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Инг-Про са успехом послује већ 30 година, тачни-
је од 1992. године, како на територији Републи-
ке Србије тако и Црне Горе. Компанија са преко 

40 запослених има седиште у Београду, као и канцела-
рије у Новом Саду и Нишу. Од самог почетка оријен-
тисала се на издања правне садржине, па је међу пр-
вима правној јавности представила препознатљива 
штампана издања: Регистар прописа, Збирку прописа, 
часопис „Про Инфо” и Судско-адвокатски роковник, 
који и дан-данас објављује. Неколико година касније 
светлост дана угледала је и десктоп апликација.

„Пакет прописа”, обимна правна база с више десе-
тина хиљада докумената и месечним допуњавањем на 
CD-у, у то време представљао је пример најсавремени-
је технологије у управљању документима.

Пратећи развој рачунарске технологије и интер-
нета, 2003. године направљени су Прописи.нет, прво 
издање такве врсте на овим просторима, које текстове 
прописа, примере судске праксе и правних мишље-
ња, моделе уговора и образаца и стручне коментаре, 
са свим међусобним везама између докумената, при-
казује и ажурира на интернету. Тако је компанија по-
стала препознатљив бренд који с правом носи епитет 
пионира електронског издаваштва, а слоган компаније 
Инг-Про – једноставност, брзина, прецизност – пра-
ти друштво од самог оснивања.

Претплатници компаније, а има их преко 10.000, 
поред осталих су и: највиши државни органи, судови, 
министарства и други органи државне управе, као и 
локалне самоуправе, школе, агенције, јавна предузе-
ћа, привредна друштва, бројни адвокати, предузетни-
ци итд.

Издавачко друштво ИНГ-ПРО д. о. о. основано је и у 
Подгорици, где успешно послује већ више од седамна-
ест година.
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Прописи.нет је електронско правно издање које се налази на интернет адреси  
www.propisi.net. Ова својеврсна правна библиотека, с приближно 300.000 
докумената, представља најсавременији, потпуно аутоматизован начин праћења 
и ажурирања правних аката – прописа, судске праксе, правних мишљења, модела 
уговора и образаца и стручних коментара. Као додатна опција, омогућен је приступ 
електроснким часописима Lege Artis – прописи у пракси и Пословни саветник. 

■  аутоматско праћење и приказ најпрегледанијих 
докумената од стране претплатника,

■  могућност издвајања свих категорија докумената 
(издвајање фаворита),

■  могућност штампања или копирања документа у  
целини или у деловима,

■  за развој и припрему докумената користе се ис-
кључиво лиценцирани алати и развојна окружења,

■  путем Мејл-сервиса ажурирани документи из група 
које корисник одабере стижу на његов мејл,

■  брзо, прецизно и једноставно за рад (довољно је 
основно познавање рада на рачунару),

■  прегледан и на таблетима и на мобилним телефо-
нима.

■  више врста ефикасних и брзих претрага (основна и 
напредна претрага),

■  могућност филтрирања (издвајања) докумената по 
одговарајућим критеријумима,

■  не захтевају никакву инсталацију на рачунару, по-
требна је само интернет конекција,

■  не захтевају никакве поступке ажурирања корисни-
ка јер ажурирање свакодневно врши Редакција,

■  активни 24 часа, 365 дана у години,
■  упутство за коришћење налази се у самом издању,
■  једноставан приступ документима,
■  повезаност свих докумената,
■  хијерархијски преглед докумената,

ПРОПИСИ.НЕТ УКРАТКО:

ЕЛЕКТРОНСКО  
ИЗДАЊЕ

Ј едноставно и комфорно, 
на једном месту, Пропи-
си.нет пру жа увек ажурне 

текстове прописа из свих обла-
сти друштвеног живота, судску 
праксу свих судова, правна ми-
шљења надлежних министарста-
ва, моделе уговора и образаца 
из свих правних области, струч-
не коментаре, обрачуне камата и 
судских такси итд.

