
Због великог интересовања професионално-стручне јавности, 
наших претплатника из јавног и реалног сектора, 

припремили смо за Вас два нова, изузетно актуелна издања

ПРИРУЧНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ
изузетна подршка у примени Закона о електронском фактурисању
 
Уз помоћ овог приручника, једноставно и брзо, одговорићете 
законској обавези електронског фактурисања у приватном 
и јавном сектору. Савладаћете систем размене електронских 
фактура и унапредити пословање, побољшати ликвидност 
уз значајно смањење трошкова. Без папира и печата – брже 
и јефтиније фактурисање уз коришћење савремених технологија.
 
Инструктиван текст, мноштво корисних примера и илустрација, 
олакшаће Вам улазак у наступајућу дигитализацију пословања.

Повлашћена цена издања, , за претплатникеса 50% попуста
Рачуноводствене праксе и правна лица и  придружене чланове Савеза –  
предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга:   1.600 дин. плус ПДВ

дин. (за остале заинтересоване 3.200 плус ПДВ)

АРХИВСКА ГРАЂА И ДОКУМЕНТАРНИ МАТЕРИЈАЛ
– МОДЕЛИ ОПШТИХ АКАТА 

С обзиром на то, да Закон о архивској грађи и архивској делатности 
прописује  „нове“ обавезе, за све ствараоце и имаоце архивске грађе и 

документарног материјала, припремили смо овај приручник, који треба да 
Вам олакша примену Закона, односно помогне у изради и доношењу свих 

неопходних општих аката. Ово издање садржи, поред систематизоване 
актуелне законске и подзаконске регулативе, моделе општих аката и то:  

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања 
архивске грађе и документарног материјала; Правилник о начину 

евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената; Листу 
категорија архивске грађе и документарног материјала, као и пример 

Одлуке о одређивању одговорног лица за заштиту и поступање 
са архивском грађом и документарним материјалом.

Повлашћена цена издања, , за претплатнике са 50% попуста
Рачуноводствене праксе  и придружене чланове Савеза – правна лица и 
предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга:  1.200 дин. плус ПДВ

(за остале заинтересоване 2.400 дин. плус ПДВ)

За додатне информације позовите 011 / 33 45 007 
или нам пишите на e-mail webinar@irr.co.rs
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2021.

Уплату од ________ дин. (са позивом на број 93-Ваш ПИБ) извршили смо дана _________ 2021.
на текући рачун Института за рачуноводство и ревизију. У случају спора признајемо надлежност 
суда у Београду.

ПДВ је урачунат у цену.

Позив на број: 93 -
Ваш ПИБ

ПРЕДРАЧУН

2.

1.

3.520

* Повлашћена цена важи за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса, придружене чланове Савеза РР Србије - 
правна лица и предузетнике пружаоце рач. услуга и учеснике досадашњих вебинара на тему електр. фактурисања

ПРИРУЧНИК ЗА ЕЛ. ФАКТУРИСАЊЕ - 
Повл. цена за претплатнике РП*, придружене чл.
Савеза РР Србије и учес. вебинара

Цена за остале заинтересоване

ПОПУЊЕН И ОВЕРЕН ПРЕДРАЧУН И ПОТВРДУ О УПЛАТИ
пошаљите на e-mail: webinar@irr.co.rs

1.320

2021.

Уплату од ________ дин. (са позивом на број 94-Ваш ПИБ) извршили смо дана _________ 2021.
на текући рачун Института за рачуноводство и ревизију. У случају спора признајемо надлежност 
суда у Београду.

ПДВ је урачунат у цену.

Позив на број: 94 -
Ваш ПИБ

ПРЕДРАЧУН

2.

1.

2.640

* Повлашћена цена важи за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и придружене 
  чланове Савеза РР Србије - правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга

АРХИВСКА ГРАЂА И ДОКУМЕНТ.МАТЕРИЈАЛ
Повл. цена за претплатнике РП* и
придружене чланове Савеза РР Србије

Цена за остале заинтересоване

Његошева 19, 11000 Београд, Србија
Телефон: 011 / 3344-405
Матични број: 17307479
ПИБ: 100155520
Текући рачуни:
170-30054883000-22 Unicredit bank
160-264048-34 Banca Intesa

назив правног лица - предузетника

e-mail


