Из Каталога производа Образовног информатора издвајамо:
1. Комплет од ТРИ часописа:


Подсетник за директора (Специјализовано издање намењено

директорима, руководиоцима и топ менаџерима у јавном сектору.
Садржи информације о најважнијим променама законске регулативе,
подсећање на актуелне обавезе и рокове за извршавање.)



Правни саветник (Најсигурнији водич кроз пословање буџетских

корисника, редовно излази од 1990. године. Корисницима пружа
инструкције за правовремено извршавање пословних обавеза
правника/секретара у јавном сектору, са освртом на специфичности по
областима и делатностима. Обим издања је 60-90 страна, Б5 формата.)

 Буџетско рачуноводство (Часопис обезбеђује сигурну и правовремену

подршку за више од 2.000 рачуновођа у јавном сектору још од 1996. године
када је објављен први број и од када редовно излази. Представља
неопходну потпору за правовремено извршавање законских пословних
обавеза рачуновођа у јавном сектору са освртом на специфичности по
делатностима. Обим издања је 80-120 страна, Б5 формата.)

Комплет од три часописа публикујемо петнаестодневно (24 броја годишње),
у штампаном и електронском издању.

2. Одговори на питања - Телефоном, мејлом, путем писама поштом, из свих
области (радни односи, јавне набавке, буџетско рачуноводство, зараде, порези,
књижење…) и делатности (Државна управа, Локална самоуправа, Просвета,
Социјална заштита, Правосуђе, Култура, Здравство), дајемо одговоре на Ваша
питања. Сваког радног дана од 7:30 до 15:30 наших 15 саветника чекају на ваш
позив. И тако од 1990. године!
Дневно у телефонској консултацији наши саветници дају више од 100 одговора на
питања наших корисника.

3. Стручни скупови


Семинари прате пословање према буџетском календару и законским

изменама у свим сегментима буџетског пословања.
Базирају се на законским обавезама, периодичним пословним
обавезама директора/рачуновођа/правника (секретара), са циљем да их
појасне и дају инструкцију за извршавање послова буџетским
корисницима. Организују се како у Београду, тако и у конгресним
центрима Србије (Златибор, Палић, Врњачка Бања…). Наши семинари
су често акредитовани.


Вебинари су садржајно идентични семинарима, али се услед нових

услова пословања одржавају онлајн. У време епидемије КОВИД 19

„Образовни информатор” одржао је више од 60 бесплатних вебинара у
сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
преко 180 комерцијалних вебинара који сваким даном имају све више
полазника. Велики број наших вебинара је акредитован.



Радионице и обуке

На горућа питања и проблеме у раду наших корисника одговарамо
радионицама и обукама на којима им конкретним радом, инструкцијама
и упутствима помажемо у превазилажењу ситуација насталих изменом
прописа. Одржавају се уживо или онлајн, са могућношћу доласка у Вашу
установу.



Традиционални стручни скупови:
 Сусрети установа
Традиционална годишња манифестација која се од 1998. године
одржава на Златибору окупља управљачке тимове установа
(директоре/менаџере, правнике/секретаре и економисте/рачуновође),
у циљу унапређења рада буџетских установа, разменом искустава из
свих делатности. Време одржавања септембар/октобар.
 Годишња конференција буџетских корисника
У сарадњи са представницима надлежних институција на Конференцији
сумирамо постигнућа и искустава у управљању правно-економским
пословањем и сагледавамо правце и приоритете функционисања и
развоја буџетског система у наредној години. Конференција се
традиционално од 2010. године одржава средином децембра.

4. Специјални консалтинг

Наш стручни тим, осим давања стручних савета и мишљења, пружа и услуге
специјалног консалтинга. Решавамо Ваше пословне проблеме у пракси и
отклањамо дилеме, у Вашем или нашем простору, у време које Вама
одговара!

5. Рачуноводствени софтвери

„Образовни информатор” је развио два самостална софтверска пакета
намењена директним (Info Buk-1) односно индиректним (X-manager 3)
буџетским корисницима који је компатибилан са ИСИБ-ом. Info Buk-1 користи
10 директних буџетских корисника (Министарства), а трећу верзију Xmanagerа (који је у употреби још од 1998. године) користи више од 100 школа
и центара за социјални рад. Садашња, дограђена, верзија овог програма је
компатибилна са ИСИБ-ом.
Корисницима софтвера пружамо континуирану, стручну подршку која
подразумева примену, одржавање и иновирање програмских пакета, као и
прилагођавање програмских пакета специфичностима пословања корисника и
консултације са саветницима из Економске редакције.
Поред наведених софтверских пакета у понуди је и софтвер – „IRIS” –
софтвер за друга правна лица, а тренутно развијамо и софтвер за
планирање - „OZON”.

6. Правна база „ИнфоЛекс”

Онлајн збирка свих релевантних прописа, нормативних аката и докумената
који се дневно ажурирају и намењена је корисницима из јавног сектора,
правним и економским службама као стручни алат у свакодневном раду и
извршавању пословних обавеза.
„ИнфоЛекс” садржи следеће рубрике: Прописи, Просветни прописи
(пречишћени текстови наставних планова и програма за основно и средње
образовање, са лаком претрагом, уз могућност штампања), ИН-акта (обрасци
и модели), Службена мишљења, Судска пракса, Часописи (Подсетник за
директоре, Правни саветник, Буџетско рачуноводство), Примери књижења,
Вести.

7. Остали едукативни производи и штампана и електронска
издања






недељник” - Електронско издање које подсећа
кориснике јавних средстава на пословне обавезе и рокове за
извршење, пружа кратке и јасне инструкције за рад правне и
финансијске службе.
Излази сваког понедељка (4 броја месечно) и доставља се
корисницима путем мејла. Редовно излази од 2019. године.
Приручници
Збирке
Снимци вебинара
„Буџетски