Због бројних новодонетих за-
кона и подзаконских аката, како 
оних који се доносе на нивоу 
Републике тако и оних који се 
доносе на нивоу покрајине и ло-
калне самоуправе, Прописи.нет 
представља неопходно средство 
за праћење свих тих промена. Уз 
коментаре еминентних стручњака представља и целину 
неопходну за правилну примену прописа у пракси.

Прописи.нет омогућава тачност и брзину. И најна-
преднији корисници импресионирани су не само могућ-

ностима издања већ и преглед-
ним менијима и једноставним 
коришћењем. Ово електронско 
издање на располагању је свима 
у свако доба дана и са сваке ло-
кације у земљи и свету, а наме-
њено је пра вним и економским 
службама, судовима, државним 
органима и другим јавним ин-
ституцијама, привредним дру-
штвима, агенцијама, адвокатима, 
једном речју свима којима је у 
свакодневном раду неопходно 
познавање правне и финансијске 
регулативе.

Електронско издање прати 
и прописе из области просве-
те и образовања, чиме је свакој 
образовној установи знатно 

олакшан свакодневни рад, тако да су наши претплат-
ници и бројне образовне установе.

У претплатничкој бази налази се преко 10.000 ко-
рисника на територији Србије и Црне Горе.

КОНЦЕПТ

Јединствен начин праћења прописа 
корисницима нуди:
■ основне текстове,
■ изворне текстове измена и допуна,
■ пречишћене текстове прописа и
■ верзије чланова.

Сваки пропис повезан је с одговарајућим 
подзаконским актима (или с прописом на 
основу ког је донет), као и с коментари-
ма, примерима судске праксе, правних 
мишљења, уговора, образаца, чланцима 
објављеним у оба електронска часописа 
и обрнуто.



У овој обимној електронској правној књизи налази 
се више од 200.000 важећих и неважећих прописа, чији 
се број свакодневно повећава, као и судски огласи о 
стечају и ликвидацији.

Свакодневно се прате и ажурирају прописи из 37 
службених гласила.

Сваки пропис повезан је с одговарајућим подзакон-
ским актима (или с прописом на основу ког је донет), 
примерима судске праксе, правним мишљењима, уго-
ворима, обрасцима или коментарима и чланцима обја-
вљеним у електроснким часописима: Lege Artis – про-
писи у пракси и Пословни саветник.

Прописи 

Судска пракса

Регистар прописа садржи прописе:

■  Републике Србије од 1945. до данас, укључујући и 
међународне уговоре,

■  Краљевине Југославије,
■  савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ) од 1945. 

до данас, укључујући и међународне уговоре,
■  Републике Црне Горе од 1945. до данас, 

укључујући и међународне уговоре,
■  Аутономне Покрајине Војводине,
■  градова Републике Србије,
■  одређених општина Републике Србије.

Примери судске праксе су из свих правних области 
свих судова, при чему су структурно разврстани на под-
групе и подручја. Има преко 60.000 примера и број се 
свакодневно увећава.

Сваки пример судске праксе садржи: наслов, сен-
тенцу, образложење и аутентичан извор, и повезан је са 
одговарајућим прописом, тј. чланом на који се односи.

Примери судске праксе, осим претрагом  
по речима и наслову, могу се пронаћи:
■  у оквиру текста прописа, кликом на линк Судска 

пракса, који се налази испод одговарајућег 
члана прописа,

■  прегледањем свих примера везаних за 
одговарајући пропис,

■  по структури,
■  помоћу филтера хијерархије судова.

Преко 16.000 правних мишљења надлежних мини-
старстава улази у састав овог издања. Пратимо службе-
на мишљења различитих министарстaва: финансија, 
привреде, за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, трговине, туризма и телекомуникација, пољо-
привреде, шумарства и водопривреде, просвете, здра-
вља, државне управе и локалне самоуправе и грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Комисије за хар-
тије од вредности, Управе за јавне набавке и Управе за 
спречавање прања новца, Комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, Републичког геодетског за-
вода, Стручног савета Јавнобележничке коморе Србије, 
надлежних комисија за тумачење посебних колектив-
них уговора, Пореске управе Црне Горе.

