
По што ва ни прет плат ни ци,
За хва љу је мо на по ве ре њу ко је нам из го ди не у го ди ну ука зу је те прет пла том на на ше ча со-

пи се и по зи ва мо Вас да об но ви те прет пла ту за 2022. го ди ну. 
При вред ни са вет ник, са тра ди ци јом у по сло ва њу у обла сти ра чу но вод ства и по слов них 

фи нан си ја ду гом 70 го ди на, стал но ра ди на уса вр ша ва њу и по бољ ша њу сво јих струч них ча со-
пи са и услу га, ка ко би до при нео томе да прет плат ни ци сво је по сло ве оба вља ју струч но, ефи-
ка сно и са про дук тив но шћу ко ју тра жи са вре ме но по сло ва ње. Овом ин фор ма ци јом же ли мо 
да Вас ин фор ми ше мо о свим са др жа ји ма ко је мо же те ко ри сти ти, а ко ји су укљу че ни у це ну 
прет пла те.

Од 2018. го ди не, по ред штам па ног из да ња, ча со пис „При вред ни са вет ник“ до сту пан је и у 
елек трон ској фор ми на на шем web site-у. За раз ли ку од штам па ног из да ња, елек трон ско из да ње 
ча со пи са до ступ но је пре до би ја ња штам па ног из да ња, уз мо гућ ност пре тра жи ва ња тек сто ва 
по са др жа ју, на сло ви ма и кључ ним тер ми ни ма. За елек трон ско из да ње ча со пи са мо гу ћа је са-
мо го ди шња прет пла та. Почев од 2022. године електронско издање биће побољшано лакшом 
претрагом и новим визелним изгледом.

За 2022. го ди ну, као и до са да, за штам па но из да ње ча со пи са „При вред ни са вет ник“ мо гу ће 
су го ди шња, по лу го ди шња и тро ме сеч на прет пла та.

I. ГО ДИ ШЊА ПРЕТ ПЛА ТА об у хва та:
1. Штам па но из да ње 24 бро ја ча со пи са „При вред ни са вет ник“ и ко ри шће ње onlinе елек-

трон ске ба зе „Ре ги стар про пи са“ – по це ни од 63.000 ди н. без ПДВ (са ПДВ 69.300 дин.);
2. Елек трон ско из да ње 24 бро ја ча со пи са „При вред ни са вет ник“ и ко ри шће ње onlinе елек-

трон ске ба зе „Ре ги стар про пи са“ – по це ни од 58.000 ди н. без ПДВ (са ПДВ 63.800 дин.). Електронско 
издање садржи све бројеве часописа из 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. и текуће 2022. године;

3. Штам па но и елек трон ско из да ње 24 бро ја ча со пи са „При вред ни са вет ник“ и ко ри шће ње 
onlinе елек трон ске ба зе „Ре ги стар про пи са“, везана претплата – по це ни од 72.000 ди н. без ПДВ (са 
ПДВ 79.200 дин.).

ИНФОРМАЦИЈА 
О ПРЕТПЛАТИ НА ЧАСОПИС „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ 

И КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
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60. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ ПОРЕСКИХ СТОПА ПО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА

Наведене рубрике биће заступљене и у издањима часописа у 2018. години уз проширење 
броја рубрика према новим темама и областима које ће бити актуелне у тој години. Издавање 
часописа два пута месечно вршимо и у 2018. години уз настојање да претплатницима 
омогућимо благовремено информисање о свим актуелним темама и примени прописа у 
пословној пракси. 

Стандардни начин отпреме штампаног издања часописа је путем поште, а претплатници 
који то желе, часописе могу преузимати и у просторијама Привредног саветника. О 
преузимању часописа у Привредном саветнику, треба обавестити службу претплате на 
телефом 011/ 3209-630. 

 
2. ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ ЧАСОПИСА „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“

 
Електронско издање часописа „Привредни саветник“ за 2018. годину садржаће све 

текстове које садржи и штампано издање, с тим што ће претплатници електронског издања 
имати могућност да користе и електронску архиву издања свих бројева часописа из 2017. 
године.  

Приступ електронском издању часописа вршиће се преко интернет портала 
www.privsav.rs или www.prs.rs, тако што ће претплатник у приказана поља унети добијени 
СЕРИЈСКИ БРОЈ, ПРЕТПЛАТНИЧКИ БРОЈ и ПИН код. 

Након приступа електронском издању часописа претплатник ће моћи да врши 
прераживање по чланцима објављеним у различитим рубрикама из садржаја сваког броја 
часописа, кратким информацијама, судској пракси и објављеним мишљењима надлежних 
органа. Претраживање се може вршити избором 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 прераге. На тај начин претплатник ће много 
брже наћи објашњења за питања на која тражи одговор у текстовима објављеним у часопису. 

II. ПО ЛУ ГО ДИ ШЊА ПРЕТ ПЛА ТА об у хва та:
1. Штам па но из да ње 12 бро је ва ча со пи са „При вред ни са вет ник“ и ко ри шће ње onlinе елек трон ске ба зе „Ре ги стар про пи са“ – 

за пр во по лу го ди ште из но си 35.000 ди н. без ПДВ (са ПДВ 38.500 дин.).

