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vЕлектронских издања

vСтручних 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)

vСтручних скупова

vОбука (саветовања, семинара, радионица)

vСофтверских решења 

vСпецијалног консалтинга са експертима Куће.

 (седмичног електронског гласила, које бесплат-

Знак поузданих информација



Поводом јубиларних 25 годинa пословања Образовног 

информатора нашим претплатницима поклањамо:

БЕСПЛАТНА „ЕЛЕКТРОНСКA ИЗДАЊA”

која обезбеђују сигурну подршку у заокруживању процеса 
рада са циљем сигурног исхода кроз:

1. ДНЕВНО АЖУРИРАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (САЈТ) -  Ваш по-

уздан извор најактуелнијих информација неопходних 

за пословање и извршење пословних обавеза, доступан 

у сваком тренутку
2. НЕДЕЉНО - „НЕДЕЉНИ ИНФОРМАТОР” – сваког петка 

кратки нeдeљни прeглeд најбитнијих пoслoвних 
oбaвeза, рoкoва, стaтистичких пoдaтака, нajaвa струч-
них скупoвa и осталих нajaктуeлниjих инфoрмaциjа у 
вези са пословањем – систематизовано и на једном 
месту. 

3. КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЧАСОПИСА – часописи „Под-

сетник за директора”, „Правни саветник” и „Буџетско 

рачуноводство”. Брже до неопходних инструкција, уз 

једноставнију претрагу и лакши увид у пословне оба-

везе! 

4. МОДЕЛИ ИНТЕРНИХ НОРМАТИВНИХ АКАТА - модели 

нормативних аката у складу са новим приступом нор-

мативном уређивању, са циљем да успоставе везе из-

међу прописа и обавеза, уваже захтеве праксе и при-

кажу везе између аката саме организације, сада у елек-

тронској форми (Word) за лако прилагођавање потре-

бама Ваше организације!

5. ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАСЦИ И ИЗВЕШТАЈИ СА ФОРМУЛАМА 

ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ – за брзо и једноставније пословање, 

на клик од Вас!

6.  НОВО!!! ЗБИРКА ПРОПИСА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР – неопходно 
за свакодневно пословање у јавном сектору.

У неколико сигурних корака вас водимо до:

Обезбедите себи сигурност у пословању! 
Све што Вам је потребно сада је на једном месту!

üпоуздане информације неопходне у текућем пословању,

üпрактичне процедуре и инструкција за обављање радних 

задатака, 

üконтинуирано иновираних (пречишћених) нормативних 

аката у складу са новим обавезама из закона или потреба-

ма праксе,

üпроверених модела образаца за достављање извештаја,

üнеопходних детаља за проверу извршавања пословне 

обавезе (интерна контрола).
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 Часопис „ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”
Најпоузданије инфромације - два пута месечно на Вашем 

радном столу у штампаном и електронском издању!

Кроз издања „Подсетника за директоре” Вам достављамо суш-
тину неопходних информација. Без трошења времена и ре-
сурса обезбедите себи:

AКонтинуирано подсећање на прописане обавезе праћењем 

свих актуелних и новодонетих прописа и применом матичних 

закона по делатностима; 

FДетаљно појашњене пословних обавеза из новодонетих про-

писа са неопходним информацијама (рокови за извршење оба-

везе, како је извршити, коме доставити  извештај, кога заду-

жити...);

F

Знак поузданих информација

A Савете за нормативно уређивање пословања организације на 

нов начин, у складу са прописима;

AСмернице за решавање спорних питања и недоумица за 

практичну примену прописа;

AИнструктивне текстове из области руковођења (менаџ-

мента);

A Увек  актуелну базу прописа.

