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1. ШТА СУ ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА ОИ? 

ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА Образовног информатора (ЕИ) представљају нови производ у пакету 
производа и услуга Образовног информатора који корисницима путем интернета омогућава 

свакодневни приступ информацијама, инструкцијама, моделима аката, обрасцима, прописима и 
др. из базе Редакције Образовног информатора. 

Садржај базе ЕИ обезбеђује: 
1. целовито сагледавање пословања буџетских организација приређено према:  

– потребама управљачког тима буџетске организације (директор, правник, рачуновођа, 
информатичар) у циљу организације успешног пословања,  

– пословним обавезама проистеклим из прописа и текућег пословања; 
2. „помоћне алате” за лакше, брже, једноставније и прецизније испуњавање обавеза према 

надлежним институцијама (модели аката, електронски обрасци, збирка прописа).  

У том циљу, садржај базе је приређен на следећи начин: 
1. Дневне информације, 
 1.1. Актуелно у јавном сектору 

 1.2. Нови прописи 

 1.3. Инструкције између два броја 

 1.4. Ново у Електронским издањима 

 1.5. Ново у Образовном информатору 

2. Недељни информатор, 
3. Часописи 
 1.1. Подсетник за директора 

 1.2. Правни саветник 

 1.3. Буџетско рачуноводство 

4. Приручници, 
5. Модели аката и уговора, 
6. Обрасци и извештаји, 
7. Најчешћа питања и одговори, 
8. Збирка прописа за јавни сектор 
9. Статистика 

2.  КО МОЖЕ ДА КОРИСТИ ЕИ? 

ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА Образовног информатора могу да користе сви ПРЕТПЛАТНИЦИ на 
комплет часописа Образовног информатора (коришћење ЕИ је урачунато у цену претплате).  

Уколико нисте претплатник на комплет часописа Образовног информатора потребно је да 

попуните Наруџбеницу (преузети са сајта www.obrazovni.rs), и након извршене уплате по 
предрачуну који ће вам доставити служба претплате, добијате приступне податке за коришћење свих 
садржаја ЕИ. 
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3. КАКО СЕ ПРИСТУПА ЕИ? 

Електронским издањима можете приступити преко банера на сајту Образовног 
информатора www.obrazovni.rs 

 
Кликом на банер ЕИ отвара се страна за унос приступних података. 

Уколико сте претплатник на часописе Образовног информатора (Подсетник за директора, 

Правни саветник и Буџетско рачуноводство) унесите вашe корисничко име и лозинку. 

Ваше корисничко име je ознака претплатника-купца у систему Образовног информатора и 
можете је пронаћи у рачуну за претплату (нпр. Купац: О1686) и изнад ваше адресе на свакој 

нашој пошиљци. Корисничко име је комбинација 5 или 6 слова и бројева где је прво најчешће 
слово а остало бројеви. На пример: прво слово ознаке за основне школе је велико слово О и 
четири цифре. 

Ваша лозинка је ваш ПИБ. 

ВАЖНО! Потребно је да ваш први улазак у ЕИ, коришћењем приступних података, 
извршите са рачунара са кога ћете и у наставку приступати ЕИ. Наредни улазак у ЕИ биће 
омогућен само са рачунара са истом IP адресом. Најчешће, сви рачунари у једној установи имају 
једну IP адресу па се ЕИ може приступити са свих рачунара у установи (нпр. директор, правна 
служба, рачуноводствена служба). Међутим, уколико установа има динамичку IP адресу приступ 
се проверава и омогућава употребом „колачића” (cookie). У том случају, потребно је на сваком 
рачунару извршити одређена подешавања тј. омогућавање коришћења колачића. Детаљно 
упутство како да извршите ова подешавања можете преузети овде.  

4. УПОТРЕБА ЕИ  

Након уноса приступних података отвара се Насловна страна ЕИ. 

Са леве стране налази се Садржај ЕИ. Кликом на један од наслова из Садржаја отвара се 

изабрана страна. 

http://www.obrazovni.rs/uploads/EI_Uputstvo_za_logovanje.pdf
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Са десне стране налази се приказ првог поглавља из садржаја – 1. Дневне информације.  

 

1. Дневне информације  

Дневне информације подељене су у сегменте: Актуелно у јавном сектору, Нови прописи, 

Инструкције између два броја, Ново у Електронским издањима и Ново у Образовном информатору. 

