
 за успешно пословањеКУЋА ЗНАЊА
Цара Лазара 5-7, 11000 Београд ź 011 3286 489  ź�011 2624 434  ź�www.obrazovni.rs

ЕДУКАТИВНИ	ПАКЕТ	2016.
у	саставу	претплате	садржи:	

 МЕНАЏМЕНТ 
ПРАВНИЦИ / СЕКРЕТАРИ  

ЕКОНОМИСТИ / РАЧУНОВОЂЕ

ПРЕТПЛАТА 2016.
ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ü	 КОМПЛЕТ	 СТРУЧНИХ	 ЧАСОПИСА:	 4„Подсетник	 за	 директора“	 4„Правни	
саветник”4„Буџетско	рачуноводство“	(24	штампаних	�ројева	који	излазе	1.	 	и	 	15.	 	у	
месецу	)

ü		ЕЛЕКТРОНСКА	БАЗА	–	неограничени	приступ,	садржи:	Електронске	верзије	сва	три	
часописа,	Дневне	информације,	Недељни	информатор,	Пословне	о�авезе	и	инструкције,	
Моделе	аката	и	уговора,	О�расце	и	извештаје,		З�ирку	прописа	за	јавни	сектор,	Статистику

ü	ИН-АКТА	–	Нормативна	акта	израђена	на	НОВ	НАЧИН	интегрисаним	приступом	у	ко-
релацији	са	осталим	прописима.				

ü	 НОВО:	 ПОСЛОВНИ	 СОФТЕР	 ,,ОЗОН”	 (за	 комплетно	 �уџетско	 пословање	 са	
рачуноводственим	софтвером	за	јавне	финансије)

ü	КОНСУЛТАНТСКЕ	УСЛУГЕ		телефоном	и	мејлом	�ез	ограничења

ü	БЕСПЛАТНО	ПРИСУСТВО	на	четири	једнодневна	стручна	скупа	(за	три	осо�е	из	
организације):	

đ

đ

đ

Цена претплатничког пакета за 2016. годину
је непромењена и износи 63.000,00 дин.

prodaja@obrazovni.rs

011/3286-542

4Инструкције	за	израду	годишњих	финансијских	извештаја”	(јануар-фебруар	2016.)	
4Х	„Годишња	конференција	буџетских	корисника”	(децембар	2016.),	
4Један	семинар	из	делатности/системског	закона	–	по	избору,	
4Једна	радионица/обука	по	избору	из	Каталога.

								ü	ПОПУСТ	од	30	%		на	све	остале	стручне	скупове	и	обуке	из	Каталога

	ü	ПОПУСТ	од	30	%		на	Приручнике	из	стручне	библиотеке	(Посебна	понуда).
		



üДневнo – информације на сајту  и www.obrazovni.rs
Електронском издању, о пословним обавезама буџетске орга-
низације, са специфичностима пословања у конкретној јавној 
делатности 

üНедељно – Недељни информатор (на Вашем мејлу сваког 
петка) – пресек најактуелнијих информација и кратких упутстава 
са роковима извршења пословних обавеза и послова које обавља-
ју правне и економске службе (детаљније приређено у инструк-
тивним часописима Правни саветник и Буџетско рачуноводство). 

üПетнаестодневно – Часопис „Подсетник за 
директора”:

đ Управљање организацијом (Информације ź Прописи 
ź�Радни односи и кадрови ź�Зараде ź Порези ź�Јавне на-
бавке�ź�Финансијско пословање  ź�Имовина  ź�Ризици и 
контрола...)

đ�Унапређење рада установа (Наука  ź  Просвета  ź  
Култура ź Здравство ź Социјална заштита ź�Правосуђе ź�
Спорт �ź  Јавна предузећа...)

đ  Koнкурси и пројекти

đ  Статистика

üСеминари/обуке (четири једнодневна бесплатна стручна 
скупа у саставу претплате за три учесника из организације)

üПословни тренинзи за директоре и менаџере у јавном 
сектору (управљање људским ресурсима и правно-економским 
пословањем буџетске организације) – континуирана 
професионална едукација

üПословни софтвер ,,ОЗОН“– информатичка подршка за 
комплетно буџетско пословање

üМенаџерске радионице којима се унапређују вештине и 
професионална компетентност за управљање јавном институ-
цијом. 