За 2015. годину ИЗДВAJAMO пословне обавезе које ћете тимски 
испуњавати са Вашим правним и економским службама и 
актуелности у вези са следећим темама:
A ПЛАТЕ – у складу са предстојећим Законом о платама у 
државним органима и јавним службама

A  УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА  (однос запослени-послодавац) 

A  УПРАВЉАЊЕ ПРВНО-ЕКОНОМСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ 

(Интегрисана нормативна акта)

A  ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ 

A  УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 

A  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

A  ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

A ОДГОВОРНОСТ ЗА ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ И 

УПРАВЉАЊЕ (У складу са програмском методологијом) 

 

За све претплатнике 
ПОКЛОН – ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА:
• дневне, недељне информације
• комплет часописа
• модели нормативних аката
• обрасци и извештаји
• збирка прописа за јавни сектор... 



) Стална самоподршка  за Ваше недоумице из 
праксе путем телефона или мејла

Ниједно питање наших претплатника 
не остаје без одговора!

Телефони: 011(3286-489, 2631-222, 3036-531, 3036-532)

AГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА – ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У 

2016. (14. децембар, Центар „Сава”, Београд)

Традиоционално годишње саветовање за директоре, правнике, 

економисте у сусрет новим пословним обавезама у наредној 

години. 

ЗА СВЕ ПЛАНИРАНЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ СТРУЧНЕ 
СКУПОВЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ 

ОБЕЗБЕЂУЈЕМО МИНИМУМ 30% ПОПУСТА!

 

САМО ЗА НАШЕ ПРЕТПЛАТНИКЕ:

***Бесплатно саветовање за наше претплатнике!

ТРАДИЦИОНАЛНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ ЗА 
ДИРЕКТОРЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

AXX ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ДИРЕКТОРЕ И МЕНАЏЕРЕ

„Улога и одговорност руководилаца у спровођењу 

рационализације у јавном сектору”

15-17. март, MK Mountain Resort хотели (хотел Гранд и 

Анђела), Копаоник

AСУСРЕТИ:  XVII „СУСРЕТИ УСТАНОВА” И IV СУСРЕТИ 

ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

11-14. октобар, хотел палисад, Златибор

Сусрети представљају прилику коју не треба пропустити за 

размену знања, позитивних искустава и практичних решења у 

буџетском пословању, анализу проблема и перспектива у 

развоју буџетског система, од фазе планирања до извршења и 

мерења резултата. Сусрети су истовремено и прилика за 

афирмацију постигнућа удружења (директора, рачуновођа и 

правника) и најистакнутијих чланова струке. 

УДРУЖЕЊЕ ДИРЕКТОРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

- партнер у осмишљавању и реализацији програма рада 
током буџетске године у функцији унапређења квалитета 

рада буџетске делатности и резултата буџетских 
организација  

Након петогодишњег рада ове струковне организације 
настале на иницијативу Образовног информатора, жеља нам је 
да у 2015. години  директори односно најодговорнији за функ-
ционисање јавних служби активирају све своје потенцијале, као 
и расположиве, а неискоришћене ресурсе, те да заједно са нај-
одговорнијима пруже потпуни допринос укупном економском 
развоју РС.

Придружите нам се у грађењу сигурног 

просперитета! 
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ЧАСОПИС „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО”
(од ове године са софтвером за рачуноводство са уграђеним 
модулом за програмско буџетирање, у комплету са 
„Правним саветником” и „Подсетником за директора”) 

Најсигурнија база знања на српском тржишту за финансије и 
рачуноводство у јавном сектору!

Два пута месечно на Вашем радном столу у штампаном издању,  
а од 1. фебруара 2015. и у електронској форми!

Кроз „Буџетско рачуноводство” обезбеђујемо не само рачу-
новодству, већ читавом управљачком тиму Ваше организације:

E Дневно пружање информација неопходних за планирање, 
извршење и контролу финансијско-рачуноводствених по-
слова: пословне обавезе и рокови за њихово извршење

E Детаљне инструкције за примену финансијско-рачу-
новодствених прописа у складу са Законом о буџетском систему 
и пратећој регулативи; 

E Смернице за решавање спорних питања и недоумица у 
случајевима када недостају мишљења надлежних;

E Савете за унапређење финансијског пос-ловања у условима 
штедње и рационализације);

E Посебно: из делатности – специфичности финансијског 
пословања које настају из прописа појединих делатности;

E Практичне примере књижења и обрачуна;

E Укупно пословање Ваше делатности (јавне набавке, плате...). 

