
МУЛТИСОФТ ЗА ДЕЦУ 

Поклоните првацима образовање примерено веку у коме уче! 

Обрадујте децу 
знањем - Београд 
за децу XXI века 
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У веку информатике 

XXI век је проглашен веком информатике. У њему ће сви имати 
обавезу да, уз своја специфична знања и послове, користе и 

напредне информационе технологије 

лармантни финансијски проблеми, који онемогућавају довољно 
издвајање у образовање и информационе технологије, обавезују нас 
да искористимо све капацитете и отворимо пут убрзане 
модернизације. И једино ће нам правилна примена информатичких 

средстава у образовању помоћи да РАЗВИЈЕМО ЕКОНОМИЈУ 
ЗАСНОВАНУ НА ЗНАЊУ! Како, на основу статистичких извештаја, више 
од 90% деце у градским срединама поседује рачунар, најефикаснији, 
најстимулативнији, најинтересантнији и најјефтинији начин честитања 
школске славе јесте да:  

Поклоните 10 образовних 

програме ђацима првацима  

Мултисофт је, као пионир електронског издаваштва и данас водећи издавач 
образовног софтвера у Србији, за више од петнаест година рада на 
програмима намењеним деци и одраслима, добио највећа признања у земљи. 
Све ове програме сврстали смо у неколико група, а са поносом можемо 
нагласити да су наше едиције „Мултисофт за децу“ и „Весела наука“ 
најпопуларније како у стручним информатичким, тако и у наставним 
круговима. 

„Це Де Буквар“ – најпопуларнији диск 

Наш образовни диск “Це Де Буквар” је од појављивања своје прве верзије 
1998. године добио бројна признања. Од награде за најбољи диск на 
Међународном сајму књига у Београду, преко проглашења за најбољи диск на 
српском језику свих времена, признања чланова САНУ и СПЦ, све до 
представљања наше земље на Првом Светском Самиту Информатичког 
Друштва у организацији Уједињених Нација (Тунис, 2005). О самом диску 
можете погледати филмове, илустрације и прочитати много више на нашој 
Интернет презентацији, а ми ћемо Вам предочити само неке делове 
мишљења Министарства просвете и рецензија из стучних часописа. 

• “Стручна комисија Министарства просвете прегледала је компакт диск "Це Де 
Буквар" рад ауторског тима фирме "Мултисофт", Ужице. Оцењено је да овај 
јединствен мултимедијални пројекат може корисно послужити као помоћно 
наставно средство у остваривању садржаја учења азбуке, основа математике, 
логике као и рачунарске и естетске културе. Пројекат је прилагођен за 
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коришћење у предшколским установама и нижим разредима основних школа и 
као таквог га препоручујемо за употребу као помоћно наставно средство.” - 
Министарство просвете Републике Србије, 1999 
 

• “Прво мултимедијално CD издање буквара обрадовало је, изгледа читаву нашу 
редакцију. Та радост у решавању проблема, праћена намерним грешкама и 
овацијама на невине коментаре спикера, само је потврдила тезу да је у 
будућности ово најбољи и најинтересантнији начин учења…Уосталом, осам 
месеци проведених на изради овог пројекта, бројни сарадници на појединим 
сегментима (текстови, музика, глумци читачи, певачи, снимање и обрада звука), 
указују на екипу која добро познаје правила у овом послу.” – PC Press 
 

• “Це Де Буквар” заслужује чисту петицу и ужива све наше препоруке!” – Свет 
компјутера 
 

Мултимедијални речници за децу 

У веку у ком ће сви знати бар један страни језик, Мултисофт нуди набавку и 
апсолутно двосмерних и за децу сликовно и звучно илустрованих српско-
енглеских, француских и немачких речника. 

• “Овај CD из Мултисофт-ове едиције "За децу" на једноставан и дечјем узрасту 
примерен начин, помаже да се кроз игру основе енглеског језика науче са што мање 
муке, а што више забаве. Стога није на одмет поновити речи уводног сонга овог 
издања, које могу послужити као охрабрење за нови пројекат: "Уз рачунар све је 
лакше, мало рада, много маште, рачунар сад' децу мами, научите слова сами." – PC 
Press 

• “Захваљујући једноставном управљачком систему, бројним упутствима наратора и 
опција за помоћ у раду, дете ће се програмом служити без помоћи родитеља” – Свет 
компјутера 

Весела наука – програми за вежбу кроз игру 

Дискови који кроз игру олакшавају прве кораке у природним и друштвеним 
наукама, и прве кораке у информатици су урађени по школским програмима 
и могу се користити као помоћно средство у настави. Овде издвајамо 
програме који покривају скоро све предмете првог разреда основне школе: 
„Весела математика 1“ (вежба математике кроз игру), „Весела граматика“ 
(вежба граматике од 1-4 разреда), „Свет око нас“ (природа и друштво за 
први и други разред), „Мој први рачунар 1“ (интерактивне лекције из 
информатике), „Мој први рачунар 2“. 