1.  Све за директоре

САДРЖАЈ	ЕДУКАТИВНОГ	ПАКЕТА	

СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА
(уз јутарњу кафу)

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ОБАВЕЗЕ
И РОКОВИ

ИЗ НАШИХ
ЕДУКАТИВНИХ ПРОГРАМА ПОСЛЕ ПОСЛА КОНТАКТ

НЕДЕЉНИ ИНФОРМАТОР
ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

 Нови приступ сагледавању пословних обавеза и органи-
зације рада проистекао је на основу праћења тимског рада преко 
6000 директора, правника и економиста у јавном сектору и ре-
зултирао НОВИМ САДРЖАЈИМА који чине ново персонално радно 
окружење за сваког тимског извршиоца посебно, а све примерено 
буџетском календару:



üДневно – на сајту www.obrazovni.rs и у 
Електронском издању

Регистровање прописа на нов начин – објављени прописи и про-
писи у припреми (радне верзије, нацрти, предлози) са инфор-
мацијама

üНедељно – Недељни информатор (електронско издање)

Сваког петка инструкције и упутства у обављању текућих посло-
ва и задатака 

üПетнаестодневно – Часопис Правни саветник

Правне информације и инструкције битне за управљање бу-
џетским пословањем:

СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА
(уз јутарњу кафу)

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ОБАВЕЗЕ
И РОКОВИ

ИЗ НАШИХ
ЕДУКАТИВНИХ ПРОГРАМА ПОСЛЕ ПОСЛА КОНТАКТ

НЕДЕЉНИ ИНФОРМАТОР
ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

2.  Све за правнике/секретаре

Ü Посебно: из делатности – специфичности пословања које настају из 

прописа појединих делатности (просвета – основно, средње, високо образовање, 
предшколске установе, ученички и студентски стандард; здравство; социјална 
заштита; култура; наука; спорт; јавна предузећа, локална самоуправа...

üНормативна акта у штампаном и Електронском издању (Конципирана 
на НОВ НАЧИН, интегрисаним приступом у корелацији са осталим прописима. 

üРегистар прописа – интегрални текстови (у Електронском издању)

üСеминари/обуке (четири једнодневна бесплатна стручна скупа у саставу 
претплате за три учесника из организације)

üСтручна библиотека – Приручници (у Електронском издању) 

· Регистар прописа
·�Нове пословне обавезе организације 
·�Послови правника из новодонетих прописа и буџетског 
  календара
·�Нормативно уређивање пословања организације: израда
  модела нормативних аката и континуирано иновирање са 
  новодонетим прописима 
·�Решавање спорних питања и правних недоумица у практичној
  примени
·�Екстерне контроле (ДРИ, регулаторна тела, пореска 
  инспекција, буџетске контроле, инспекција рада, управна 
  инспекција, просветна инспекција...) – предмет контроле, 
  потребна документација, жалбени поступци
·�Радни односи
·�Управни поступак
·�Имовинско-правни односи
·�Спровођење набавки



3.  Све за економисте/рачуновође
üДневно – на сајту www.obrazovni.rs и у 
Електронском издању

Актуелне информације о прописима из финансијског пословања 
и финансијско-књиговодствених послова

üНедељно – Недељни информатор (електронско издање)

Сваког петка инструкције и упутства у обављању текућих посло-
ва и задатака, у складу са роковима из буџетског календара  

üПетнаестодневно – Часопис Буџетско рачуноводство

Информације и инструкције битне за управљање буџетским 
пословањем и финансијско-књиговодственим пословима:

·�Регистар прописа

·�Нове пословне обавезе организације 

·�Послови економисте/рачуновође из новодонетих прописа и бу-
џетског календара

·�Планирање и финансирање

·�Рачуноводство и извештавање

·�Порези

·�Зараде, накнаде зарада и остала примања

·�Системи контрола

·�Буџетска статистика

·�Нормативна акта

СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА
(уз јутарњу кафу)

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ОБАВЕЗЕ
И РОКОВИ

ИЗ НАШИХ
ЕДУКАТИВНИХ ПРОГРАМА ПОСЛЕ ПОСЛА КОНТАКТ

НЕДЕЉНИ ИНФОРМАТОР
ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

üНормативна акта у штампаном и Електронском издању 
(Конципирана на НОВ НАЧИН, интегрисаним приступом у корелацији са осталим 
прописима). 