Прописи.нет су најмодернији и најбржи начин праћења и ажурирања докумената. Благо-
временим упознавањем са свим новинама у области правне регулативе постиже се сигур-
ност у пословању, чиме се избегавају потенцијалне незаконитости које могу да настану у 
свакодневном раду (прекршаји, кривична дела и остале незаконите радње)...

У садржинском смислу основна карактеристика Прописи.нет је то што су на једном месту омогућени претражи-
вање, увид и међусобна интеракција бројних докумената. Ово издање подељено је у више делова:

Прописи | Судска пракса | Правна мишљења | Уговори | Обрасци  
| Стручни коментари | Калкулатори камата и судских такси

Правна мишљења Правна мишљења могуће је пронаћи:

■ претрагом по речима садржаним у наслову и 
тексту мишљења,

■  у оквиру текста прописа, кликом на линк Правна 
мишљења, који се налази испод одговарајућег 
члана прописа,

■ прегледањем свих мишљења везаних за 
одговарајући пропис,

■ претрагом у делу Сва документа.

При избору резултата претраге као филтер може 
да се користи година када је конкретно правно 
мишљење настало, као и назив доносиоца 
(министарства).

Текстови докумената су на ћириличком писму, које се врло једноставно може пребацити на латиницу. До текста 
прописа може се доћи: претрагом у гласилима или претрагом по речима у насловима и текстовима докумената.



Збирка образаца садржи преко 1.450 модела, тј. примера 
правних аката, захтева, молби, жалби, тужби, предлога и др., 
распоређених у 33 групе.

У Збирци уговора налази се преко 450 модела из најра-
зличитијих области, распоређених у 39 група.

Могуће их је пронаћи:

■  претрагом по речима садржаним у 
наслову или тексту,

■  по областима, тј. групама,

■  коришћењем опције Повезани 
документи са конкретним прописом,

■  у оквиру текста прописа, кликом на 
линкове испод конкретних чланова,

■  претрагом у делу Сва документа.Стручни коментари представљају део у коме се налази 
преко 2.500 коментара о актуелним прописима, распоређе-
них у 15 група.

Стручни коментари

Збирка уговора

Збирка образаца

... На једном месту пружа увек ажурне текстове прописа из свих области друштвеног 
живота, судску праксу свих судова, правна мишљења надлежних министарстава, моделе 
уговора и образаца из свих правних области, стручне коментаре, обрачуне камата и 
судских такси, актуелне чланке из области права, рачуноводства и пореза.

Часопис „Lege Artis – ПРОПИСИ У ПРАКСИ”, електронско издање, са стручним ауторским текстовима, већ дужи низ 
година незаобилазни је саветник и дневни пратилац у свачијем пословању. Намењен је, пре свега, правним служба-
ма у јавном и приватном сектору, привредним субјектима, установама, адвокатским канцеларијама итд.

Од области у часопису издвајамо: Јавне набавке и буџети, Грађанско право, Кривично и прекршајно право, Обра-
зовање, Планирање, изградња, становање, Привредно право, Радно право, Управно право, Здравствене установе, 
здравствена заштита и здравствено осигурање и друге области, као и сталне рубрике „Портал читалаца”, „Календар 
правних аката” и „Регистар прописа”.

Тренутно се у издању налази преко 1.500 чланака, при чему у току године излази 12 бројева.

Електронски часопис Lege Artis – прописи у пракси (опција)

Часопис „ПОСЛОВНИ САВЕТНИК” представља издање са стручним ауторским текстовима из области рачуновод-
ства, пореза, буџетског рачуноводства, зарада, плата и других личних примања и пословних финансија. Намењен је, 
пре свега, финансијским и рачуноводственим службама у јавном и приватном сектору, рачуноводственим агенци-
јама и сл. 

Од рубрика у часопису издвајамо: Рачуноводство, Порези, Буџетски корисници, Зараде, плате и друга примања, 
Радни односи, Пословне финансије, Статистика и остале области. 

