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ПОНУДА  
ЕДУКАТИВНИХ ПРОИЗВОДА

(јун-децембар 2020.)



Најпоузданији линк за буџетско пословање        www.obrazovni.rs

Ред. 
бр. Опис Кол.

Цена (са ПДВ-ом) 

претплатник непретплатник

1. Семинари (онлајн)

1.1
03.06. среда у 10ч – Утврђивање пореза на добит правних 
лица – недобитних организација (законски рок 29.06), 
Зорица Кузмановић

Бесплатно 
(поводом 
јубилеја)

Бесплатно 
(поводом 
јубилеја)

1.2 04.06. четвртак у 10ч – Годишњи одмори у јавном 
сектору – недоумице у пракси, Вукашин Петровић

Бесплатно 
(поводом 
јубилеја)

1.390,00

1.3
11.06. четвртак у 10ч – Практична примена Закона о 
јавним набавкама (почетак примене 01.07), Снежана 
Шокчанић

3.490,00 4.990,00

1.4

15.06. понедељак у 10ч – Састављање тромесечног 
Извештаја о извршењу буџета јануар–јун установе 
социјалне заштите (законски рок 10.07), проф.др Саша 
Трандафиловић (помоћник министра за рад и социјална 
питања) и сарадници

Бесплатно 2.990,00

1.5

18.06. четвртак у 10ч – Поступци јавних набавки 
(покретање јавних набавки, нови поступци, технике и 
инструменти у поступцима, прагови  –упоредни приказ 
старог и новог закона), Снежана Шокчанић и Предраг 
Кнежевић

3.490,00 4.990,00

1.6

24.06. среда у 10ч – Најчешћа питања приликом 
састављања Извештаја о извршењу буџета јануар-јун код 
предшколских установа и установа културе (законски рок 
10.07), Регина Раделић и Данијела Иванковић

Бесплатно  2.990,00

1.7

25.06. четвртак у 10ч – Услови за учешће у поступку 
јавних набавки према новом закону (критеријуми за 
квалитетан избор добављача, сличности, терминолошке и 
суштинске разлике у односу на претходни закон), Снежана 
Шокчанић и Предраг Кнежевић

3.490,00 4.990,00

1.8 Пакет вебинара за јавне набавке  
(вебинари под ред.бр. 1.3, 1.5, 1.7) 7.490,00 10.990,00

НАРУЏБЕНИЦА 
- ВАНПРЕТПЛАТНИЧКИ ЕДУКАТИВНИ ПРОИЗВОДИ -

(јун – децембар 2020.)
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Ред. 
бр. Опис Кол.

Цена (са ПДВ-ом) 

претплатник непретплатник

1.9

30.06. уторак од 12 до 14ч – Како избећи неправилности 
код састављања тромесечних Извештаја о извршењу 
буџета јануар-јун код образовних установа (основне, 
средње школе, високо образовање, ученичког и 
студентског стандарда) (законски рок 10.07), Саша 
Стевановић (помоћник министра просвете) и Регина 
Раделић

Бесплатно 2.990,00

1.10
01.07. среда у 10ч – Састављање тромесечног Извештаја 
о извршењу буџета јануар-јун за здравствене установе 
(законски рок 10.07), Данијела Иванковић

Бесплатно 2.990,00

1.11 02.07. четвртак у 10ч – Примена закона о агенцијском 
запошљавању, Душан Павловић 1.390,00 1.990,00

1.12 09.07. четвртак у 10ч – Заштита података о личности, 
Снежана Шокчанић Бесплатно 1.990,00

1.13
13.07. понедељак у 10ч – Припреме установа културе за 
израду предлога финансијског плана за 2021. годину, 
Данијела Иванковић, Љиљана Јовић и Регина Раделић

1.990,00 2.990,00

1.14

14.07. уторак од 12 до 14ч – Припреме основних и 
средњих школа за израду предлога финансијског плана 
за 2021. годину, Саша Стевановић (помоћник министра 
просвете), Данијела Иванковић, Љиљана Јовић и Регина 
Раделић