ü Регистар прописа – интегрални текстови (у Електронском 
издању)

üСеминари/обуке (четири једнодневна бесплатна стручна скупа у саставу 
претплате за три учесника из организације)

üСтручна библиотека – Приручници (у Електронском издању) 

üНово: Пословни софтвер ,,ОЗОН“ (за комплетно буџетско пројектно 
пословање са рачуноводственим софтвером за јавне финансије).

Локална самоуправа



ü	 Ми	 смо	 ЈЕДИНИ	 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ	 издавач	 за	 савремено	 правно-економско	

пословање	буџетских	корисника	у	делатностима;

ü	Код	нас	добијате	СВЕ	НА	ЈЕДНОМ	МЕСТУ	за	управљање	правно-економским	пословањем	

за	3	извршиоца/струке	у	вашој	буџетској	организацији,	који	у	циљу	успешног	пословања	треба	да	

раде	синнхронизовано	и	тимски,	по	ЈЕДИНСТВЕНОЈ	ЦЕНИ	ПРЕТПЛАТНИЧКОГ	ПАКЕТА

ü	Иза	нас	 је	25-ОГОДИШЊЕ	ИСКУСТВО	У	ИНСТРУКТИВНОМ	РАДУ	и	пружању	стручне	

помоћи	буџетским	корисницима,	уз	адекватну	информатичку	подршку	и	референтна	листа	од	

преко	2200	директних	и	индиректних	буџетских	корисника

ü	Наш	заштитни	знак	су	ПОУЗДАНОСТ	и	КВАЛИТЕТ.		У	наше	информације	се	не	сумња,	ми	

не	 препричавамо	 прописе,	 већ	 инструкцијама	 и	 консалтингом	 помажемо	 у	 примени	 истих	 у	

пракси	и	вашем	свакодневном	пословању

ü	Наш	начин	рада	је	спој	науке,	струке	и	праксе,	а	циљ	УНАПРЕЂЕЊЕ	вашег	пословања	

ü	Наш	највећи	потенцијал	су	ЉУДИ,	високообразован	и	 	стручни	саветничко-уреднички	

ТИМ	за	менаџмент,	правно	и	економско	пословање

ü	 Наши	 дугогодишњи	 партнери	 су	 СТРУКОВНА	 УДРУЖЕЊА:	 Удружење	 рачуновођа	 у	

ванпривредним	 делатностима,	 Удружење	 секретара	 и	 правника	 ванпривреде	 и	 Удружење	

директора	и	менаџера	у	јавном	сектору	са	којима	заједнички	градимо	партнерске	односе	између	

државних	 институција	 и	 непосредне	 праксе,	 ради	 разрешења	 проблемских	 питања	 и	

учествовања	у	доношењу	законске	регулативе,	развоја	и	афирмације	струке

ü	Наша	кућа	има	потписан	Протокол	о	сарадњи	са	„Мрежом	регионалних	центара	и	цен-

тара	за	стручно	усавршавање	Србије”,	који	нам	уз	Канцеларије	за	едукацију	буџетских	корисни-

ка	омогућава	да	штедимо	ваше	трошкове	и	едукације	организујемо	у	вашој	средини.

Зашто се претплатити на
едукативни пакет Образовног информатора?

Како се претплатити? 
Корисник	 Претплатничког	 пакета	 Образовног	 информатора	 постајете	
попуњавањем:
Ü	Наруџбенице/Предрачуна	(у	прилогу)
Ü	on-line	формулара	на	сајту	 	иwww.obrazovni.rs
Üдиректном	 уплатом	 износа	 претплате	 на	 текући	 рачун	 ОБРАЗОВНИ	
ИНФОРМАТОР	 д.о.о.	 220-31313-49,	 355-1006799-20,	 285-0014063160001-95,	 а	
према	изабраној	могућности	плаћања	са	позивом	на	Ваш	ПИБ.