Тренутно се у издању налази преко 1.500 чланака, при чему у току године излази 12 бројева.

Електронски часопис Пословни саветник (опција)

Сви чланци могу да се претражују:

■  претрагом по речима садржаним у 
наслову или тексту,

■  претрагом по броју (години) часописа,

■  претрагом по ауторима чланака,

■  по областима – групама,

■  коришћењем опције Повезани 
документи са конкретним прописом,

■  у оквиру текста прописа, кликом на 
линкове испод чланова.

■  Часописи се активирају  и 
користе кроз електорнско 
правно издање Прописи.нет од 
тренутка заснивања претплате.

■  Преглед свих чланака 
часописа одвија се кроз за то 
посебно издвојен истоимени 
део, који се налази у оквиру 
главног менија. Сви текстови 
могу да се копирају и штампају 
сагласно Закону о ауторским и 
сродним правима.



Конципиран је тако да се у оквиру свих докумената саставних делова Прописи.нет филтрирају и обележавају 
најпотребније области како би само из њих нови прописи, примери судске праксе, правних мишљења, модела 
уговора, образаца и коментара и чланака из е-часописа стизали на мејл корисника. Правовремена информација о 
свим новинама у оквиру позитивног законодавства неопходан је услов за успешно пословање. Прописи.нет пред-
ставља паметно електронско правно издање, које од сада за корисника прати све промене.

Мејл-сервис ће на електронску пошту корисника слати само нове документе из оних области које корисник 
одабере. Означавањем најпотребнијих група у оквиру саставних делова издања Прописи.нет даје се задатак Мејл-
-сервису да их за корисника прати и да га о свим променама обавештава путем мејла.

Мејл-сервис је системски део издања Прописи.нет, који на 
мејл корисника доставља нове документе из области коју 
корисник сматра важном за сопствено пословање.

Ажурна обавештења на мејл претплатникаМејл-сервис

Прописи.нет ради у оперативним системима Windows, Linux и Apple Mac OS, при 
чему је за рад довољан само интернет и приступ интернет адреси www.propisi.
net. Користе се стандардни интернет претраживачи који су саставни део опе-
ративног система (препоручујемо Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer, Edge).

Потребно је отворити интернет адресу www.propisi.net.

На почетној страни појавиће се поље за улаз, у ком треба да се попуни кориснички 
налог – корисничко име и шифра (попуњавају се малим словима, латиницом).

Приступ издањима

Дефинисане каматне стопе које ажурира Редакција:

■ стопа затезне камате на износ дуга који гласи на динаре, 
евре, доларе и швајцарски франак,

■ стопа затезне камате по пресудама Европског суда за 
људска права,

■ референтна каматна стопа Народне банке Србије,
■ референтна каматна стопа Европске централне банке (ЕЦБ),
■ есконтна стопа Народне банке Србије,
■ индекс потрошачких цена,
■ камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне 

приходе,
■ камата за неблаговремено плаћен царински дуг,
■ камата за неблаговремено плаћену казну у царинском 

поступку.
■ стопа затезне камате (Црна Гора),

Моје каматне стопе дефинише сваки корисник и прилагођава соп-
ственим потребама.

Обрачуне камата корисници могу да:

■  сачувају у оквиру базе,
■  мењају по потреби,
■  бирају да ли ће делимична отплата 

дуга прво да се одузима од камате 
или од главнице.

Калкулатор врши обрачуне камата:

■  пропорционалном методом,
■  комфорном методом,
■  јединственом мешовитом методом.

Збирни обрачун камата – обрачун дуга по 
више различитих фактура (рачуна), по прин-
ципу: један поверилац, један дужник, више 
новчаних потраживања и износ укупног 
дуга по свим тим различитим основама.

Калкулатор судских такси 
Омогућава да се избором понуђене тарифе и основице за обра-

чун таксе израчуна колики је износ конкретне судске таксе.

Калкулатор камата 
У оквиру калкулатор на располагању су две опције: Дефинисане и Моје каматне стопе.