1.990,00 2.990,00

1.15

15.07. среда у 10ч – Припреме установа социјалне 
заштите за израду предлога финансијског плана за 
2021. годину, проф.др Саша Трандафиловић (помоћник 
министра за рад и социјална питања) и сарадници

1.990,00 2.990,00

1.16

16.07. четвртак од 12 до 14ч - Припреме 
високообразовних установа за израду предлога 
финансијског плана за 2021. годину, Саша Стевановић 
(помоћник министра просвете), Данијела Иванковић, 
Љиљана Јовић и Регина Раделић

1.990,00 2.990,00

1.17

17.07. петак од 12 до 14ч – Припреме установа ученичког 
и студентског стандарда за израду предлога финансијског 
плана за 2021. годину, Саша Стевановић (помоћник 
министра просвете), Данијела Иванковић, Љиљана Јовић и 
Регина Раделић

1.990,00 2.990,00

1.18
22.07. среда у 10ч – Припреме предшколских установа 
за израду предлога финансијског плана за 2021. годину, 
Данијела Иванковић, Љиљана Јовић и Регина Раделић

1.990,00 2.990,00

1.19
23.07. четвртак у 10ч – Припреме здравствених установа 
за израду предлога финансијског плана за 2021. год, 
Данијела Иванковић и Љиљана Јовић 

1.990,00 2.990,00
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Ред. 
бр. Опис Кол.

Цена (са ПДВ-ом) 

претплатник непретплатник

1.20 30.07. четвртак у 10ч – Радни односи на одређено време 
и рад ван радног односа, Александар Антић Бесплатно 1.990,00

1.21 26.08. среда у 10ч – Актуелна питања у обрачуну и 
исплати примања запослених, Љиљана Јовић 1.990,00 2.990,00

1.22 27.08 четвртак у 10ч – Припреме за почетак нове 
школске године, Марина Ровчанин 1.990,00 2.990,00

1.23.

Пакет вебинара 2+1 гратис  
(уколико купите 2 вебинара, трећи јефтинији добијате 
гратис). 

Напомена:  
У колони количина унесите број пакета који желите, а у пољу 
цене унесите редни број вебинара за које сте се одлучили и 
укупну цену за 2 вебинара која плаћате. Нпр: Вебинар 1: 1.21; 
Вебинар 2: 1.14; Гратис вебинар : 1.22; Укупна цена: 3.980 дин

Вебинар 1:
 

Вебинар 1:
  

Вебинар 2: Вебинар 2: 

Гратис 
вебинар:

Гратис 
вебинар:

Укупна цена: Укупна цена:

1.24.

Пакет вебинара  4+2 гратис
(уколико купите 4 вебинара, 2 јефтинија добијате гратис)  
 

Напомена:  
У колони количина унесите број пакета који желите , а у пољу 
цене унесите редни број вебинара за које сте се одлучили и 
укупну цену за 2 вебинара која плаћате. Нпр: Вебинар 1: 1.3; 
Вебинар 2: 1.14; Вебинар 3: 1.21; вебинар 4: 1.7;. Гратис вебинар 
: 1.11;  1.22; 1.18; Укупна цена:  10.960 дин

Вебинар 1:
 

Вебинар 1:
 

Вебинар 2: Вебинар 2: 

Вебинар 3: Вебинар 3:

Вебинар 4: Вебинар 4:

Гратис 
вебинари:

Гратис 
вебинари:

Укупна цена: Укупна цена:
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Ред. 
бр. Опис Кол.

Цена (са ПДВ-ом) 

претплатник непретплатник

2. Приручници/практикуми

2.1 Контни план за буџетски систем 1.400,00 2.000,00

2.2 Рачуни за уплату јавних прихода 840,00 1.200,00

2.3 Буџетско рачуноводство – примери књижења V издање  
(излази у последњем кварталу 2020.)