•  “Техничка решења су у складу с највишим стандардима. Весела математика 1 се, као 
и претходна „Мултисофтова” издања, одликује упечатљивим графичким 
интерфејсом, интуитивним управљачким системом и богатом звучном подлогом, 
што све заједно обезбеђује лак и комфоран рад и искључује потребу за било каквом 
асистенцијом родитеља. Као и у ранијим издањима, „Мултисофт” је и у овом случају 
доказао да има слуха за напредне идеје и решења стручњака који се залажу за 
реорганизацију нашег школског система.” - Свет компјутера 
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• „Нови наслов из едиције Весела наука „Мој први рачунар“ ужичке компаније 
Мултисофт намењен је деци која праве прве кораке у свет рачунара. У питању је 
занимљив, садржајан и богато илустрован мултимедијални курс рачунарства који се 
од сличних електронских курсева разликује по томе што је посвећен деци „од главе 
до пете”: једноставан језик, добро уобличен интерфејс и интерактивни елементи 
који држе пажњу чине програм потпуно приступачним циљној групи корисника, 
којима током рада неће бити потребна помоћ искуснијих.“ - Свет компјутера 

Понуда набавке програма за прваке са 

попустом од 97,5% 

Мултисофт Вам нуди могућност набавке 10 образовних мултимедијалних 
програма на једном DVD диску за све прваке Града Београда. 

Карактеристике и садржај диска 

1. На диску ће бити следећи програми: „Це Де Буквар“,„Весела 
граматика“, „Весела математика 1“, „Свет око нас“, „Мој први 

енглески речник“, „Мој први француски речник“, „Мој први 
немачки речник“, „Мој први рачунар 1“, „Мој први рачунар 2“ 

и „Снежана и 7 патуљака“ 

Наши програми покривају учење слова (ћирилица, латиница, 

велика, мала, писана, штампана), читање, бројање, почетни 
рачун а затим комплетну математику за први разред, бојење, 

еколошке поруке, свет око нас за први и други разред (стара 
природа и друштво), граматику од првог до четвртог разреда, 

информатику, као и три најпопуларнија страна језика у нашим 
школама.  

Деца ће све ово учити уз игру (бојанке, слагалице, игре 
памћења, брзалице, караоке, песмице) и уз помоћ од преко 

20.000 звучних записа (спикери на свим поменутим језицима и 
глумци), 10.000 илустрација, више хиљада попуњавања речи на 

свим језицима и свим писмима, 10.000 задатака и стотине 
анимираних лекција. 

2. Наши програми немају конкуренцију у Србији зато што  

a. нема другог издавача који има више од једног програма 

за прваке 

b. наши програми имају највише како корисника, тако и 
похвалних критика 

c. ниједан продавац не може понудити програме по цени 
коју може да понуди сам аутор и издавач, односно 
власник програма, а у овом случају је то Мултисофт  
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3. Диск ће имати посебан колор омот (у танкој DVD кутији) и 
колор налепницу са знаком Привредном комором Београда и 

свих друштвено одговорних компанија које би помогле акцију 

4. Уводни програм из кога корисник региструје, а касније и отвара 

све програме имаће логотип свих спонзора са линковима ка 
њиховим Интернет страницама 

5. Свих 10 програма имаће делимично измењен интерфејс, такође 
са логотиповима и Интернет линковима ка Интернет 

страницама спонзора 

6. Како су програми обавезним активационим кодом заштићени 

од неовлашћеног копирања и коришћења програма, корисници 
ће једноставним уносом једног серијског броја (са налепнице 

унутар омота) активирати све своје програме. 

7. Мултисофт преузима обавезу аутоматизованог праћења и 

давања регистрација преко Интернета, као и евентуалну 
телефонску помоћ рачунарски неискусним корисницима. 

Количине, цене и обавезе 

1. Колико смо упознати, ове године у првом разреду основне школе учи 
мало мање од 16.000 Београђана. Зато предлажемо штампу исто 
толико дискова. 

2. Уз напомену да су наши образовни програми конкурентни са ценама 
свих српских издавача софтвера, да цене нисмо мењали 10 година, и 
да у књижарама ових 10 програма на 10 компакт дискова кошта 

 
„Це Де Буквар“    1290,00 дин. 

„Весела граматика“   1290,00 дин. 

„Весела математика 1“  1290,00 дин. 

„Свет око нас“   1290,00 дин. 
„Мој први енглески речник“ 1290,00 дин. 

„Мој први француски речник“ 1290,00 дин. 

„Мој први немачки речник“ 1290,00 дин. 

„Мој први рачунар 1“    990,00 дин. 
„Мој први рачунар 2“    990,00 дин. 

„Снежана и 7 патуљака“    790,00 дин. 

тј. УКУПНО              11.800,00 динара (око 100 евра)  
 
нудимо Вам опцију набавке 16.000 DVD дискова на којима се 

налази свих 10 образовних програма по јединичној цени од само 

2,5 евра (у цену је урачунат PDV).  
 
То значи да Вам на ову количину нудимо попуст од 97,5%!. 