Калкулатор камата и судских такси



Гарантни период

Гаранција за електронско издање важи колико и 
уговор (наруџбеница). 
Све евентуалне неправилности у раду отклониће 
Техничка подршка у гарантном року.
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У издању Прописи.нет претплатник има могућност да подешава: кориснички налог (ћирилица/латиница), 
територију (Србија/Црна Гора), приказ докумената у новом табулатору (да/не). Сваком кориснику доступно је 
електронско упутство за коришћење, као и подаци о истеку претплате.

Техничка подршка
Техничка подршка пружа све потребне техничке ин-

формације и објашњења у вези с коришћењем издања 
Прописи.нет путем телефона, мејла, као и доласком на 
лице места у случају потребе.

Редакцијска подршка
У току претплате корисник увек може да позове Ре-

дакцију или да путем мејла затражи одговарајућу струч-
ну помоћ или савет у вези с коришћењем издања Про-
писи.нет. 

Вишегодишње искуство у спрези са стручним 
продајним и сервисним тимом указује на то да 
Инг-Про представља поузданог и флексибилног 
пословног партнера, коме су пословни интерес и 
задовољство претплатника највећи приоритети.

Промоција издања Прописи.нет

Непосредно

Тим правника спреман је да на позив 
потенцијалних претплатника представи 

издање Прописи.нет, као и да на сва 
могућа питања пружи одговоре.

Пробно коришћење

Заинтересовани на одређено време 
добијају пробни кориснички налог, с 

пуним приступом издању Прописи.нет.

Пакет прописа, десктоп издање.

Комплетна база поставља се на сервер претплатни-
ка који омогућује приступ већем броју рачунара. Пре-
узимање докумената (дневно ажурирање) врши се пу-
тем интернета, између сервера претплатника и Инг-Про 
веб-сервера. Погодно  је за веће системе код претплат-
ника са лимитираним интернет приступом.

ИНТЕРНЕТ (ВЕБ) ВЕРЗИЈА ИНТРАНЕТ ВЕРЗИЈА

DVD ВЕРЗИЈА

Приступ Инг-Про веб-серверу за претплатнике са 
директном интернет везом.

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

2

Верзије – Прописи.нет и Пакет прописа
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Јавне набавке и буџети
Ова рубрика доноси корисне информације за све 

буџетске кориснике и све учеснике у поступцима јав-
них набавки о проблемима с којима се наручиоци и 
понуђачи сусрећу у пракси и о пракси Комисије за за-
штиту права у поступцима јавних 
набавки, а одређени текстови по-
свећени су буџетима, буџетској 
инспекцији и др.

Радно право
У фокусу ове рубрике је ком-

плексна радноправна материја, 
што значи да се бавимо свим ин-
ститутима радног права, односно 
свим питањима која су битна за 
запослене у јавном и приватном 
сектору.

Управно право
У овој рубрици налазе се тек-

стови који за теме имају општи 
управни поступак и посебне управ-
не поступке, као и управни спор.

Грађанско право
Уз мноштво примера из судске 

праксе, изложених у сасвим прак-
тичној и препознатљивој фор ми, 

Штампано издање часописа „Lege Artis – ПРОПИСИ У ПРАКСИ” дуго година већ 
представља умешног саветника и упућеног пратиоца у пословању правних служби 
у јавном и приватном сектору, привредних субјеката, установа, адвокатских 
канцеларија и др.

ПРОПИСИ У ПРАКСИ
ШТАМПАНО И 
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

кроз анализу појединих института грађанског права и 
бројних процесних ситуација, ова рубрика окупља број-
не ауторе из света правосуђа.

Кривично право и 
прекршајно право

Једна од најчитанијих ру-
брика покрива врло сложену 
проблематику материјалног 
и процесног кривичног и пре-
кршајног права. Заједно са 
изобиљем примера из судске 
праксе, који су изложени у са-
свим практичној и препозна-
тљивој форми, а кроз анализу 
појединих института кривич-
ног и прекршајног права и 
бројних процесних ситуација, 
и ова рубрика окупља бројне 
ауторе из света правосуђа.

