ИНФОРМАЦИЈА
О САДРЖАЈИМА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У ПРЕТПЛАТУ НА ЧАСОПИС
„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ И НОВУ ONLINE ЕЛЕКТРОНСКУ
БАЗУ „е-Регистар прописа“ ЗА 2017. ГОДИНУ
Поштовани претплатници,
Захваљујемо на поверењу које нам из године у годину указујете претплатом на часопис„Привред
ни саветник“ и „Регистар прописа“. Привредни саветник, са традицијом у пословању у области рачу
новодства и пословних финансија дугом 65 година, стално ради на усавршавању и побољшању својих
штампаних издања и услуга, како би допринео томе да претплатници своје послове обављају струч
но, ефикасно и са продуктивношћу коју тражи савремено пословање. Овом информацијом желимо
да Вас информишемо о свим садржајима које можете користити, а који су укључени у цену претплате.
Претплата на часопис „Привредни саветник“ и нову оnline електронску базу „е-Регистар прописа“
за 2017. годину укључује:
1) Н
 ајмање 24 броја часописа „Привредни саветник“ и посебне прилоге уз часопис у току године;
2) Свакодневну могућност коришћења online електронске базе „е-Регистар прописа“ (која
замењује реније папирно издање „Регистар прописа“;
3) Право на бесплатне консултантске услуге преко савременог позивног центра (Call center)
путем пријављеног телефонског броја и добијеног PIN кода, као и у просторијама Привредног
саветника уз претходну телефонску најаву
4) Одговоре на питања претплатника путем e-mail-а, телефакса или дописа;
5) Информисање претплатника путем циркуларних мејлова о актуелним догађајима;
6) Коришћење претплатничких сервиса на сајту Привредног саветника;
7) CD издање часописа „Привредни саветник“ и потребну техничку подршку за сталне
претплатнике;
8) Бесплатно присуствовање саветовању за израду годишњег рачуна;
9) Друге бенефиције које се одобравају претплатницима (повољнији услови за учешће на
саветовањима уз накнаду, ниже цена публикација и сл.).
Цене претплате за 2017. годину исте су као и за 2015. и 2016. годину и износе:
– годишња претплата – 64.000 динара са ПДВ;
– претплата за прво полугодиште – 35.000 динара са ПДВ;
– претплата за први квартал – 19.500 динара са ПДВ.
Претплатници добијају бројеве часописа и бесплатне консултантске услуге у периоду за који су
извршили претплату, а бесплатне услуге коришћења позивног центра у времену од 120 минута за го
дишњу претплату, 60 минута за полугодишњу претплату и 30 минута за тромесечну претплату. Када
се потроши добијено бесплатно време коришћења Call center-a, претплатници могу купити додатно
време од најмање 30 минута по цени од 8.000 динара са ПДВ. Неутрошено докупљено време се, за
разлику од неутрошеног времена у оквиру претплате, преноси у следећи период претплате.
Због тога, препоручујемо свим претплатницима који желе редовно добијање наших часописа и
бесплатне одговоре на стручна питања, да благовремено изврше уплату претплате, јер ћемо бројеве
часописа за 2017. годину достављати само по извршеној уплати претплате.
Досадашњим претплатницима предрачуне за уплату претплате за 2017. годину доставићемо путем
поште у посебном писму. У прилогу предрачуна дали смо и пример попуњеног обрасца „Налог за пре
нос“ који се уз уношење одговарајућег износа претплате, броја једног од четири понуђена текућа рачуна
Привредног саветника и броја текућег рачуна уплатиоца може користити за плаћање претплате.
Претплата се може извршити најбрже и најпоузданије самоиздавањем и аутоматизованим слањем
предрачуна кликом на дугме „е-Предрачун“ на web site-у www.privsav.rs или попуњавањем предрачуна
који дајемо на последњој страници сваког броја часописа, као и на следећем линку.
Претплата се уплаћује на један од текућих рачуна Привредног саветника:
170-900-30, 205-5686-05, 160-186875-14 и 220-135317-86.
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ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ И
ЕЛЕКТРОНСКУ БАЗУ „е-Регистар прописа“ ЗА 2017. ГОДИНУ
Значајну новину и погодност за претплатнике представља нова електронска база прописа
„е-Регистар прописа“ (замена за штампано издање „Регистар прописа“), која садржи све актуелне про
писе које тумачи Привредни саветник. Прописи садржани у овој бази редовно су ажурирани и прет
платници имају могућност да у било које време приступе овој бази преко интернет адресе www.priv
sav.rs ili www.prs.rs. у претплатничком делу сајта.
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РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
ЦАРИНЕ
ПОРЕЗИ И АКЦИЗЕ
ТАКСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПРОПИСИ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ОСИГУРАЊЕ, БАНКЕ
ПЛАТНИ ПРОМЕТ И ПЛАТНЕ УСЛУГЕ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, КАМАТЕ
РАДНИ ОДНОСИ, БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ
СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ, ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ, СТРАНА УЛАГАЊА
СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
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– најмање 24 броја часописа „Привредни савет
ник“ и посебне прилоге у току године;
– могућност свакодневног приступа и коришће
ња onlinе електронске базе „e-Регистар прописа“.
Полугодишња и тромесечна претплата укључу
ју испоруку бројева часописа који припадају перио
ду за који је уплаћена претплата.
Стандардни начин отпреме часописа је путем
поште, а претплатници који то желе, часописе могу
преузимати и у просторијама Привредног саветни
ка. О преузимању часописа у Привредном саветни
ку, треба обавестити службу претплате на телефон
011/ 3209-630.

БЕОГРАД - 2015

Наша адреса је: „Привредни саветник“ д.о.о. Служба претплате, Београд,
Булевар краља Александра, бр. 86 – поштански фах је 345.
За комуникацију са саветницима и службом претплате користите телефонске бројеве преко којих
се аутоматски добијају служба саветовања и служба претплате. Бројеви телефона су:
– за питања претплатника саветницима (011) 3209-600;
– за службу претплате (011) 3209-630.
E-mail: privrednis@privsav.rs
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