3. Привредна комора Београда ће помоћи Мултисофту да пронађе 
друштветно одговорне компаније које ће финансијски помоћи акцију. 
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Зато ће на омоту и у самом програму Привредна комора Београда 
имати специјалну посвету и лого као главни организатор акције 

4. Свака друштвено одговорна компанија ће на име финансијског 
учешћа у акцији и уговора који ће закључити са Мултисофтом добити 
знак и линк на свим програмима, величине која одговара проценту 
уплаћеног новца у целој акцији. 
 
На уговорима Мултисофта и друштвено одговорних компанија 
писаће да је компанија за одговарајући износ купила одговарајући број 
образовних дискова за прваке, као и да се Мултисофт обавезује да 
исте пошаље одговарајућим школама. Пример: ако компанија уплати 
1.000 евра добиће од Мултисофта рачун да је купила 400 образовних 
дискова за прваке, а затим и уговор са Мултисофтовим обавезама.  
 
* У случају да компаније желе да имају ексклузивитет и да (без обзира 
на проценат учешћа) саме имају знак на дисковима и у програмима 
који се за њихов рачун деле првацима, на име додатног програмирања 
и одвојене штампе морају уплатити 1 евро више за сваки примерак 
(нпр. за 400 дискова уместо 1.000 евра морају уплатити 1.400 евра) 

5. За акцију поделе образовних дискова београдским првацима, 
потребно је 40.000 евра. Уколико се скупи више новца од 
предвиђеног предлажемо да се одштампа више дискова који ће 

се поделити другим општинама у Србији, почев од оних 
најнеразвијенијих. 

6. Мултисофт ће се у уговору са Привредном комором Београда 
обавезати да ће: 

a. за потребе акције «Обрадујте децу знањем» смањити укупну 
цену својих 10 образовних мултимедијалних програма за 
прваке са цене у књижарама од 100 евра на 2,5 евра по комаду 

b. убацити графичке знакове и линкове ка Интернет страницама 
за све спонзоре у свих 10 програма, а посебно за Привредну 
комору Београда 

c. преуредити све програме како би се активација радила 
аутоматски и то само једном за свих 10 програма 

d. урадити припрему омота и налепнице за дискове изричито у 
сарадњи Привредном комором Београда 

e. одштампати специјалне налепнице са уникатним серијским 
бројевима како би се заштитила ауторска права 

f. након контакта друштвено одговорних компанија урадити 
уговоре са њима и обавезати се да на основу величине уплате 
пошаље одговарајући број дискова одабраним школама. 
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g. 

h.

i. 

j. 

k. 

l. 

7. Привредна комора Београда ће се у уговору са Мултисофтом 
обавезати да:

a. 

* Презентације
коришћења информатичких
демо диску (у прилогу) и

С надом да ћете

 

дипл.инг. ел. 
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 наручити и платити штампу свих омота и налепница и 
одштампати свих 16.000 дискова 

h. контактирати Секретаријат за образовање Београда како би 
добио адресе свих београдских школа и број полазника
разреда у школској 2013-14.  

 послати одговарајућу количину дискова пре 27
то на онај начин како Привредна комора Београда захтева

 контролисати и одржавати програме за аутоматску активацију 
на својим Интернет страницама 

 иако су Мултисофтови програми који немају инсталације лаки 
за коришћење, обезбедити довољне радне и техничке 
капацитете како би за потребе евентуалне телефонске или 
Интернет подршке корисницима увек имао на располагању 
радника и 3 телефонске линије. 

 на позив Привредне коморе Београда и Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја учествовати у свим 
акцијама које популаришу образовање и информатичку 
писменост  

Привредна комора Београда ће се у уговору са Мултисофтом 
обавезати да: 

 искористи своје контакте са великим друштвено одговорним 
компанијама и у складу са својим могућностима анимирати 
исте за учешће у акцији «Обрадујте децу знањем» како би се 
сакупио новац за реализацију комплетне акције (куповине 
16.000 едукативних дискова) 

Презентације свих програмима и бројних активностима
информатичких алата у образовању можете погледати

демо диску (у прилогу) и Интернет страницама www.multisoft.

ћете  узети учешће у овој акцији, срдачно Вас поздрављамо

. Миодраг Мићић, директор  Београд, 16.07.2013.

 Мултисофт д.о.о. 
Кнеза Лазара 7 • 31000 Ужице 
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наручити и платити штампу свих омота и налепница и 

контактирати Секретаријат за образовање Београда како би 
добио адресе свих београдских школа и број полазника првог 

27. јануара 2013. и 
то на онај начин како Привредна комора Београда захтева 

контролисати и одржавати програме за аутоматску активацију 

који немају инсталације лаки 
обезбедити довољне радне и техничке 

евентуалне телефонске или 
на располагању 3 

и Министарства 
учествовати у свим 

акцијама које популаришу образовање и информатичку 

Привредна комора Београда ће се у уговору са Мултисофтом 

контакте са великим друштвено одговорним 
компанијама и у складу са својим могућностима анимирати 
исте за учешће у акцији «Обрадујте децу знањем» како би се 
сакупио новац за реализацију комплетне акције (куповине 

активностима на пољу 
огледати на нашем 

multisoft.co.rs. 

поздрављамо. 

Београд, 16.07.2013. 

multisoft.rs 