Привредно право
Рубрика садржи текстове 

из привредног (компанијског) 
права, укључујући и стечајно 
право, као и бројне примере 
из судске праксе привредних 
судова.

Кроз стручне ауторске текстове анализирамо теме из најразличитијих области, као што су: 
Јавне набавке и буџети, Радно право, Грађанско право, Кривично и прекршајно право, Привред-
но право, Управно право, Здравствене установе, Здравствена заштита и здравствено осигурање, 
Образовање, Планирање, изградња, становање и друге области, а ту су и сталне рубрике „Портал 
читалаца”, „Календар правних аката” и „Регистар прописа”.

Штампани часопис „Lege Artis – ПРОПИСИ 
У ПРАКСИ” месечно излази из штампе на 
оквирно 100 страна. У току године излази 12 
бројева (од тога 1 двоброј). Претплатници 
добијају:

■  ваучер за три саветовања у току 
претплатне године која сами изаберу и

■  могућност да писано, путем мејла, 
добију одговоре на питања у вези с 
темама које часопис обрађује.

Чланци из свих досадашњих бројева доступ-
ни су у е-часопису, с тим што им се приступа 
у оквиру издања Прописи.нет, а повезани су 
са релевантним прописима.

Информације о новим чланцима, као и 
комплетнa архивa скраћених издања, нала-
зи се и на сајту www.legeartis.rs.

Најважније о најзаступљенијим рубрикама



Финансијским и рачуноводственим службама у јавном и приватном сектору, 
рачуноводственим агенцијама и сл. подршку у раду пружа штампани часопис 
„ПОСЛОВНИ САВЕТНИК” обиљем стручних ауторских текстова који се баве 
рачуноводством, порезом, буџетским рачуноводством, зарадом, платом и другим 
личним примањима и пословним финансијама.

ПОСЛОВНИ САВЕТНИК
ШТАМПАНО И 
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Штампани часопис „ПОСЛОВНИ САВЕТНИК” 
месечно излази из штампе на приближно 
180 страна. У току године излази 12 бројева 
(од тога 1 двоброј).

■  Претплатници имају могућност да 
писано добију одговоре на питања у 
вези са темама које часопис обрађује. 
Питања се постављају у оквиру издања 
Прописи.нет кроз рубрику „Питања 
Редакцији”.

■  Претплатници имају право на праћење 
бесплатних вебинара о припреми и 
изради годишњих финансијских изве-
штаја и утврђивању пореза на добит, 
који се одржавају почетком године.

Чланци из свих досадашњих бројева доступ-
ни су у е-часопису, с тим што им се приступа 
у оквиру издања Прописи.нет, а повезани су 
са релевантним прописима.

Информације о новим чланцима, као и ком-
плетнa архивa скраћених издања, налази се 
и на сајту www.poslovnisavetnik.net.

У рубрици ПОРЕЗИ обрађују се актуелне теме из 
области ПДВ-а, пореза на добит, састављање пореског 
биланса и пореских пријава, пореза на имовину и оста-
лих пореза и накнада.

У рубрици РАЧУНОВОДСТВО обрађују се актуелне 
и практичне теме из области вођења рачуноводстве-
них евиденција, рачуноводственог и пореског обухва-
тања појединих делатности и њихових специфичности, 
израде завршног рачуна и финансијских извештаја, као 
и коментари прописа из области рачуноводства.

Рубрика БУЏЕТСКИ КО РИ СНИЦИ намењена је 
корисницима јавних средстава, јер су у њој обрађене 
теме из области буџетског рачуноводства, финансиј-
ских извештаја, вођења књига и евиденција, као и бу-
џетска контрола и честе грешке које се праве.

Рубрика ЗАРАДЕ намењена је како приватном сек-
тору тако и корисницима јавних средстава, при чему су 
текстови у њој посвећени порезу на доходак грађана и 
примени посебних колективних уговора, као и обрачу-
ну зарада, плата, накнада и других примања.

