ИНФОРМАЦИЈА
О ПРЕТПЛАТИ НА ЧАСОПИС „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
И КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Поштовани претплатници,
Захваљујемо на поверењу које нам из године у годину указујете претплатом на наше часописе и позивамо Вас да обно
вите претплату за 2020. годину.
Привредни саветник, са традицијом у пословању у области рачуноводства и пословних финансија дугом 68 година, стал
но ради на усавршавању и побољшању својих стручних часописа и услуга, како би допринео томе да претплатници своје
послове обављају стручно, 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.
Почев од 2018. године, поред штампаног издања, часопис „Привредни саветник“ доступан је и у електронској форми на
нашем web site-у. За разлику од штампаног издања, електронско издање часописа доступно је пре добијања штампаног из
дања, уз могућност претраживања текстова по садржају, насловима и кључним терминима. За електронско издање часописа
могућа је само годишња претплата.
За 2020. годину, као и до сада, за штампано издање часописа „Привредни саветник“ могуће су годишња, полугодишња и
тромесечна претплата.
I. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА обухвата:
1. Штампано издање 24 броја часописа „Привредни саветник“ и коришћење onlinе електронске базе „Регистар прописа“
– по досадашњој цени од 64.000 динара са ПДВ;
2. Електронско издање 24 броја часописа „Привредни саветник“ и коришћење onlinе електронске базе „Регистар пропи
са“ – по цени, као и за штампано издање, од 64.000 динара са ПДВ;
3. Штампано и електронско издање 24 броја часописа „Привредни саветник“ и коришћење onlinе електронске базе „Ре
гистар прописа“, везана претплата – по цени од 74.000 динара са ПДВ.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Претплатници који су уплатили годишњу претплату на штампано издање за 2020. годину у износу од 64.000 ди
нара са ПДВ, могу се определити за то да поред добијања штампаног издања користе и електронско издање које
ће бити доступно на нашем web site-у уз доплату разлике од 10.000 динара.
II. ПОЛУГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА обухвата:
1. Штампано издање 12 бројева часописа „Привредни саветник“ и коришћење onlinе електронске базе „Регистар пропи
са“ – за прво полугодиште износи 35.000 динара са ПДВ.
III. ТРОМЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА обухвата:
1. Штампано издање 6 бројева часописа „Привредни саветник“ и коришћење onlinе електронске базе „Регистар прописа“
– за прво тромесечје износи 19.500 динара са ПДВ.
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ У ЦЕНУ ПРЕТПЛАТЕ
Сваки одабрани пакет претплате укључује бесплатно пружање следећих услуга:
1) Право на бесплатне консултантске услуге преко савременог позивног центра (Call Center) путем пријављеног
телефонског броја и добијеног PIN кода;
2) Одговоре на питања претплатника путем e-mail-а, телефакса или дописа;
3) Информисање претплатника путем циркуларних мејлова о актуелним догађајима;
4) Коришћење претплатничких сервиса на сајту Привредног саветника;
5) Бесплатно присуствовање саветовању за састављање годишњег финансијског извештаја;
6) Друге бенефиције које се одобравају претплатницима (повољнији услови за учешћа на саветовањима уз на
кнаду, ниже цене публикација и сл.).
Претплатници који се определе за годишњу, полугодишњу и тромесечну претплату добијају бројеве часописа и бес
платне консултантске услуге у периоду за који су извршили претплату, а бесплатне услуге коришћења позивног центра у
следећем времену:
1) 120 минута за годишњу претплату на штампано издање часописа;
2) 120 минута за годишњу претплату на електронско издање часописа;
3) 150 минута за годишњу претплату на штампано и електронско издање часописа (везана претплата);
4) 60 минута за полугодишњу претплату на штампано издање часописа;
5) 30 минута за тромесечну претплату на штампано издање часописа.
Када се потроши добијено бесплатно време коришћења Call centra, претплатници могу докупити додатно време од нај
мање 30 минута по цени од 8.000 динара са ПДВ. Лица која нису претплатници не могу користити услуге Call center-a.
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 2020. годину достављати само по
извршеној уплати претплате.
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Досадашњим претплатницима предрачуне за уплату претплате за 2020. годину достављамо поштом. У прилогу пред
рачуна дајемо и пример попуњеног обрасца „Налог за пренос“ који се уз уношење одговарајућег износа претплате, броја
једног од четири понуђена текућа рачуна „Привредног саветника“ и броја текућег рачуна уплатиоца може користити за пла
ћање претплате. Претплата се може извршити и на основу наруџбенице коју дајемо на последњој страници сваког броја
часописа и на web site-у www.privsav.rs.
Претплата се уплаћује на један од текућих рачуна „Привредног саветника“:
170-900-30; 205-5686-05; 160-186875-14 и 220-135317-86.

