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Приручници
Збирке	нормативних	аката	-	ИН-Акта		
(новим,	интегрисаним	приступом)	
Рачуноводствени	софтвери:	„Х	МЕНАЏЕР”,	
„ИНФОБУК”,	„ИРИС”
Консултације	(директне)
Специјални	консалтинг
Заступање	пред	судовима

ПОНУДА

 менаџери/руководиоциż

 правници/секретариż

 економисти/рачуновођеż

1
20
15

1
201

5

																													
	Планирање	и	финансирањеż

	Радни	односиż

	Плате,	накнаде	и	друга	примањаż

	Јавне	набавкеż

	Порезиż

	Системи	контрола	и	инспекцијски	надзорż

	Буџетско	рачуноводство	и	извештавањеż

	Трезорско	пословање	и	платни	прометż

	Имовински,	облигациони	и	други	ż

				правни	односи
	Социјално	осигурањеż

	Електронско	пословањеż

Ü ОБЛАСТИ:

						
Државна	управаż	
Локална	самоуправаż	
Просветаż	
Социјална	заштитаż	
Култураż	
Здравствоż	
Наукаż	
Правосуђеż	
Спортż	

üИз делатности:

ЕДУКАТИВНИХ 
ПРОИЗВОДА

Специјално 
за јавни сектор

üЗа струку:

Дневно	-	Дневни	консалтинг	(одговори	на	питања)	
путем	телефона	и	мејла
Недељно	-	Недељни	информатор	(инструкције	
између	два	броја	-	кратки	и	сажети	прегледи	о	
начину	и	роковима	извршења	пословних	обавеза		-	
сваког	понедељка	на	вашем	мејлу	)
Петнаестодневно		(комплет	часописа	-	штампано	
и	електронско	издање)	„Подсетник	за	директора”,	
„Правни	саветник”,„Буџетско	рачуноводство”)	
Годишње	(„Сусрети	установа”,	„Конференција	
буџетских	корисника”,	„Дани	јавних	набавки”,	
бесплатна	саветовања	поводом	важних	годишњих	
пословних	обавеза)
Стручни	скупови	поводом		нових	системских	
прописа	и	важних	пословних	обавеза
Пословни	тренинзи,	обуке	и	радионице

üКонтинуирана едукација

ż

ż

ż

ż

Свеобухватна	стручна		едукација	
за	управљање	правно-економским	пословањем,	

уз	информатичку	подршку	

www.obrazovni.rs

ż

ż

ż

üОстали едукативни производи
   и стручне услуге

ż

ż

ż

ż

ż



ПРЕТПЛАТА НА КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

				
				(штампано	и	електронско	издање)

1. ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА

2. ПРАВНИ САВЕТНИК

3. БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

ПРИРУЧНИКЕ	И	ПРАКТИКУМЕ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ	СТРУЧНЕ	СКУПОВЕ:	
§	„Сусрети	установа”,	
§	„Сусрети	локалних	самоуправа”,	
§	„Дани	јавних	набавки”	
ПОСЛОВНЕ	ТРЕНИНГЕ,	ОБУКЕ	И	РАДИОНИЦЕ
СОФТВЕРЕ:	
§	За	директне	буџетске	кориснике:
			„ИНФО-БУК”
§	За	друга	правна	лица:	
			„ИРИС”

ПРЕТПЛАТОМ НА КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА
ОБЕЗБЕЂУЈЕТЕ ПОПУСТ ОД 30% НА

ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ

Намењен руководиоцима буџетских организација у 
циљу информисања о најважнијим променама закон-
ске регулативе (са кратким коментарима и одабраним 
статистичким подацима), као и о актуелним обавезама 
и роковима који проистичу из буџетског пословања.

Информације и инструкције битне за управљање бу-
џетским пословањем и пословима правне службе: Ре-
гистар прописа § Нове пословне обавезе организације 
§ Послови правника из новодонетих прописа из буџет-
ског календара § Нормативно уређивање пословања 
организације § Израда модела нормативних аката § Ре-
шавање спорних питања и правних недоумица у прак-
тичној примени § Екстерне контроле § Радни односи § 
Управни поступак § Имовинско-правни односи § Спро-
вођење набавки...

КОМПЛЕТ	ЧАСОПИСА	

по	непромењеној	цени	од	63.000,00	дин.

ПРЕТПЛАТУ	НА	КОМПЛЕТ	ЧАСОПИСА	ОБЕЗБЕДИЋЕТЕ:

	ИЛИ	
	достављањем	Наруџбенице/Предрачуна	(у	прилогу)ż

	попуњавањем	on-line	формулара	на	сајту	 		ż www.obrazovni.rs
директном	уплатом	износа	претплате	на	текући	рачунż	 	

Путем	телефона	Корисничког	сервиса:	
011/2624-434,	3286-489,	3036-531,	3036-532.	

ОБРАЗОВНИ	ИНФОРМАТОР	д.о.о.	 - 220-265 1630310006149-98,	
31313-49,	355-1006799-20,	285-0014063160001-95,	а	према	
изабраној	могућности	плаћања	са	позивом	на	ваш	ПИБ.

Достигнимо	пословне	циљеве	заједно.
Обезбедите	сигурност	у	пословању.

Пратите нас на друштвеним мрежама:

https://www.facebook.com/obrazovni/

https://twitter.com/OInformator

Комплетну	понуду	едукативних	производа	
ОБРАЗОВНОГ	ИНФОРМАТОРА	

можете	погледати	
у	Каталогу/Наруџбеници	на	сајту

www.obrazovni.rs

)Кориснички сервис:
korisnickiservis@obrazovni.rs 011 2624-434

%

%

%

%

Уколико до сада нисте били наш корисник 
обавезно попуните Наруџбеницу (у прилогу). 