Редовна цена 
6.230,00
 
Претпродајна 
цена до 
01.09.  
4.360,00

Редовна цена 
8.900.00

Претпродајна 
цена до 
01.09.  
6.230,00

2.4 Финансијско пословање ученичких задруга 
(излази у августу 2020.) 1.960,00 2.800,00

3. Пословни тренинзи  за директоре/ менаџере,   
проф. др Слободан Ћамиловић, Нада Тошић, Mарица Ивић

3.1

Припрема и усклађивање планова рада установа са 
финансијским плановима 
Напомена: О датуму, времену, месту и условима 
одржавања, бићете благовремено обавештени

У припреми У припреми

3.2

Управљање ризицима у времену кризе  
Радионица: Организациона клима и понашање у 
ублажавању кризних ситуација   
Напомена: О датуму, времену, месту и условима 
одржавања, бићете благовремено обавештени

У припреми У припреми

3.3

Интерно контролисање финансија у буџетској 
организацији – законска обавеза и потреба доброг 
менаџмента 
Радионица: Јачање личности и каријерни развој 
Напомена: О датуму, времену, месту и условима бићете 
благовремено обавештени

У припреми У припреми
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Ред. 
бр. Опис Кол.

Цена (са ПДВ-ом) 

претплатник непретплатник

4. Традиционални стручни скупови

4.1

XXII Сусрети установа (Златибор, 18-21.10.2020.)  

Напомена: Уколико у време одржавања Сусрета буде 
на снази забрана окупљања већег броја људи, Сусрети 
установа ће се одржати онлајн а наведене цене ће бити 
кориговане (умањене) о чему ћемо вас благовремено 
обавестити. 

Цене 
котизације: 
1. учесник 
9.900,00 
 
2. учесник 
7.900,00 
 
3. учесник 
3.900,00 
 
Сваки 
следећи  
учесник 
бесплатно

Цене 
котизације: 
1. учесник 
13.900,00 
 
2. учесник 
10.900,00 
 
3. учесник 
8.900,00 
 
Сваки 
следећи  
учесник 
бесплатно

4.2

XIII Годишња конференција буџетских корисника  

Напомена: О времену и месту ћемо Вас накнадно 
обавeстити.

Бесплатно Бесплатно

5. Инхаус консалтинг (у трајању од 2ч у Вашем или нашем 
простору)

4.000,00 6.000,00

6.  Специјални консалтинг за јавне набавке Цена по 
упиту

Цена по 
упиту

УКУПНО за уплату:

У наруџбеници обавезно унети количину и заокружити редни број испред производа/услуге који се 
наручује. 

Наруџбеницу (на последњој страни) попуните читко штампаним словима.
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Ред. бр. Опис Број  
комплета

Цена  
(са ПДВ-ом)

1. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ НА ШТАМПАНА ИЗДАЊА

1.1
Комплет часописа за буџетско пословање
(Штампано и електронско излази сваког 1. и 15. у месецу „Подсетник 
за директора”, „Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство”.)

33.000,00 

За уплате у 
јуну промо 

цена од 
26.400,00

1.2
Буџетски дневник 
(Електронско издање, ажурира се се дневно новим прописима, 
информацијама, пословним обавезама, роковима и инструкцијама.)

1.3

Буџетски недељник
(Електронска публикација која сваког понедељка путем мејла 
подсећа кориснике јавних средстава на пословне обавезе и рокове 
за извршење, пружа кратке и јасне ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД правне и 
финансијске службе и сервисира информације и податке неопходне у 
свакодневном раду.)

1.4
Годишњак
(Електронско издање, садржи свих 24 комплета часописа (укупно 72 
броја), уз могућност претраге по областима и делатностима.)

1.5

Збирка прописа за јавни сектор
(Збирка прописа у електронској форми која се дневно ажурира новим 
прописима – пречишћени текстови прописа специјално одобрених 
и неопходних за пословање буџетских корисника. Садржи два дела: 
"Прописи по областима" и "Прописи груписани према делатностима 
у јавном сектору".)

1.6
Одговори на питања
Телефоном, мејлом, путем писама поштом, телефаксом, сваког 
радног дана од 07:30 до 15:30.

ПОНУДА ЗА СВЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У СИСТЕМ ПРЕТПЛАТЕ 
НА КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА ЗА БУЏЕТСКО ПОСЛОВАЊЕ 

ЈУН – ДЕЦЕМБАР 2020.