1. ЧАСОПИС „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“

ПРИЛОГ: „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ И „РЕГИСТАР ПРОПИСА“
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018.
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

ИСПОРУЧУЈЕ СЕ ПРЕТПЛАТНИЦИМА
КОЈИ СУ БИЛИ ПРЕТПЛАЋЕНИ ТОКОМ
ЦЕЛЕ 2018. И НАСТАВИЛИ СУ ПРЕТПЛАТУ
КАО СТАЛНИ ПРЕТПЛАТНИЦИ
И У 2019. ГОДИНИ
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Наведене рубрике биће заступљене и у издањима часописа у 2018. го
броја рубрика према новим темама и областима које ће бити актуелне у т
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вештавати о свим битним информацијама из домена пореских, рачуноводствених и финансијских прописа које примењују
у свакодневној пракси.
Стандардни начин отпреме штампаног издања часописа је путем пош
Велики број рубрика укоји
којима се
ављују струч
ни чланци, сту
дије и преузимати
анализе, омогућави
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часописе
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ловања, због чега „При
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ик“ данас обавестити
користе сви
саветнику,
сл
значајни привредни субјекти на територији Републике Србије.
телефом 011/ 3209-630.
Часопис ће излазити два пута месечно и у 2020. години, уз настојање да претплатницима омогућимо благовремено ин
формисање о свим актуелним темама и примени прописа у пословној пракси.
2.ногЕЛЕКТРОНСКО
СА
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издања часописа је путемИЗДАЊЕ
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ле, часописе могу
преузимати и у просторијама Привредног саветника. О преузимању часописа у Привредном саветнику треба обавестити
службу претплате на телефон 011/ 3209-630.

Електронско издање часописа „Привредни саветник“ за 2018. го
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Електронско издање часописа „Привредни саветник“ за 2020. годину садржаће све текархиву
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садржи и штам
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претплатник у приказана поља унети добијени СЕРИЈСКИ БРОЈ, ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРОЈ и ПИН код.
СЕРИЈСКИ БРОЈ, ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРОЈ и ПИН код.

Након приступа електронском издању часописа претплатник ћ
прераживање по чланцима објављеним у различитим рубрикама из са
часописа, кратким информацијама, судској пракси и објављеним мишљ

Након приступа електронском издању часописа, претплатник може да врши претраживање по чланцима објављеним у
различитим рубрикама из садржаја сваког броја часописа, кратким информацијама, судској пракси и објављеним мишље
њима надлежних органа. Претраживање се вршиизбором одговарајућих речи или термина садржаних у наслову чланака,
наслову и поднаслову и целом тексту.
Резултати претраге приказаће се излиставањем свих наслова у чијим се текстовима садрже појмови или речи које су
биле предмет претраге. На тај начин претплатник ће много брже наћи објашњења за питања на која тражи одговор у тек
стовима објављеним у часопису.

У бази електронског издања часописа садржана је архива мишљења надлежних органа која су објављена у часопису
„Привредни саветник“ почев од 2010. године, а која се односе на објашњења у вези са применом прописа из области:
● Акциза,
● ПДВ,
● Пореза на добит правних лица,
● Пореза на имовину,
● Пореза на доходак грађана,
● Пореза на употребу, држање и ношење добара,
● Рада и радних односа,
● Рачуноводства,
● Царина,
● Девизног и спољнотрговинског пословања, и
● Других области пословања.

3. ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА „РЕГИСТАР ПРОПИСА“
Посебну погодност за претплатнике представља могућност коришћења електронске базе „Регистар прописа“ која са
држи све актуелне прописе који су раније били садржани у папирном издању „Регистар прописа“. Прописи садржани у
овој бази редовно се ажурирају и претплатници имају могућност да у било које време приступе овој бази преко интернет
адресе www.privsav.rs ili www.prs.rs. Електронска база „Регистар прописа“ садржи законе и подзаконске прописе из сле
дећих области:
 РАЧУНОВОДС ТВО И РЕВИЗИЈА
 ЦАРИНЕ
 ПОРЕЗИ И АКЦИЗЕ
 ТАКСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
 БУЏЕТСКИ СИС ТЕМ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 ОПШТИ ПРИВРЕДНИ ПРОПИСИ, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ОСИГ УРАЊЕ, БАНКЕ
 ПЛАТНИ ПРОМЕТ И ПЛАТНЕ УСЛУГЕ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОС ТИ, КАМАТЕ
 РАДНИ ОДНОСИ, БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНО ОСИГ УРАЊЕ
 ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ, УГОС ТИТЕЉС ТВО, ГРАЂЕВИНАРС ТВО, ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ
 СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ, ДЕВИЗНО ПОС ЛОВАЊЕ, СТРАНА УЛАГАЊА, СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
М
 ЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Online електронска база „Регистар прописа“ садржи ажуриране законе и подзаконске прописе из претходно наведених
области које наши претплатници користе у свакодневном раду. Eлектронскa база „Регистар прописа“ ажурира се одмах на
кон објављивања измена и допуна прописа у „Службеном гласнику РС“ и биће доступна путем интернета сваком претплат
нику у периоду за који има претплату (годишњу, полугодишњу или тромесечну).

4. КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ
У оквиру претплате на штампано или електронско издање часописа „Привредни саветник“, претплатници имају право на
бесплатне консултантске услуге које се односе на давање објашњења и упутстава за примену закона и прописа донетих на
основу закона, колективних уговора и општих аката, ставова и објашњења надлежних органа. Консултантске услуге обавља
ју се на више начина, и то:
● путем „Call center-a“ по позиву претплатника;
● одговором путем писама поштом или телефаксом;
● одговором путем интернета, ако је питање постављено путем e-mail-а;
● усменим разговором са претплатницима који долазе на консултације или одласком саветника на консултације по по
себном захтеву претплатника.
Консултантске услуге које су у непосредној вези са чланцима и објашњењима објављеним у часопису „Привредни савет
ник“ су бесплатне за претплатнике.
Време коришћења бесплатних консултација путем „Call center-a“ је ограничено у зависности од изабраног периода прет
плате и наведено је у уводном делу ове информације.
Консултације по посебним захтевима корисника услуга ради помоћи у разматрању сложених проблема и дава
ње посебних писаних објашњења и упутстава у виду елабората, односно извештаја за примену одређених прописа
за конкретног претплатника, као и тумачење комерцијалних уговора и друге документације, уз претходни договор
са претплатницима могу се посебно уговарати под повољнијим условима у односу на лица која нису претплатници.
Поред наведеног, у договору са претплатником могу се посебно уговарати и услуге помоћи у састављању
примедби на записник, као и састављање жалби на првостепена решења у пореском поступку, наравно уз услов да
се од стране саветника закључи да је реч о незаконитом поступању Пореске управе.

5. БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
У оквиру претплате за први квартал, прво полугодиште или за целу годину, претплатници имају право на бесплатно при
суство саветовању за састављање годишњих финансијских извештаја. Ово саветовање одржава се сваке године крајем јануа
ра и почетком фебруара у 16 градова у Републици, тако да претплатници из свих делова Републике могу присуствовати овом
саветовању према месту које сами одаберу.
На овим саветовањима обрађују се следеће теме:
1. НОВИ ПРОПИСИ И АКТ УЕЛНЕ ТЕМЕ
2. САС ТАВЉАЊЕ И ДОС ТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА КОНКРЕТНУ ПОС ЛОВНУ ГОДИНУ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРАВНА ЛИЦА
4. СПЕЦИФИЧНОС ТИ САС ТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ОБРАЧУНА ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, НЕДОБИТ
НЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОГРАНКЕ СТРАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
5. УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

6. ДРУГЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ ИМАЈУ ПРЕТПЛАТНИЦИ
Претплатници на штампано и електронско издање часописа „Привредни саветник“ у оквиру претплате добијају право
приступа посебном делу интернет сајта који је намењен претплатницима. У том делу сајта садржани су модели 200 уговора
који су засновани на домаћем законодавству, а за поједине уговоре коришћени су међународни правни извори. У овом делу
сајта дати су примери Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за привредне субјекте који примењују
пуне МРС/МСФИ, МСФИ за МСП и који примењују посебан Правилник о процењивању позиција финансијских извештаја за
микро правна лица и предузетнике. Такође, претплатници остварују и друге бенефиције, као што су повољнији услови за
учешћа на саветовањима уз накнаду, ниже цене посебних публикација и сл.
Наша адреса је „Привредни саветник“ ДОО, Служба претплате,
Београд, Булевар краља Александра, бр. 86. П. 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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