Досадашњим претплатницима ће благовремено 
бити достављени предрачуни за плаћање у 

складу са дефинисаним односима за ову годину.

САВЕТОВАЊА	У	КАНЦЕЛАРИЈАМА	ЗА
ЕДУКАЦИЈУ	БУЏЕТСКИХ	КОРИСНИКА

ДНЕВНИ	КОНСАЛТИНГ	
(питања	и	одговори	телефоном	и	мејлом)

ЗБИРКА	ПРОПИСА	ЗА	ЈАВНИ	
СЕКТОР	(електронско	издање)

СОФТВЕР	„Х	МЕНАЏЕР”	
(за	индиректне	буџетске	кориснике)

СЕМИНАРИ
(за	израду	завршног	рачуна	и	
финансијско	планирање)

У ЦЕНУ ПРЕТПЛАТЕ УКЉУЧЕНО ЈЕ И:

КОНФЕРЕНЦИЈА	БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

ü

ü

ü

ü

ü

ü

НОВО:	САМО	ЗА	ЛОКАЛНУ	САМОУПРАВУ:
„ОПШТИНСКИ	ПОДСЕТНИК”

Информације и инструкције битне за управљање бу-
џетским пословањем и финансијско-рачуноводстве-
ним пословима  Текуће и нове пословне обавезе ор-§
ганизације  Послови финансијско-рачуноводствених §
служби  Планирање и финансирање (локалне само-§
управе, просвете, културе, социјалне заштите, здрав-
ства, правосуђа ...)  Рачуноводство и извештавање  § §
Порези  Плате,  накнаде зарада и друга примања  Си-§ §
стеми контрола  Статистички подаци  Регистар § §
прописа...

НЕДЕЉНИ	ИНФОРМАТОР
(инструкције	између	два	броја	сваког
понедељка	на	вашем	мејлу)

ü

http://www.obrazovni.rs
https://www.facebook.com/obrazovni/


	

Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49, 355-1006799-20, 
285-0014063160001-95 

ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560, Матични број: 17196707  

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

 

 
 

НАРУЏБЕНИЦА	/ПРЕДРАЧУН  
	НА	КОМПЛЕТ	ЧАСОПИСА	ЗА	2018.		

 
 
ПРЕДРАЧУН – БР. 2018 – _____________ 

                                                                 Ваш ПИБ (уписати) 

 
 

      
 

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) 

	

Р. б. Назив-опис 
Количин

а 
Цена (са 
ПДВ) 

ПРЕТПЛАТА НА КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА ЗА 2018. ГОДИНУ садржи:   

1. 
 
 

КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА (штампано и електронско издање) 

 „ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА“, „ПРАВНИ САВЕТНИК“, „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО“ 
 
У ЦЕНУ ПРЕТПЛАТЕ УКЉУЧЕНО ЈЕ И: 
 „ОПШТИНСКИ ПОДСЕТНИК“ – САМО ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ  
 ДНЕВНИ КОНСАЛТИНГ (питања и одговори телефоном и мејлом) 
 НЕДЕЉНИ ИНФОРМАТОР (инструкције између два броја сваког понедељка на вашем  
    мејлу) 
 ЗБИРКА ПРОПИСА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР (електронско издање) 
 СОФТВЕР „Х-МЕНАЏЕР“ (за индиректне буџетске кориснике) 
 СЕМИНАРИ (за израду завршног рачуна и финансијско планирање) 
 САВЕТОВАЊА У КАНЦЕЛАРИЈАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
 КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

 
63.000,00 

 

 

Претплатом на комплет часописа обезбеђујете попуст од 30% на остале производе и услуге:  

 Приручнике и Практикуме 
 Традиционалне стручне скупове: „Сусрети установа“, „Сусрети локалних самоуправа“,  
     „Дани јавних набавки“ 
 Пословне тренинге, обуке и радионице 
 Софтвере: „ИНФО-БУК“ (за директне буџетске кориснике) и „ИРИС“ за друга правна    

 лица 
 УКУПНО за уплату:__________________

* Цена Комплета часописа у односу на претходну годину је непромењена и износи 63.000,00 динара са ПДВ-ом за све уплате 
до 31.12.2017. После овог рока, цене могу бити кориговане, у складу са тржишним условима. 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) 

Наруџбеницу попунити уписивањем количине и укупног износа за уплату. Потписом и овером Наруџбенице потврђујете и да сте 
упознати са Условима коришћења наших роба и услуга (на полеђини Наруџбенице)  и да их прихватате у целости. 

ПРЕТПЛАТНИК/КУПАЦ: _________________________

 _________________________________________________ 
(тачан и пун назив правног лица) 

 ________________________________________________ 
(поштански број и место) 

_________________________________________________ 
(улица и број) 

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



	

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	на	друге	едукативне	производе	из	Каталога.		

3. Корисници	годишњом	претлатом	на	комплет	часописа,	поред	набројаних	погодности	које	улазе	у	састав	претплате,	имају	и		
попуст	на	остале	робе	и	услуге	у	износу	од	30%.	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	КОМПЛЕТ	ЧАСОПИСА		

5. Кориснички	однос	се	заснива	на	годину	дана	и	аутоматски	се	продужава	за	сваку	следећу	календарску	годину	уколико	
Корисник	писаним	путем	не	откаже	коришћење	услуге	најкасније	до	31.	децембра	текуће	године	за	наредну	годину.	

6. 	Образовни	 информатор	 је	 дужан	 да	 корисника	 (претплатника)	 писаним	 путем	 на	 крају	 претплатничке	 године	 упозна	 са	
евентуалним	изменама	услова	коришћења	роба	и	услуга	Образовног	информатора	у	наредној	години.	

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.	
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