Кликом на наслов информације отвара се цела информација, а кликом на „Погледајте све 
вести” отвара се списак свих постављених вести (хронолошки). Наредним кликом на наслов 
информације или на „Читај даље" отвара се цела информација.  

У оквиру текста информације приказују се различити линкови који могу бити ка: тексту 
прописа, инструктивним текстовима о начину извршења обавезе објављене у часописима, 
електронским обрасцима и др. 

1.1. Актуелно у јавном сектору 

У делу Актуелно у јавном сектору можете пратити најновије информације у вези пословања 

буџетских организација као што су нови прописи, нове пословне обавезе и рокови, информације 
и упутства из надлежних институција, најављени нови прописи у виду нацрта и предлога, 
најављене јавне расправе о прописима од значаја за пословање буџетских организација, 
информације из струковних удружења, нови статистички подаци и цене и сл. 

1.2. Нови прописи 

У делу Нови прописи хронолошки се наводе објављена службена гласила са списком 

прописа од значаја за буџетске кориснике. За сваки пропис даје се кратка информација о томе 
шта пропис регулише, на кога се односи, од када се примењује и које пословне обавезе из њега 
проистичу. На крају информације о пропису налазе се и линкови ка инструктивним текстовима о 
начину примене прописа, моделима аката и уговора и електронским обрасцима. Назив прописа 
је уједно и линк ка тексту прописа у Збирци прописа за јавни сектор. 
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1.3. Инструкције између два броја 

У делу Инструкције између два броја можете пратити нове инструкције за извршење 

пословних обавеза или примену нових прописа које се припремају као део садржаја наредног 
броја часописа и објављују на овом месту одмах по изради од стране Редакције. Овако 
приређене инструкције наћи ће се и у наредном броју штампаног часописа. 

1.4. Ново у Електронским издањима 

У овом делу можете пронаћи информације о свим новим садржајима у оквиру апликације 
Електронска издања (нпр. нови модел интерног акта, нови електронски образац итд.). 

1.5. Ново у Образовном информатору 

У делу Ново у Образовном информатору можете пратити најаве планираних едукативних 
садржаја у организацији Образовног информатора (приручници, семинари, радионице, штампана 

издања…). 

2. Недељни информатор 

Кликом на линк Недељни информатор из Садржаја, са десне стране се отвара списак до сада 
објављених Недељних информатора који се достављају претплатницима мејлом сваког петка, а који 

садрже недељни преглед пословних обавеза буџетских организација. Редовним праћењем 
пословних обавеза обезбеђујете сигурност у организовању послова у својој служби. И у овом 
одељку, на крају наведених пословних обавеза, налазе се линкови ка инструктивним текстовима 
објављеним у часописима. 

3. Часописи  

У поглављу Часописи налазе се часописи намењени управљачком тиму буџетског 
корисника: ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА, ПРАВНИ САВЕТНИК, БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО. Садржај 

часописа у ЕИ идентичан је штампаном издању.  
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Кликом на Часописи у Садржају са десне стране се приказује списак часописа по годинама. 

Након избора часописа и године издања, кликом на одређени број часописа отвара се страна на 
којој можете прегледати часопис на два начина: 

1. Прелиставањем часописа који је идентичан штампаном издању (опција 
„Прелистајте цео часопис”)  

У оквиру овог приказа коришћењем понуђених опција у доњем делу екрана можете листати 
часопис, отворити тачно одређену страну, у садржају изабрати тачно одређени текст, 
претраживати по унетом тексту и штампати. 

2. избором одређеног текста из наведеног Садржаја који се налази испод линка за 

прелиставање часописа. 

4. Приручници 

У поглављу Приручници налазе се Приручници који се достављају свим претплатницима у 

оквиру претплате. 

Приручници се могу користити избором опције „Прелистајте цео приручник”.  

5. Модели аката и уговора  

Кликом на Моделе аката и уговора отварате садржај са списком постављених модела аката. 

Кликом на наслов појединог акта отвара се страна са линком преко кога можете да преузмете акт, 
снимите на свој рачунар и мењате према својим потребама усклађујући акт са специфичностима 
своје организације. 

Специфичност ових модела аката је у начину израде (интегрисани приступ), који омогућава 
праћење веза са прописима и другим интерним актима организације који утичу на израду сваког од 
ових аката.  

