РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са туристичком агенцијом
Big blue Group d.o.o.
На основу уговора о пословној сарадњи са туристичком агенцијом Big blue Group d.o.o,
који је потписан 14, јуна 2016. 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 из понуда наведених агенција
плаћају по повлашћеним условима, на 12 месечних рата.
Такође, запослени у Министарству одбране и Војсци Србије има право да ову услугу,
односно уговор о организовању путовања са наведеном агенцијом по наведеним условима,
закључи и у корист члана домаћинства у ком случају запослени прихвата обавезу статуса
јемац-платилац.
Првом ратом сматраће се авансна уплата у износу од 30 % од укупне цене аранжмана док
ће се остатак износа плаћати путем административне забране на 11 једнаких месечних
рата. 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.
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.
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.
Рате ће бити изражене у еврима, а уплата рате се врши по средњем курсу Народне банке
Србије на дан обрачуна другог дела плате запосленог у Министарству одбране и Војсци
Србије.
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.

Потребно је нагласити да је додатне услуге које се односе на обавезно путно осигурање,
визу и аеродромске таксе, уколико су исте предвиђене програмом путовања, запослени у
Министарству одбране и Војсци Србије дужан да измири директним плаћањем агенцији
пре почетка путовања.
За коришћење туристичких аранжмана важе општи услови путовања које пропише
наведена туристичка агенција и који важе у моменту закључења аранжмана.
Директним контактом могу се добити детаљније информације о могућностима и условима
коришћења њихових услуга, путем телефона на број 011/41 41 411 Big blue Group d.o.o.
(адреса Македонска 4, Београд), или доласком у неку од њихових пословница.
Целокупна понуда туристичких аранжмана може се погледати на интернет адреси
www.bigblue.rs.
Београд, 16. јун 2016. године.

