
 

 

 
 

 
 
 

→ КО СМО? 
НИП „Образовни информатор“ д.о.о. је едукативна кућа и једини специјализовани 
издавач на нашем тржишту са примарним циљем да адекватном применом прописа 
помаже менаџменту у управљању правно-економским пословањем у свим пословним 
системима. 

Наши успеси су доказани у претходне 24 године, пре свега пружањем инструктивне 
помоћи јавном сектору и тимском раду директора/менаџера, правника и 
економиста/рачуновођа. На тај начин смо великом броју наших корисника олакшали 
пословање приликом преласка на буџетски систем у јавном сектору.  
 
О томе сведочи и референтна листа са више од 4.500 корисника. 
 

→ КАКО РАДИМО? 
Рад базирамо на пружању квалитетних информација, инструкција и обука - од 
науке, преко прописа до сигурне зоне пословања у којој се пословне обавезе 

решавају у пракси брзо и лако. Исходи су нам интегрисана знања из области: ● 
радних односа ● зарада/плата ● финансија ● имовинских односа ● набавки ● 
јавно-приватног партнерства ● електронског пословања... и помоћних правних 
института заснованих на информацијама.   
 

→  НАШИ ПРОИЗВОДИ СУ НАША ПРЕДНОСТ  
Садржаји свих наших производа су инструкције и обуке, које су у функцији 
обављања пословних обавеза, према пословним и буџетским календарима. Укратко, 
наши корисници се најпре информишу о пословним обавезама, а потом добијају 
најважније инструкције преко:  
 

 Сајта: www.obrazovni.rs 
 Недељника (седмичног електронског гласила, које бесплатно сервисирамо 

сваког петка) 
 Стручних часописа (комплет од три часописа, који су увезани заједничким 

пословним обавезама организације, али уређени према пословима 

руководилаца (топ менаџера – Подсетник за директоре; правника/секретара – 

Правни саветник и економиста/рачуновођа – Буџетско рачуноводство). 

Часописе публикујемо петнаестодневно у штампаној и електронској форми. 

 Стручних скупова 

 Обука (радионице и курсеви) 

 Пословних тренинга 

 Софтверских решења  

 Специјалног консалтинга са експертима Куће  

 МЕНАЏМЕНТ  

 ПРАВО 

 ЕКОНОМИЈА 

 ИНФОРМАТИКА 
 



 

→ НАШИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ  – струковна удружења 
директора/менаџера, правника и рачуновођа су наши најважнији партнери, а 
њихови чланови прави сарадници у креирању, планирању и реализацији наших 
едукативних садржаја. 

 
Еминентни стручњаци из правне и економске науке су такође наши стални 
сарадници чије нам мрежно повезивање у едукативне центре предстоји на 
подручју целе Србије: Нови Сад, Краљево, Крагујевац, Ниш, Ужице, Чачак, Бор, Шабац, 
Ваљево, Зрењанин... 
 
ВАЖНИ ПАРТНЕРИ су нам и представници локалних самоуправа, на које би у 
наредном периоду требало да посебно рачунамо у трансферу знања у свим 
локалним самоуправама.   

→ ПОСТАВИЛИ СМО ЦИЉЕВЕ  ВИШЕ ОД ОСТАЛИХ 
Циљ нам је да у 2015. години (јубиларној за нашу Кућу знања) – удруживањем 
експертских и практичних знања на територији сваке општине, преко едукативних 
центара, наши производи не буду шаблон у примени прописа, већ суштинска помоћ 
свима  који желе да континуираним учењем напредују у пословању. 

Наши циљеви су и циљеви надлежних институција на свим нивоима одлучивања!  
 

→ КАКО ЋЕМО МЕРИТИ РЕЗУЛТАТЕ НАШИХ ЕДУКАТИВНИХ 
     УСЛУГА? 

 Стручном подршком за одрживи привредни и друштвени развој 
доприносићемо стварању  могућности за продуктивно запошљавање и бржи 
економски развој. 

 Унапређењем професионализације, како руководећег кадра, тако и 
административног, производног и оперативног и на тај начин  пословање 
учинити лакшим. 

 Применом објективних индикатора из државних пројеката резултати услуга 
јавних служби биће видљивији, пре свега у јединицама локалних самоуправа 
на чијим територијама се и задовољавају укупне потребе свих грађана.  

 

ДОСТИГНИМО ЦИЉЕВЕ ЗАЈЕДНО: ОЛАКШАЈТЕ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ! 

Укључите се у наш систем претплате! Наруџбеницу пронађите у прилогу! 

 
 
 
 
 
 

Више информација о нама погледајте на сајту 
www.obrazovni.rs 

У сваком тренутку нас можете позвати на 011/3286-489, 011/2624-434 
informator@obrazovni.rs, marketing@obrazovni.rs, 063 688 103 

 
 

                               Знак поузданих информација 
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