III. ТРО МЕ СЕЧ НА ПРЕТ ПЛА ТА об у хва та:
1. Штам па но из да ње 6 бро је ва ча со пи са „При вред ни са вет ник“ и ко ри шће ње onlinе елек трон ске ба зе „Ре ги стар про пи са“ – за 

пр во тро ме сеч је из но си 20.000 ди н. без ПДВ (са ПДВ 22.000 дин.).

ДО ДАТ НЕ УСЛУ ГЕ КО ЈЕ СУ УКЉУ ЧЕ НЕ У ЦЕ НУ ПРЕТ ПЛА ТЕ
Сва ки ода бра ни па кет прет пла те укљу чу је бес плат но пру жа ње сле де ћих услу га:
1) Пра во на бес плат не кон сул тант ске услу ге пре ко са вре ме ног по зив ног цен тра (Call Cen ter) пу тем при ја вље ног те ле фон-

ског бро ја и до би је ног PIN ко да;
2) Од го во ре на пи та ња прет плат ни ка пу тем e-mail-а, те ле фак са или до пи са;
3) Ин фор ми са ње прет плат ни ка пу тем цир ку лар них меј ло ва о ак ту ел ним до га ђа ји ма;
4) Ко ри шће ње прет плат нич ких сер ви са на сај ту При вред ног са вет ни ка;
5) Бес плат но при су ство ва ње са ве то ва њу за састављање го ди шњег финансијског извештаја;
6) Дру ге бе не фи ци је ко је се одо бра ва ју прет плат ни ци ма (по вољ ни ји усло ви за уче шћа на са ве то ва њи ма уз на кна ду, ни же 

це не пу бли ка ци ја и сл.).

Прет плат ни ци ко ји се опре де ле за го ди шњу, по лу го ди шњу и тро ме сеч ну прет пла ту до би ја ју бро је ве ча со пи са и бес плат не кон-
сул тант ске услу ге у пе ри о ду за ко ји су из вр ши ли прет пла ту, а бес плат не услу ге ко ри шће ња по зив ног цен тра у сле де ћем вре ме ну:

1) 200 ми ну та за го ди шњу прет пла ту на штам па но из да ње ча со пи са;
2) 200 ми ну та за го ди шњу прет пла ту на елек трон ско из да ње ча со пи са;
3) 220 ми ну та за го ди шњу прет пла ту на штам па но и елек трон ско из да ње ча со пи са (ве за на прет пла та);
4) 80 ми ну та за по лу го ди шњу прет пла ту на штам па но из да ње ча со пи са;
5) 30 ми ну та за тро ме сеч ну прет пла ту на штам па но из да ње ча со пи са.
Ка да се по тро ши до би је но бес плат но вре ме ко ри шће ња Call cen tra, прет плат ни ци мо гу до ку пи ти до дат но вре ме од нај ма ње 

30 ми ну та по це ни од 8.000 ди на ра са ПДВ. Ли ца ко ја ни су прет плат ни ци не мо гу ко ри сти ти услу ге Call cen ter-a.
Због то га, пре по ру чу је мо свим прет плат ни ци ма ко ји же ле ре дов но до би ја ње на ших ча со пи са и бес плат не од го во ре на 

струч на пи та ња, да бла го вре ме но из вр ше упла ту прет пла те, јер ће мо бро је ве ча со пи са за 2022. го ди ну до ста вља ти са мо по 
из вр ше ној упла ти прет пла те.
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1. ЧАСОПИС „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
„При вред ни са вет ник“ из ла зи два пу та ме сеч но, та ко да се пу тем овог ча со пи са прет плат ни ци мо гу благовремено оба-

вештавати о свим бит ним ин фор ма ци ја ма из до ме на по ре ских, ра чу но вод стве них и фи нан сиј ских про пи са ко је при ме њу ју 
у сва ко днев ној прак си.

Ча со пи с ће излазити два пу та ме сеч но и у 2022. го ди ни, уз на сто ја ње да прет плат ни ци ма омо гу ћи мо бла го вре ме но ин-
фор ми са ње о свим ак ту ел ним те ма ма и при ме ни про пи са у по слов ној прак си.

Стан дард ни на чин от пре ме штам па ног из да ња ча со пи са је пу тем по ште, а прет плат ни ци ко ји то же ле, ча со пи се мо гу 
пре у зи ма ти и у про сто ри ја ма При вред ног са вет ни ка. О пре у зи ма њу ча со пи са у При вред ном са вет ни ку тре ба оба ве сти ти 
слу жбу прет пла те на те ле фон 011/ 3209-630.

2. ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ ЧАСОПИСА „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“

Елек трон ско из да ње ча со пи са „При вред ни са вет ник“ за 2022. го ди ну са др жа ће све тек сто ве ко је са др жи и штам па но 
из да ње, с тим што ће прет плат ни ци елек трон ског из да ња има ти мо гућ ност да ко ри сте и елек трон ску ар хи ву из да ња свих 
бро је ва ча со пи са из 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. и текуће 2022. го ди не. 

3. КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ

У окви ру прет пла те на штам па но или елек трон ско из да ње ча со пи са „При вред ни са вет ник“, прет плат ни ци има ју пра во на 
бес плат не кон сул тант ске услу ге ко је се од но се на да ва ње об ја шње ња и упут ста ва за при ме ну за ко на и про пи са до не тих на 
осно ву за ко на, ко лек тив них уго во ра и оп штих ака та, ста во ва и об ја шње ња над ле жних ор га на. Кон сул тант ске услу ге оба вља ју 
се на ви ше на чи на, и то: 

● пу тем „Call cen ter-a“ по по зи ву прет плат ни ка;
● од го во ром пу тем пи са ма по штом или те ле фак сом;
● од го во ром пу тем ин тер не та, ако је пи та ње по ста вље но пу тем e-mail-а;
● усме ним раз го во ром са прет плат ни ци ма ко ји до ла зе на кон сул та ци је или од ла ском са вет ни ка на кон сул та ци је по по-

себ ном зах те ву прет плат ни ка.
Кон сул тант ске услу ге ко је су у не по сред ној ве зи са члан ци ма и об ја шње њи ма об ја вље ним у ча со пи су „При вред ни са вет-

ник“ су бес плат не за прет плат ни ке. 
Кон сул та ци је по по себ ним зах те ви ма ко ри сни ка услу га ра ди по мо ћи у раз ма тра њу сло же них про бле ма и да ва ње 

по себ них пи са них об ја шње ња и упут ста ва у виду елабората, односно извештаја за при ме ну од ре ђе них про пи са за кон-
крет ног прет плат ни ка, као и тумачење комерцијалних уговора и друге документације, уз претходни до го вор са прет-
плат ни ци ма мо гу се по себ но уго ва ра ти 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.

4. БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

У окви ру прет пла те за пр ви квар тал, пр во по лу го ди ште или за це лу го ди ну, прет плат ни ци има ју пра во на бес плат но при-
су ство са ве то ва њу за са ста вља ње го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја. Због пандемије Covid-19, у јануару и фебруару 2022. 
године ово саветовање одржаће се путем webinara, о чему ћемо претплатнике благовремено обавестити.

На овим са ве то ва њи ма об ра ђу ју се сле де ће те ме:
1. НО ВИ ПРО ПИ СИ И АК ТУ ЕЛ НЕ ТЕ МЕ
2. СА СТА ВЉА ЊЕ И ДО СТА ВЉА ЊЕ ФИ НАН СИЈ СКИХ ИЗ ВЕ ШТА ЈА ЗА КОН КРЕТ НУ ПО СЛОВ НУ ГО ДИ НУ
3. УТВР ЂИ ВА ЊЕ ПО РЕ ЗА НА ДО БИТ ЗА ПРИ ВРЕД НА ДРУ ШТВА И ДРУ ГА КО МЕР ЦИ ЈАЛ НА ПРАВ НА ЛИ ЦА
4.  СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ СА СТА ВЉА ЊА ФИ НАН СИЈ СКИХ ИЗ ВЕ ШТА ЈА И ОБ РА ЧУ НА ПО РЕ ЗА НА ДО БИТ ЗА ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ, НЕ ДО БИТ НЕ 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ И ОГРАН КЕ СТРА НИХ ПРАВ НИХ ЛИ ЦА
5. УТВР ЂИ ВА ЊЕ ПО РЕ ЗА НА ИМО ВИ НУ И ПОД НО ШЕ ЊЕ ПО РЕ СКИХ ПРИ ЈА ВА ЗА ТЕ КУ ЋУ ГО ДИ НУ
6. ОД ГО ВО РИ НА ПИ ТА ЊА

5. ДРУГЕ ПОГОДНОСТИ КОЈЕ ИМАЈУ ПРЕТПЛАТНИЦИ

Прет плат ни ци на штам па но и елек трон ско из да ње ча со пи са „При вред ни са вет ник“ у окви ру прет пла те до би ја ју пра во при-
сту па по себ ном де лу ин тер нет сај та ко ји је на ме њен прет плат ни ци ма. У том де лу сај та постављена је апликација за обрачун 
затезних камата, са др жа ни су мо де ли 200 уго во ра ко ји су за сно ва ни на до ма ћем за ко но дав ству, а за по је ди не уго во ре ко ри-
шће ни су ме ђу на род ни прав ни из во ри. У овом де лу сај та да ти су при ме ри Пра вил ни ка о ра чу но вод ству и ра чу но вод стве ним 
по ли ти ка ма за при вред не су бјек те ко ји при ме њу ју пу не МРС/МСФИ, МСФИ за МСП и ко ји при ме њу ју по се бан Пра вил ник о 
про це њи ва њу по зи ци ја фи нан сиј ских из ве шта ја за ми кро прав на ли ца и пред у зет ни ке. Та ко ђе, прет плат ни ци оства ру ју и дру-
ге бе не фи ци је, као што су по вољ ни ји усло ви за уче шћа на са ве то ва њи ма уз на кна ду, ни же це не по себ них пу бли ка ци ја 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.