Месечно

Начин плаћања
Цена за уплату 
до 31.12.2015. 

Тромесечно

Полугодишње

Годишње

5.800,00 дин.

16.900,00 дин.

33.000,00 дин.

63.000,00 дин.

У	циљу	рационализације	ваших	трошкова,	цене	су	остале	непромењене.	Износи	
извршених	уплата	коначни	су	за	плаћени	период.

)Претплата и продаја:

prodaja@obrazovni.rs, 011 3286-542



ИЗ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ...

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Редакција: 
redakcija@obrazovni.rs, 011 3286-489; 

Одговори на стручна питања (Кол центар): 
011 32 86 489; 30 36 531; 011 30 36 532; 011 26 28 870;

Информатичка подршка: 
informatika@obrazovni.rs, 011/2632-743, 063 688 352; 

Маркетинг: 
marketing@obrazovni.rs, 011 2632-743

Претплата и продаја:
prodaja@obrazovni.rs, 011 3286-542

▪▪ НАЈПОУЗДАНИЈИ линк: www.obrazovni.rs ▪▪ 

• Народна скупштина РС
• Министарство финансија 
• Министарство одбране
• Министарство омладине и спорта
• Покрајински секретаријати за финансије, за привреду за здравство, за образовање...
• Републички фонд ПИО
• Стална конференција градова и општина (СКГО)
• Акредитационо тело Србије
• Канцеларија за европске инеграције, за Косово и Метохију...
• Војно обавештајна агенција
• Заштитник грађана
• Завод за унапређење образовања
• Комора здравствених установа Србије
• Казнено поправни заводи Падинска скела, Пожаревац, Сремска Митровица...
• Универзитети у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Приштини...

Као и:
• 30% државних органа и организација
• 50% локалних самоуправа
• 70% основних и средњих школа, предшколских установа, домова ученика, факултета 
• 40% установа културе
• 90% установа социјалне заштите
• 40% здравствених установа

marketing@obrazovni.rs



Тек. рачуни: 220-31313-49, 355-1006799-20, 285-0014063160001-95 

ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 5811, Матични број: 17196707 
 

Цара Лазара 5-7, п. фах: 25, Тел/факс: 011/3286-489, 3286-542 

 

 
 

НАРУЏБЕНИЦА  
за 2016. годину   

 
 
ПРЕДРАЧУН – БР. 2016 – _____________ 

                                                                 Ваш ПИБ (уписати) 

 
 

      
 

Уплата по  овом Предрачуну од дин. ______________ са позивом на број (Предрачун – Ваш ПИБ) извршена је дана __________________________ . 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

Тачан назив правног лица/наручиoца: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Поштански број и место: ___________________________________ Улица и број: _____________________________________________________________ 

ПИБ: __________________________  Текући рачун: _______________________________  e-mail правног лица: ____________________________________ 

Прималац испоруке (лице за контакт): ____________________________________________Мобилни телефон: _____________________________ 

Телефон: _________________________________ Факс: __________________________ e-mail:___________________________________________ 

У ____________________                                          М.П.      
                                 

Дана                   20__ године.                                                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
 

 

Ову Наруџбеницу послати на мејл: prodaja@obrazovni.rs, факсом на број: (011) 3286-489, 3286-542 или поштом на нашу адресу: НИП 
„ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” д.о.о, 11000 Београд, Цара Лазара 5-7, п. фах: 25. Исту можете преузети и на нашем сајту: www.obrazovni.rs  

 

Р. 
б. Назив-опис Количина Цена 

1. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ  ЗА 2016. садржи: 

  

