РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са туристичком агенцијом
„KOMPAS tourism&travel“ d.o.o
На основу уговора о пословној сарадњи са туристичком агенцијома „KOMPAS
tourism&travel“ d.o.o, који је потписан 31. марта 2017. године, запослени у Министарству
одбране и Војсци Србије, давањем на увид војне легитимације или оверене потврде о
запослењу, имају могућност да целокупну понуду туристичких аранжмана наведене
агенције плаћају по повлашћеним условима, и то:
1. Све аранжмане из понуде KOMPAS tourism&travel d.o.o. запослени у Министарству
одбране и Војсци Србије, током сезоне „Лето 2017“, користе уз 10% попуста у односу на
редован ценовник, без обзира на начин плаћања;
2. Плаћање аранжмана, који се односе на сезону „Лето 2017, Грчка – апартмански
смештај“, путем административне забране на рате, могуће је искључиво до 31.12.2017.
године без обзира на датум када је резервација урађена;
3. Деца старости до 12 година, запослених у Министарству одбране и Војсци Србије,
имају попуст 30% за пакет аранжмане.
Првом ратом сматраће се авансна уплата у износу од 30 % од укупне цене аранжмана док
ће се остатак износа плаћати путем административне забране на једнаке месечне рате,
обуставом од плате.
Прва рата по административној забрани доспева у наредном месецу у односу на месец у
коме је иста оверена од стране надлежне организационе јединице Министарства одбране и
Војске Србије. Административна забрана коју је неопходно оверити од стране послодавца
предаје се у агенцији у два примерка, након чега ће рачуноводство туристичке агенције
један примерак доставити Рачуноводственом центру Министарства одбране.
Изузетно, прва рата по административној забрани доспева у месецу у коме је иста оверена
од стране надлежне организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, под
условом да тако оверена административна забрана буде примљена у Рачуноводственом
центру Сектора за буџет и финансије Министарства одбране најкасније до 10-ог у месецу у
коме је и оверена.

Уколико запосленом у Министарству одбране и Војсци Србије престане радни однос у
периоду отплате аранжмана из било ког разлога, корисник услуге се обавезује да измири
све преостале обавезе према туристичкој агенцији, благовремено и у договореним
роковима доспећа.
Директним контактом са седиштем агенције, које се налази у Новом Саду, или са
пословницом у Београду, могу се добити детаљније информације о могућностима и
условима коришћења њихових услуга.
„KOMPAS tourism&travel“ Нови Сад налази се на адреси Булевар Михајла Пупина 15,
телефон: 021/522-528, док се пословница у Београду налази у улици Браће Југовић 8,
телефон: 011/2624-193, e-mail booking@kompasnovisad.com. Контакт особа за запослене у
МО и ВС, испред агенције, је госпођа Љиљана Средојевић, 011/263 4028, е-mail
ljiljanasredojevic@kompasnovisad.com.
Целокупна понуда туристичких аранжмана може се погледати на интернет адреси
www.kompas.com.
Београд, 03. април 2017. године.