НАРУЏБЕНИЦА ЈУН 
 ГРАТИС!!! 
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Ред. бр. Опис Број  
комплета

Цена  
(са ПДВ-ом)

1.7

Семинари (oнлајн) – вебинари гратис поводом 30 година  
 
15.06. понедељак у 10ч – Састављање тромесечног Извештаја о 
извршењу буџета јануар–јун установе социјалне заштите (законски 
рок 10.07.) 
 
30. 06. уторак од 12 до 14ч – Како избећи неправилности код 
састављања тромесечних Извештаја о извршењу буџета јануар – јун 
код образовних установа, (законски рок 10. 07.)  
 
01.07. среда у 10ч – Састављање тромесечног Извештаја о извршењу 
буџета јануар – јун за здравствене установе (законски рок 10.07.)  
 
09.07. четвртак у 10ч – Заштита података о личности  

30. 07. четвртак у 10ч – Радни односи на одређено време и рад ван 
радног односа

1.8 Саветовања  
(У сарадњи са струковним удружењима.)

1.9 Традиционални стручни скупови  
(13. Годишња конференција буџетских корисника.)

1.10

Рачуноводствени софтвер  
(„Икс Менаџер – за индиректне буџетске кориснике” – саставни део 
Буџетског рачуноводства.) Одржавање софтвера не улази у цену 
претплатничког пакета

2. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ НА КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

2.1
Комплет часописа за буџетско пословање  
(Електронско петнаестодневно издање): „Подсетник за директора”, 
„Правни саветник” и „Буџетско рачуноводство”

18.000,00 
 

За уплате у 
јуну промо 

цена од
16.200,00

2.2
Буџетски дневник
(Електронско издање, ажурира се се дневно новим прописима, 
информацијама, пословним обавезама, роковима и инструкцијама.)

2.3

Буџетски недељник
(Електронско издање часописа, који сваког понедељка путем мејла 
подсећа кориснике јавних средстава на пословне обавезе и рокове 
за извршење, пружа кратке и јасне ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД правне и 
финансијске службе и сервисира информације и податке неопходне у 
свакодневном раду.)

2.4
Годишњак
(Електронско издање, садржи свих 24 комплета часописа (укупно 72 
броја), уз могућност претраге по областима и делатностима.)
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Ред. бр. Опис Број  
комплета

Цена  
(са ПДВ-ом)

2.5

Збирка прописа за јавни сектор
(Електронско издање прописа које се дневно ажурира новим 
прописима – пречишћени текстови прописа специјално одобрених 
и неопходних за пословање буџетских корисника. Садржи два дела: 
"Прописи по областима" и "Прописи груписани према делатно стима у 
јавном сектору".)

18.000,00 
 

За уплате у 
јуну промо 

цена од
16.200,00

2.6
Одговори на питања
Телефоном, мејлом, путем писама поштом, телефаксом, сваког радног 
дана од 07:30 до 15:30.

2.7

Семинари (oнлајн) – вебинари гратис поводом 30 година 

15.06. понедељак у 10ч – Састављање тромесечног Извештаја о 
извршењу буџета јануар–јун установе социјалне заштите (законски рок 
10.07.).

24.06. среда у 10ч – Најчешћа питања приликом састављања 
Извештаја о извршењу буџета јануар – јун код предшколских установа 
и установа културе (законски рок 10.07.).

30.06. Уторак од 12 до 14ч – Како избећи неправилности код 
састављања тромесечних Извештаја о извршењу буџета јануар – јун 
код образовних установа, (законски рок 10. 07. ).

2.8 Саветовања  
(У сарадњи са струковним удружењима.)

2.9 Традиционални стручни скупови  
(13. Годишња конференција буџетских корисника.)

2.10

Рачуноводствени софтвер  
(„Икс Менаџер – за индиректне буџетске кориснике” – саставни део 
Буџетског рачуноводства.)Одржавање софтвера не улази у цену 
претплатничког пакета

На основу понуде 1 и 2 наручујемо пакет под редним бројем  (уписати):

Укупно за уплату  

Податке о наручиоцу на приложеној Наруџбеници (следећа страна) попунити читко штампаним словима.

