
 

 
ЗВАНИЧНИ БИЛТЕНИ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА за 2019.  
у издању INTERMEX-а  
 

 

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕТПЛАТУ за  
Билтен судске праксе Врховног касационог суда  
за 2019. годину, по цени са попустом, у претплати. 

Поштовани,  

Овом приликом желимо да Вам омогућимо да ОДМАХ, на време, по 
сниженој, АКЦИЈСКОЈ цени, обезбедите Актуелну званичну судску праксу 
– БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ Врховног касационог суда за 2019, за који 
ИСКЉУЧИВА ПРАВА издавања и дистрибуције за потребе правосуђа 
Србије и остале кориснике има по уговору компанија Intermex.                     

У прилогу Вам шаљемо предрачун – понуду за претплату.   
 
 

УНАПРЕДИТЕ СВОЈ РАД И ИЗБЕГНИТЕ ПРАВНЕ РИЗИКЕ  
Ослоните се на судску праксу, правне ставове, закључке, 
правна схватања,  
реферате и стручне коментаре ВКС  
 

Билтен Врховног касационог суда у издању Интермеx-а редовно излази из штампе већ 14 година и постао је најтиражније стручно 
издање у нашој земљи. Трудимо се да свим заинтересованим обезбедимо на време, потребне комплете Билтена.  
 

КОМПАНИЈА „Intermex“ ЈЕ ИСКЉУЧИВИ ИЗДАВАЧ ОВИХ БИЛТЕНА у нашој земљи. 
 

Као што знате, издавачко предузеће “Intermex” из Београда, непрекидно и редовно издаје Билтен судске праксе – раније 
Врховног суда Србије” (од 2005. године) а од 2010. године и Врховног касационог суда.  

 

Компанија Интермеx је једини овлашћени издавач и осталих Билтена највиших судских инстанци у Републици Србији:  
Билтени судске праксе Апелационих судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, Билтен судске праксе Управног суда, 
Билтен Привредног суда у Београду, Билтени Виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Јагодини, 
Пожаревцу, Новом Пазару, Билтен јавнобележничке  и Коморе извршитеља …  

У жељи да Вам омогућимо да и даље примате потребан број Билтена судске праксе Врховног касационог суда, шаље-
мо Вам понуду и предрачун на име претплате за 2019. годину.  

 

 

НЕОПХОДНА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА СИГУРНО И УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ  
Правосуђе, адвокатура, јавни сектор, привредна друштва 

 

Билтен судске праксе Врховног касационог суда објављује најзначајније и актуелне судске одлуке из свих правних 
области, као и закључке и обавезне правне ставове Врховног касационог суда, а такође и стручне текстове судија и 
осталих водећих правних експерата.  

Уредник Билтена је судија Врховног касационог суда, Др Драгиша Слијепчевић.  
 

Билтен излази из штампе више пута годишње. Билтен се издаје и штампа у ограниченом тиражу, односно само за 
претплатнике, а да бисте обезбедили потребан број примерака Билтена, потребно је да на време извршите уплату по 
предрачуну. Трошкови ПОШТАРИНЕ урачунати су у цену. 

Уколико уплату извршите у року од 15 дана, цена је непромењена.  

Годишња претплата на Билтен, за 2019. годину, износи само 8.990 динара, за све бројеве. 
 

ПДВ- 10%, није урачунат у цену. 
 

За наруџбе више комплета или примерака - јавите се на наше телефоне, факс или Е-маил:  
 

Intermex, д.о.о., Београд, Др Милутина Ивковића 9а 
011/367-5-999, 369-2290, 369-2291  
Е-маил: info@intermex.biz 
 
 

 
 

У Београду, 03. 03. 2019. године  

2019 
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