Знак поузданих информација

ŃПрви пут, у саставу претплате, електронско издање 
неопходних прописа за пословање у јавном сектору, које уз 
наше дневно ажурирање чини Ваше радно окружење 
потпуним (без потребе за претрагом по другим базама).

ŃШТА ЧИНИ СИГУРНУ ПОДРШКУ УСПЕШНОМ 
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ?

За све претплатнике 
ПОКЛОН – ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА:
• дневне, недељне информације
• комплет часописа
• модели нормативних аката
• обрасци и извештаји
• збирка прописа за јавни сектор... 



Ń 

E ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА – 

E РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ –

ИЗДВAJAMO из Часописа за 2015. годину:

Доношење финансијског 
плана и плана набавки буџетских корисника у условима про-
грамског буџетирања за 2015. годину; Измене финансијских 
планова буџетских корисника; Финансијско планирање и 
извршење планова за 2016. години по програмској мето-
дологији; Мерење учинка у остваривању планских циљева 
на годишњем нивоу; Допунски извори финансирања у јавним 
службама; Планирање и финансирање корисника јавних 
средстава: директних и индиректних корисника републичког 
буџета и буџета локалне самоуправе, као и за поједине де-
латности: наука, просвета, здравство, култура, социјална заш-
тита; Специфичности годишњег програма пословања јавних 
предузећа за 2016. годину...

 Састављање годиш-
њих финансијских извештаја индиректних и директних корис-
ника буџетских средстава и поступак консолидације у бу-
џетском систему; Периодично финансијско извештавање у бу-
џетском систему (извештаји о извршењу буџета и финан-
сијских планова буџетских корисника и извештаји о извршењу 
буџета који се подносе Народној скупштини, односно скупшти-
ни локалне власти); Усаглашавање потраживања и обавеза 
између повериоца и дужника код корисника јавних средстава; 
Утврђивање застарелости потраживања код буџетских ко-
рисника; Примери књижења специфичних пословних про-
мена; Редовни годишњи попис имовине и обавеза…

 

A ПОРЕЗИ - Облици  редовне наплате пореза према Закону о по-
реском поступку и пореској администрацији; Подношење по-
реске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину; 
Утврђивање пореске обавезе лицу које обавља нерегистровану, 
односно непријављену делатност; Евидентирање промета до-
бара и услуга преко фискалне касе; Третман комуналних услуга 
са аспекта ПДВ; Пореска ослобођења од значаја за пословање 
буџетских корисника за промет добара и услуга без права на 
одбитак претходног ПДВ; Застарелост права на утврђивање и 
наплату пореза и споредних пореских давања…

Зараде, накнаде 
зарада и трошкова и друга примања запослених у јавном 
сектору; Примања по уговорима ван радног односа; Обрачун 
накнаде зараде – плате за време годишњег одмора; Најнижа и 
највиша основица за обрачун и плаћање доприноса за обавезно 
социјално осигурање; Награде за запослене у јавном сектору 
које „одобрава” Закон о буџету РС за 2015. годину; Обрачун, 
исплата и евидентирање дневница за извођење ђачких 
екскурзија и наставе у природи…

 Финансијске контроле у управљању 
пословањем буџетске организације (контролне тачке и 
ризици); Финансијске контроле у буџетском рачуноводству; 
Контроле јавних набавки; Контроле у планирању...

E ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА – 

E СИСТЕМИ КОНТРОЛА –
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E БУЏЕТСКА СТАТИСТИКА –  Општа економска кретања; 
Кретање потрошачких цена; Просечне и минималне зараде; 
Највиша и најнижа месечна основица за обрачун социјалних до-
приноса; Износи накнада трошкова и других примања која 
немају карактер зараде; Референтна каматна стопа и затезне 
камате за неблаговремено плаћене јавне приходе, стопе 
затезне камате на новчане обавезе из дужничко поверилачких 
односа (дневне и годишње)...

Софтверски пакет „InfoBuk” намењен је директним ко-
рисницима републичког буџета који у финансијском промету немају 
сопствени рачун, већ своје финансијско пословање обављају преко 
консолидованог рачуна Трезора, а према Уредби о буџетском рачу-
новодству имају обавезу вођења помоћних књига. Програм је уса-
глашен са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуно-
водству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем.

Основни модули софтвера су: Управљање програмским буџетом, 
Апропријације, Квоте, Преузимање обавеза, Плаћање, Помоћна књига, 
Консолидација, Улазни рачуни, Примања физичких лица, Накнаде 
трошкова и Шифарници. Преко основних модула софтвера, пружа се 
могућност корисницима припреме документације за плаћање, еви-
денције са књижењима у помоћне књиге, као и могућност штампе свих 
потребних образаца и извештаја. Софтвер омогућује директним корис-
ницима који имају своје индиректне кориснике праћење трансфера 
према њима, као и консолидацију и генерисање збирног извештаја о 
извршењу буџета (образац бр. 5).
EНапомена: Модул „Управљање програмским буџетом” омогућује 
израду предлога финансијског плана по програмској класифи-
кацији, као и праћење извршења и анализе одступања од плани-
раних вредности. Повезивањем са извршењем финансијског пла-
на, модулом ће се омогућити праћење финансијског извршења у 
комбинацији са оствареним индикаторима.
Модул се може користити и самостално, за оне кориснике који већ 
имају рачуноводствене софтвере и који не желе да их мењају.

У Модулу за „Управљање програмским буџетом” омогућен је унос 
података неопходних за припрему предлога и доношење финансијског 
плана, као и унос података о извршењу плана. Софтвер садржи и неоп-
ходне извештаје и анализе за доношење одлука приликом планирања. 
Коришћењем софтвера моћи ћете лако да одговорите на питања: Како 
утврдити најобјективнији пословни циљ? Како донети одлуку о 
приоритетима у финансирању? Како утврдити најпогодније 
индикаторе? и сл.

СОФТВЕРСКА ПОДРШКА У ВОЂЕЊУ 
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА НА 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ СОФТВЕРИМА 

БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ СОФТВЕРА Хmanager УЗ ПРЕТПЛАТУ

Брже, једноставније, сигурније!

E Софтверски пакет „XManager” намењен је индиректним ко-
рисницима републичког буџета који воде књиге сагласно Уредби о 
буџетском рачуноводству. Програм пружа кориснику могућност 
вођења финансијског пословања у свим сегментима предвиђеним 
законом.

Основни модули софтвера су: програмско планирање, финан-
сијско, благајна, фактурисање, робно-материјално, производња, ка-
дровска евиденција и обрачун зарада, уговори, основна средства и 
шифарници.

E КОРИСНИЦИ ПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА ОВАЈ СОФТВЕР ДОБИЈАЈУ 
БЕСПЛАТНО на коришћење, док цена месечног одржавања износи 
свега 10 евра у динарској противвредности + ПДВ за један рачунар. За 
сваки следећи рачунар у мрежи износ се повећава за динарску 
противвредност од 4 евра + ПДВ.

Знак поузданих информација



СТРУЧНИ СКУПОВИ У 2015.

ŃПРАВИ ИЗБОР за унапређење Вашег пословања уз инструкције 
наших стручњака!
Ń ПОРЕД БЕСПЛАТНИХ СТРУЧНИХ СКУПОВА И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ 
КОНСУЛТАЦИЈА КОЈИ СУ У САСТАВУ ПРЕТПЛАТЕ, ЗА СВЕ КОМЕР-
ЦИЈАЛНЕ СТРУЧНЕ СКУПОВЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ НАШИМ ПРЕТ-
ПЛАТНИЦИМА ОБЕЗБЕЂУЈЕМО МИНИМУМ 30% ПОПУСТА!

EСАСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2014. ГОДИНУ
од 30. јануара до 13. фебруара преко Канцеларија за едукацију 
буџетских корисника)

* Бесплатно саветовање за наше претплатнике!

EИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА И БУЏЕТА 

ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПОСТУПКОМ  КОНСОЛИДАЦИЈЕ
(13. марта, у Београду )

* Бесплатно саветовање за наше претплатнике!

EИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА 

EПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ПОВОДОМ РЕФОРМЕ О ПЛАТАМА У ЈАВНОМ 
СЕКТОРУ

EБУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ - ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 
ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
ЗА 2016. ГОДИНУ

(јул/август) 

* Бесплатно саветовање за наше претплатнике!

EПРИПРЕМА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

(октобар) 
EИЗРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. 
ГОДИНУ   (новембар)
EПРИМЕРИ НОВИНА У ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ БУЏЕТСКОГ 
СИСТЕМА И 
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА (након очекиваних измена у прописи-
ма у вези са променама у буџетском систему, финансијским извешта-
вањем и применом основе буџетског рачуноводства)

www.obrazovni.rs

ПРИРУЧНА СТРУЧНА БИБЛИОТЕКА

ŃПрактични савети увек при руци уз минимум 30% попуста 
за претплатнике!
·  Приручник: Буџетско рачуноводство – примери књижења
·  Практикум: Опорезивање имовине самоопорезивањем
·  Ново издање Контног плана за буџетски систем  
   (измене ажуруране на дан 1.1.2015. године)
·  Ново издање: Аналитички контни оквир за друга правна 
    лица
 – Збирке нормативних аката
 – Пречишћени текстови закона



EXVII СУСРЕТИ УСТАНОВА и IV СУСРЕТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

(Перманентна едукација из области правно-економског пословања 

управљачких тимова; размена знања, позитивних искустава и прак-

тичних решења у пословању, афирмација постигнућа и рада истак-

нутих руководилаца, анализа проблема и перспектива у развоју буџет-

ског система, стручно удруживање и планирање, размена позитивних 

искустава...

E ЗА ПРОСВЕТУ – ПРИПРЕМЕ ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2015/16. ГО-

ДИНУ (септембар)  – Традиционално септембарско окупљање дирек-

тора, секретара и рачуновођа образовних установа. Право место и 

јединствени начин за квалитетну припрему за почетак нове школске и 

радне године!

 EПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ – Неизоставна едукација директора и 

менаџера у јавном сектору

EГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА – ПО-

СЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У 2016. (Београд, почетком децембра у Центру 

„Сава”) 

*Бесплатно за све буџетске кориснике!

 EИНСТРУКЦИЈЕ: „У СУСРЕТ НОВИМ ПОСЛОВНИМ ОБАВЕЗАМА У 
2016. ГОДИНИ”

ТРАДИЦИОНАЛНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ ЗА 
МЕНАЏМЕНТ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

(директора, правника и економисту)

РАДИОНИЦЕ/ОБУКЕ 
(Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац...)

Знак поузданих информација



Удружење рачуновођа у ванпривреди

НАШ НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕР је струковно 
Удружење рачуновођа у ванпривреди, а њихови чланови 
прави сарадници у креирању, планирању и реализацији наших 
едукативних садржаја. 

Имајући у виду важност и функцију економско-рачуно-
водствене струке, на којој се базира свако озбиљно пословање, а 
посебно рационално трошење и контрола јавних средстава, 
помажемо јачање стручних капацитета економиста и ра-
чуновођа, кроз ваше струковно Удружење које постоји већ 19. 
година (од 1996.), како би се заједничким ставовима о нај-
важнијим питањима буџетирања (програмском буџетирању, 
вредновању рачуноводствене струке, платним разредима, ра-
ционализацији запослених у јавном сектору), отворила могућ-
ност директне сарадње са надлежним институцијама. 