У рубрици СТАТИСТИКА објављују се месечни ак-
туелни статистички подаци, као и календар пореских и 
других обавеза.

Као реакција на потребе претплатника, у часопису 
су повремено обрађене и теме из области радних од-
носа, акциза и др.

Часопис чине одређене рубрике: Порези, Рачуноводство, Буџетски корисници, Зараде, плате 
и друга примања, Пословне финансије, Статистика и остале области.



 ■ Роковници се сваке године штампају у више разли-
читих боја.

 ■ Роковници се објављују на повећаном броју страна 
јер садрже продужени седмични систем, закључно 
са првом недељом марта наредне године (због 
заказивања рочишта више месеци унапред).

ИНГ-ПРО д. о. о. издаје Судско-адвокатски и Адвокатски роковник. Публикације су 
препознатљивог и општеприхваћеног стила, у модерној боји, високог квалитета дво-
бојне штампе и израде. Формати роковника: Судско-адвокатски Б5 – 17,5 цм x 24 цм, 
Адвокатски роковник А5 – 13,5 цм x 21 цм.

СУДСКО-АДВОКАТСКИ И АДВОКАТСКИ РОКОВНИК
ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ

Роковник садржи:

 ■ Месечни систем,

 ■ Седмични систем (с државним празницима),

 ■ Евиденцију решених предмета по месецима и 
финансије,

 ■ Судске таксе, адвокатску, јавнобележничку и 
јавноизвршилачку тарифу,

 ■ Додатне прилоге: Важни датуми, Православни 
календар, Важни телефони, Амбасаде, Србија 
и Црна Гора у километрима, Мерне јединице, 
Белешке.

С обзиром на то да CD већ дуже време замењују 
флеш-дискови и да се рачунари и лаптопови више не 
продају са CD читачима, као и да се највећи број по-
датака већ налази на интернету, који омогућује много 
лакши и бржи рад, одлучили смо да, уместо досада-
шњег пратећег додатка на CD-у, који је био саставни 
део Судско-адвокатског и Адвокатског роковника, 
отворимо нову интернет страницу (садржи адресаре 
судова, именике адвоката, вештака, тумача, преко 200 
прописа Републике Србије и друге корисне податке) 
под називом „СУДСКО-АДВОКАТСКИ АДРЕСАР (ИМЕ-
НИК)”, која се налази у оквиру дела „ИЗДАЊА И УСЛУ-
ГЕ” на сајту www.propisi.net. До ове странице можете 
доћи и скенирањем следећег QР кода (очитавање се 
врши путем одговарајуће апликације за скенирање QР 
кода на мобилном телефону):

Наведена интернет страница је бесплатна, тј. до-
ступна је свим посетиоцима сајта. Позивамо вас да по-
сетите дату страницу и на бржи и једноставнији начин 
него до сада дођете до потребних података.



У данашње време, када се закони доносе и мења-
ју невероватном брзином, у пракси се неизбе-
жно јављају бројне недоумице и проблеми, па 

су, вебинари, саветовања, радионице и обуке постали 
незаобилазан начин упознавања с њима. Предавачи су 
врсни стручњаци који покушавају да учеснике подстак-
ну на промишљање најефикаснијег начина за превази-
лажење немалих проблема, као и на повећање ефика-
сности у областима које су тема саветовања.

Претплатници ИНГ-ПРО издања у могућности су да 
прате и вебинаре у организацији ИНГ-ПРО-а, који им се 
пуштају премијерно и репризно.

И премијерни и репризни приступ вебинарима 
омогућен је кроз издање Прописи.нет.

Сваки вебинар повезан је са текстом прописа и чла-
новима на које се односи.

Уз сваки вебинар претплатницима је на располага-
њу и презентација предавача у PowerPoint-у.

Саветовања се одржавају у пријатном амбијенту, у 
технички потпуно опремљеним салама, с паузама за 
одмор и освежење између тема.

САВЕТОВАЊА

ВЕБИНАРИ, САВЕТОВАЊА, РАДИОНИЦЕ И ОБУКЕ 
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