*Потписом и овером Наруџбенице потврђујете и да сте упознати са Условима претплате (на полеђини ове 
Наруџбенице) и да их прихватате у целости. 
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Ову Наруџбеницу послати на мејл: prodaja@obrazovni.rs, факсом на број: (011) 3286-489, 
или поштом на нашу адресу: „ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР” д.о.о, 11000 Београд, Цара Лаза-

ра 5A, п. фах: 25. Исту можете преузети и на нашем сајту: www.obrazovni.rs

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Пун назив правног лица/наручиoца:

Поштански број и место:

Улица и број:

ПИБ:                                                                                         Текући рачун:

e-mail правног лица: 

Телефон:                                                                                   Факс:

е-mail руководиоца:

е-mail секретара/правника:

е mail рачуновође/економисте:

У                                                                                            М.П.                                                                     

Дана                                     20                 године.                                                                        (потпис овлашћеног лица)

Ред. бр. Начини плаћања за ПОНУДУ БР. 1.
(заокружити одабрани начин плаћања)

Цена комплета 
часописа

(са ПДВ-ом)

ПРОМО ЦЕНА !!!
за уплате у јуну

(са ПДВ-ом)

1. Полугодишње 33.000,00 26.400,00

2. Квартално 16.500,00 13.200,00

3. Месечно   5.500,00   4.400,00

Ред. бр. Начини плаћања за ПОНУДУ БР. 2.
(заокружити одабрани начин плаћања)

Цена комплета 
часописа

(са ПДВ-ом)

ПРОМО ЦЕНА !!!
за уплате у јуну

(са ПДВ-ом)

1. Полугодишње 18.000,00 16.200,00

2. Квартално   9.000,00   8.100,00
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗАСНИВАЊА ПРЕТПЛАТНИЧКОГ ОДНОСА
1. Општим условима претплате уређују се међусобна права и обавезе пружаоца рoба и услуга предузећа „Образовни информатор” д.о.о. 

(даље: Пружалац роба и услуга) и корисника рoба и услуга (у даљем тексту: Претплатник) поводом коришћења комплета часописа и 
осталих роба и услуга у оквиру претплатничких пакета (даље: претплата).

2. Претплатнички однос заснива се потписивањем Наруџбенице од стране Претплатника. Наруџбеница садржи назив роба и услуга, цену 
са урачунатим ПДВ-ом, број примерака претплатничког пакета, одабрану могућност плаћања и опште услове заснивања претплатничког 
односа.

3. Изузетно, Пружалац роба и услуга може уговорити посебне услове плаћања приликом наручивања већег броја примерака претплате или 
у случају немогућности благовременог измирења обавеза, могуће је потписивање Сагласности Пружаоца роба и услуга и Претлатника.

4. Уплата се врши на основу предрачуна, односно рачуна регистрованог у Централном регистру фактура, у складу са чланом 4а. Закона о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17).

5. Заснивање претплатничког односа може се остварити током године у складу са могућностима плаћања. Претплатнички однос може 
да се откаже најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а уколико се не откаже до 1. децембра, сматраће се да је 
претплатнички однос заснован за наредну годину.

6. Пружалац роба и услуга је дужан да Претплатника писаним путем благовремено упозна са евентуалним изменама услова коришћења 
Претплате у наредном периоду.

7. Рачун за плаћање претплате Пружалац роба и услуга доставља Претплатнику благовремено на почетку обрачунског периода у складу са 
динамиком одабране могућности плаћања како би се након уплате наставило са испоруком робе и услуга.

8. У случају да Претплатник не измири своје обавезе у наведеном року, достава роба и услуга ће бити привремено обустављена до 
измирења дуговања од стране Претплатника, што не повлачи за собом аутоматско раскидање уговорног односа. Одмах након измирења 
дуговања Претплатнику ће бити омогућено поновно несметано коришћење роба и услуга, а сви штампани и електронски материјали које 
Претплатник није добио због обуставе доставе роба и услуга, биће накнадно достављени Претплатнику.

9. На остале последице раскида уговорног односа примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
10. Наручилац прихвата опште услове коришћења претплате, што потврђује овером на Наруџбеници.
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