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

www.obrazovni.rs

Достигнимо циљеве заједно! 

 Олакшајте своје пословање!



ШТА ЧИНИ СИГУРНУ ПОДРШКУ УСПЕШНОМ ПРАВНОМ 
ПОСЛОВАЊУ?

Часопис „ПРАВНИ САВЕТНИК”

Најсигурнија база знања за правну струку на српском 
тржишту! 

Специјaлно за правно пословање у јавном сектору!

ДВА ПУТА МЕСЕЧНО НА ВАШЕМ РАДНОМ СТОЛУ У 
ШТАМПАНОМ ИЗДАЊУ

И У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ!

E

E

E

E

 Смернице за решавање спорних питања и правних 
недоумица у практичној примени прописа,

  Савете за припрему приликом есктерних контрола,
 Посебно: из делатности – специфичности пословања које 

настају из прописа појединих делатности са моделима аката,  

   Ставове правне струке.

Знак поузданих информација

Кроз издања „Правног саветника” целом тиму Ваше орга-
низације, а посебно правној струци обезбеђујемо: 

 Подсећања на актуелне прописане обавезе и практична 
упутства за њихово испуњавање, са моделима аката,

E Детаљно појашњене обавеза правника из новодонетих про-

писа уз приказ судске праксе и ставова екстерних контрола,

E Помоћ при нормативном уређивању пословања органи-

зације на нов начин - израда нормативних аката интегрисаним

 приступом, њихово континуирано иновирање у складу са

 прописима и потребама пословања, уз међусобно повезивање,

E

Први пут, након вишегодишњег осмишљавања, припремили смо
електронско издање - база прописа за пословање у јавном 
сектору која уз дневно ажурирање чини Ваше радно окружење 
потпуним (без потребе за претрагом по другим базама)!

ИЗДВAJAMO из Часописа за наредну 2015. годину:
E РАДНИ ОДНОСИ – MOДEЛИ OПШTИХ AКATA (Прaвилник o 
рaду/Колективни уговор кoд пoслoдaвцa) усклaђeни сa пo-
сeбним кoлeктивним угoвoримa и пoтрeбaмa прaксe; MOДEЛИ 
ПOJEДИНAЧНИХ И OРГAНИЗAЦИOНИХ AКATA битних зa спрo-
вoђeњe oпштeг aктa (85 aкaтa); Примeнa рaднoпрaвних инсти-
тутa сa стaнoвиштa судскe прaксe и нaдзoрa инспeкциje рaдa; 
Веза радних односа са другим процесима пословања...

  

За све претплатнике 
ПОКЛОН – ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА:
• дневне, недељне информације
• комплет часописа
• модели нормативних аката
• обрасци и извештаји
• збирка прописа за јавни сектор... 



E ПЛАТЕ – Како применити нови нормативни оквир о платама 
у јавној управи и извршити уподобљавање са новим радним 
местима; Припрема и спровођење активности за оптимизацију 
броја запослених. Аутори - чланови радне групе за израду 
Закона.

EЈАВНЕ НАБАВКЕ – Спровођење јавних набавки у пракси 
(поступци, контрола, одговорност, извршење уговора), 
планирање, најчешће грешке у поступку и како их избећи, 
модели аката...

 ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ – Примена облигација у буџетском 
систему; МОДЕЛИ УГОВОРА битних за пословање у јавном 
сектору сa пoсeбним oсвртoм нa угoвoрe у вези са спрoвoђeњeм 
jaвних нaбaвки сa прикaзoм  судскe праксe...

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ – Стицање и коришћење 
јавне својине, евиденције непокретности у јавној својини, 
закуп, отуђење; Јавно-приватно партнерство...

ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ – ПРИMEРИ ИЗ ПРAКСE инспeкциje 
рaдa, буџeтскe, пoрeскe, упрaвнe, прoсвeтнe инспeкциje, ДРИ; 
Поступак контроле, права и обавезе контролисаног субјекта, 
жалбени разлози, поступак по жалби приликом контролa 
нaдлeжних инспeкциja и рeгулaтoрних тeлa…

 СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ – Поступања, најчешће грешке, 
обавезе и одговорности у извршном, прекршајном, пореском,  
управном поступку и управном спору.

E

E

E

E

E НOРMATИВНO УРEЂИВAЊЕ – пoрeд мoдeлa aкaтa из рaдних 
oднoсa, примeнoм интeгрисaнoг приступa (пoвeзивaњe сa 
другим aктимa oргaнизaциje и другим прoписимa сa стaнo-
виштa пoтрeбe мaтичних прoписa и прaксe) oбjaвљивaћeмo и 
MOДEЛE oпштих aкaтa: Прaвилник o буџeтскoм рaчунoвoдству, 
Прaвилник o стручнoм усaвршaвaњу, Прaвилник o бeзбeднoсти 
и здрaвљу нa рaду, кao и мoдeлe пojeдинaчних и oргaнизa-
циoних aкaтa битних зa спрoвoђeњe нaвeдeних прaвилникa; 
MOДEЛE oргaнизaциoних aкaтa битних зa спрoвoђeњe Eтичкoг 
кoдeксa oргaнизaциje (Упутство о мерама заштите животне 
средине,  Упутство о тајности и поверљивости информација, 
Упутство за екстерну и интерну комуникацију (у припреми, 
Упутствo о понашању при коришћењу интернет услуга,  Водич 
за употребу друштвених мрежа, Пословни бонтон, Стандарди 
пословног изгледа) ...

)  Ми обезбеђујемо праве одговоре
 за Ваше недоумице 

путем телефона или мејла
Ту смо за сва Ваша правна питања
и недоумице сваког радног дана 

од 07:30 до 15:30 часова, осим у случају хитне потребе за 
разешавањем пословних обавеза 

када смо Вам на располагању и ван тог термина. 

Ниједно питање наших претплатника 
не остаје без одговора!

www.obrazovni.rs



СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ШТАМПАНА ИЗДАЊА

· Едиција Радни односи (Три приручника са ЦД-ом: „Нoвинe у 
измeнaмa у Зaкoну o рaду”,  „Примена нajвaжниjих иновираних 
института из радних односа у пракси”, „Интегративни приступ 
управљања  радним односима кроз нормативна акта”)

· Приручник за спровођење јавних набавки са ЦД-ом

· Збирке нормативних аката (општа, појединачна и органи-

зациона)

· Едиција Прописи – Пречишћени текстови закона 

Практични савети увек при руци 
уз минимум 30% попуста за претплатнике!

Сумирајте ТЕКУЋУ годину и припремите се на најбољи на-
чин за НАРЕДНУ:
üсагледавање нормативног оквира пословања у наредној години, 
üприлагођавање пословања из правничког угла у наредном периоду,
üискуства других и праве предлоге решења недоумица и проблема из 
праксе из делатности.

E ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА У 
ЈАВНОJ УПРAВИ (По доношењу Закона о платама у јавној 
управи) Анализа промена, представљање најважнијих послов-
них обавеза,  представљање рокова, питања и одговори.

Знак поузданих информација

СТРУЧНИ СКУПОВИ 
Прве и праве информације и инструкције од 

стручњака из дате области и делатности.
E ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ НА ТАРИ (07-10. мај, хотел Омо-
рика Тара). Јединствени догађај за одговорне у спровођењу 
јавних набавки: вишедневна едукација за спровођење јавних 
набавки у пракси (поступци, планирање, контрола, одговор-
ност, извршење уговора...).