Садржај овог одељка допуњаваће се током године новим моделима, чију израду ће пратити 
инструктивни чланци у часописима. Избор и редослед објављивања модела аката зависиће од 
пословних обавеза из нових прописа или потреба текућег пословања у току године по оцени 
Редакције. 
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6. Електронски обрасци и извештаји 

Кликом на Обрасце и извештаје добијате списак образаца и извештаја груписаних према 

пословним обавезама (нпр. израда завршног рачуна буџетских корисника), урађених у Excel 
и/или PDF формату, са пољима за унос података и унапред дефинисаним формулама за 
израчунавање, што олакшава поступак попуњавања и смањује могућност грешке.  

Иако се одређени обрасци предају тако што се попуњавају на порталима надлежних 
институција (нпр. Портал за јавне набавке), идентични обрасци у оквиру ЕИ омогућавају 
корисницима претходну проверу пре директног уноса на порталу. Обрасци ће се постављати у 
зависности од рокова за достављање појединих образаца, према процени Редакције.  

 

 

7. Најчешћа питања и одговори 

У овом делу објављујемо ваша питања и одговоре саветника из Редакције Образовног 

информатора. Позивамо вас да нам своја питања у вези примене прописа и извршења пословних 

обавеза достављате мејлом на адресу: redakcija@obrazovni.rs. 

8. Збирка прописа за јавни сектор 

Кликом на Збирку прописа за јавни сектор са десне стране се отвара Садржај са списком 

прописа по областима и делатностима који регулишу пословање корисника јавних средстава, а 
обрађују се у часописима. Приликом прегледа информација, инструкција, модела аката и др. у 
којима се наводе одредбе одређених прописа постављени су и линкови ка тим прописима.  
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9. Статистика 

У поглављу Статистика објављују се статистички и други подаци потребни директору, правној и 

рачуноводственој служби за извршење пословних обавеза. Подаци се ажурирају свакодневно а 
објављују петнаестодневно у штампаном издању Буџетског рачуноводства. У овом поглављу 
објављују се и други подаци информативног карактера који могу помоћи у сагледавању ситуације у 
одређеном делокругу рада.  

5. ПРЕТРАЖИВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ 

Претраживање садржаја апликације можете урадити: 

1. Избором наслова у Садржају; 

ВАЖНО! Приликом избора једне од опција у Садржају (са леве стране), са десне стране се 
појављује Садржај те стране приређен увек у два нивоа (наслов и поднаслов). Нова страна може 
да се отвори кликом и на наслов и на поднаслов. Препоручујемо да приликом тражења 
одређеног наслова увек отварате наслов (не поднаслов) јер ћете на тај начин имати бољи увид у  
хијерахију комплетног садржаја те стране. У супротном, може се десити да прескочите приказ 
целог нивоа наслова и тако не пронађете тражени текст.   

2. Уносом речи (ћирилицом) у поље претрага и кликом на „лупу“ при чему се резултат 
претраге појављује са десне стране у виду списка текстова који у наслову садрже речи по којима 
сте извршили претрагу; 

3. Истовременим кликом на тастере CTRL и f у горњем десном углу се појављује поље за 
унос речи по којима желите да извршите претрагу на страни која је у том тренутку отворена.  
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6. ШТАМПАЊЕ И СНИМАЊЕ ТЕКСТОВА 

Штампање, копирање и снимање текстова на локални рачунар омогу–ћено је у појединим 
поглављима.  

Кликом на десни тастер миша појављују се опције „Print” (штампа) и  „Save As” (снимање на 
локални рачунар). Уколико се кликом на десни тастер миша не појављују наведене опције – 
штампа и снимање нису омогућени. 

Уколико се штампа и снимање текстова у појединим поглављима врши на другачији начин 
то је наведено у опису поглавља или стране.     

7. КОНТАКТ 

Надамо се да ће ово упутство одговорити на сва питања у вези коришћења ЕИ. Уколико се 
у току рада ипак појаве извесне дилеме или имате сугестије за побољшање апликације молимо 
вас да нам се обратите на мејл elektronska.izdanja@obrazovni.rs. 

 

 
 

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИЗДАЊА 
 МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ. 

http://www.obrazovni.rs/uploads/EI_prezentacija.pps