 1. КОМПЛЕТ СТРУЧНИХ ЧАСОПИСА: „Подсетник за директора“, „ Правни саветник”,  „Буџетско рачуно-
водство“ (24 штампаних бројева који излазе 1. и 15. у месецу) 
2. ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА – неограничени приступ, која садржи: Електронске верзије сва три часописа, 
Дневне информације, Недељни информатор, Пословне обавезе и инструкције, Моделе аката и уговора, 
Обрасце и извештаје, Збирку прописа за јавни сектор, Статистику 
3. ИН-АКТА: Нормативна акта израђена на НОВ НАЧИН интегрисаним приступом у корелацији са 
осталим прописима 
4. НОВО: ПОСЛОВНИ СОФТВЕР „ОЗОН“ (за комплетно буџетско пословање са рачуноводственим 
софтвером за јавне финансије) 
5. КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ телефоном и мејлом – без ограничења 
6. БЕСПЛАТНО ПРИСУСТВО на четири једнодневна стручна скупа (за три особе из организације) 
– Инструкције за израду годишњих финансијских извештаја (јануар-фебруар 2016.) 
– Х Годишња конференција буџетских корисника (децембар 2016.) 
– Један семинар из делатности/системског закона – по избору, 
– Једна радионица-обука по избору из Каталога 

 ПОПУСТ од 30% на све остале стручне скупове и обуке из Каталога 

 ПОПУСТ од 30% на Приручнике из стручне библиотеке (Посебна понуда). 
 
Цена претплатничког пакета у односу на претходну годину је непромењена и износи 63.000,00 динара 
са ПДВ-ом. Поред једнократне уплате, постоји и могућност плаћања на следеће начине:  

                      1.  Годишње...............63.000,00  РСД         3.  Квартално.............16.900,00  РСД 
                    2.  Полугодишње.......33.000,00 РСД       4.  Месечно.................5.800,00  РСД 

                                  
   (*Заокружите број испред изабране могућности плаћања.) 

 
УКУПНО за уплату:__________________

 Наруџбеницу попунити уписивањем количине и укупног износа за уплату. 

ПРЕТПЛАТНИК/КУПАЦ: _________________________

 _________________________________________________ 
(тачан и пун назив правног лица) 

 ________________________________________________ 
(поштански број и место) 

_________________________________________________ 
(улица и број) 



УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 
НИП „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” Д.О.О.    I. ОПШТИ УСЛОВИ  1. Општим условима уређују се међусобна права и обавезе пружаоца рoбe и услуга НИП „Образовни информатор” д.о.о. (у даљем тексту: Образовни информатор) и корисника рoбе и услуга (у даљем тексту: Корисник) поводом коришћења робе и услуга Образовног информатора од стране Корисника. 2. Кориснички однос заснива се потписивањем Наруџбенице од стране Корисника. Наруџбеница садржи назив робе и услуга, цену са урачунатим ПДВ-ом и модалитет плаћања као и попусте и бенефиције које Корисник остварује за одабрани кориснички пакет.  3. Корисници, претлатом на часописе (претплатнички пакет) имају попуст на остале робе и услуге у износу од 30%–50%. Изузетно, менаџмент Образовног информатора може уговорити посебне попусте нпр. приликом наручивања већег броја роба и услуга или у другим случајевима. 4. Наручилац прихвата опште услове коришћења роба и услуга што потврђује потписом на Наруџбеници.   II. ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ (ОСНОВНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ) 5. Кориснички однос се заснива на неодређено време и аутоматски се продужава за сваку следећу календарску годину уколико Корисник писаним путем не откаже коришћење услуге најкасније до 31. децембра текуће године.  6.  Образовни информатор је дужан да корисника (претплатника) писаним путем на почетку претплатничке године упозна са евентуалним изменама услова коришћења роба и услуга Образовног информатора. 7. Рачун за плаћање накнаде за коришћење роба и услуга Образовни информатор доставља Кориснику на почетку обрачунског периода у складу са динамиком одабраног модалитета плаћања. 8. У случају да Корисник не измири своје обавезе у наведеном року, достава роба и услуга ће бити привремено обустављена до измирења дуговања од стране Корисника, што не повлачи за собом аутоматско раскидање уговорног односа. Одмах након измирења дуговања Кориснику ће бити омогућено поновно несметано коришћење роба и услуга, а сви штампани и електронски материјали које Корисник није добио због обуставе доставе роба и услуга, биће накнадно достављени Кориснику. 9. На остале последице раскида уговорног односа примењују се одредбе Закона о облигационим односима. 

 

 