E ДAНИ ПРAВНИКA СРБИJE – Од науке до праксе 
(29. новембар – 02. децембар, хотел Палисад, Златибор)
Интензивно стручно усавршавање, неопходно повезивање 

и јачање правне струке!
Остварите ширу слику и отклоните недоумице уз престижне 
предаваче: професоре, представнике надлежних министар-
става, судије, специјалне саветнике из Образовног информа-
тора уз представљање најбољег решења у пракси!

 * ЗА СВЕ ПЛАНИРАНЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ СТРУЧНЕ СКУПОВЕ У 
ТОКУ 2015. ГОДИНЕ ЗА НАШЕ ПРЕТПЛАТНИКЕ 

ОБЕЗБЕЂУЈЕМО МИНИМУМ 30% ПОПУСТА!

ТРАДИЦИОНАЛНО
E СУСРЕТИ: 

XVII СУСРЕТИ УСТАНОВА и IV СУСРЕТИ ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

(11-14. октобар, хотел Палисад, Златибор)

Сусрети представљају прилику коју не треба пропустити за 

размену знања, позитивних искустава и практичних решења у 

буџетском пословању, анализу проблема и перспектива у 

развоју буџетског система, од фазе планирања до извршења и 

мерења резултата. Сусрети су истовремено и прилика за 

афирмацију постигнућа удружења (директора, рачуновођа и 

правника) и најистакнутијих чланова струке. 



E ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА – ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 

ПРАВНИКА У 2016. (децембар, Копаоник)

Традиоционално годишње саветовање за правнике, 

економисте и директоре у сусрет новим пословним 

обавезама у наредној години.

E ЗА ПРОСВЕТУ – ПРИПРЕМЕ ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2015/16 

ГОДИНУ (Ниш, Београд, Нови Сад, 11–17. септембар)

Традиционално септембарско окупљање директора, 

секретара и рачуновођа образовних установа.

Право место и јединствени начин за квалитетну припрему 

за почетак нове школске и радне године!

E ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ (15–17. март, MK Mountain Resort 

хoтeли, Копаоник)

Тимска едукација топ менаџера и правне и економске 

струке.

***Бесплатно саветовање за наше претплатнике!

www.obrazovni.rs

Специјализоване обуке/радионице 
(Београд, Нови Сад, Зрењанин, Сомбор, Ниш, Крагујевац, 

Краљево...)

ПРИПРЕМА И СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА ОПТИМИ-
ЗАЦИЈУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Специ-
јално осмишљене радионице на којима се стиче заокружено 
практично знање неопходно за обављање свих активности у 
поступцима јавних набавки.

E 

E

E 

 ИЗРАДА  НОРМАТИВНИХ АКАТА ИНТЕГРИСАНИМ ПРИС-
ТУПОМ (повезивање са прописима, процесима и другим атима)

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ПЛАТАМА У 
ЈАВНОЈ УПРАВИ – по доношењу Закона о платама у јавној 
управи по делатностима и њиховим специфичностима: једи-
нице локалне самоуправе, социјална заштита, образовање, 
здравство и друге

ГДЕ И КАКО СЕ ЕДУКУЈЕМО?

Канцеларије за едукацију буџетских корисника

У циљу рационализације Ваших трошкова, едукација 
правника у јавном сектору ће се надаље одвијати и преко Кан-
целарија за едукацију буџетских корисника у свим већим 
градовима (Новом Саду, Зрењанину, Сомбору, Нишу, Крагујевцу, 
Пожаревцу, Ваљеву, Бору, Чачку, Ужицу, Лесковцу, Краљеву...).

Циљ нам је да у јубиларној 2015. години, 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.



ОБЕЗБЕДИТЕ СИГУРНОСТ У ПОСЛОВАЊУ!

www.obrazovni.rs

 011/3286-489, 011/2624-434

informator@obrazovni.rs,
 marketing@obrazovni.rs

Знак поузданих информација

Знак поузданих информација


