РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са ЈП Завод за уџбенике
На основу уговора о пословној сарадњи са ЈП Завод за уџбенике, који је потписан 11.
октобра 2016. године, запослени у Министарству одбране и Војсци Србије, давањем на
увид војне легитимације или оверене потврде о запослењу, имају могућност да врше
повлашћену куповину асортимана из понуде ЈП Завод за уџбенике, под следећим
условима:
− куповина по 10 % нижој цени у односу на важећи малопродајни ценовник на
уџбеничка издања Завода за уџбенике;
− куповина по 30 % нижој цени у односу на важећи малопродајни ценовник на
вануџбеничка издања Завода за уџбенике;
− плаћање путем административне забране на максимално 12 једнаких месечних рата,
у свим малопродајним објектима Завода за уџбенике, и то у Београду, Новом Саду,
Смедереву, Нишу и Косовској Митровици.
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. Уплату рате по административној забрани
Рачуноводствени центар Сектора за буџет и финансије Министарства одбране врши на
жиро рачун даваоца услуга број: 205-1031-02 код Комерцијалне банке на дан исплате
другог дела плате за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије (коначни
обрачун).
Давалац услуга у обавези је да крајњег корисника - запосленог на одређено време, који
услуге користи путем административне забране, на рате, обавести да последња рата по
административној забрани доспева у месецу који претходи месецу престанка радног
односа на одређено време.
Крајњи корисници дужни су да истовремено са закључењем уговора доставе оверено
Решење о административној забрани на примања издато од стране надлежне

организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, а која покрива целокупни
износ.
У случају да запослени не достави валидно Решење о административној забрани, давалац
услуга није у обавези да са тим лицем закључи уговор.
Уколико запосленом, као крајњем кориснику услуге, престане радни однос у
Министарству одбране и Војсци Србије организациона јединица Министарства одбране и
Војске Србије, у чијем саставу се наведено лице налазило, дужна је да о томе писаним
путем обавести даваоца услуга у ком случају давалац услуга непосредно са крајњим
корисником уређује обавезу измирења преосталог дуговања.
Целокупну понуду ЈП Завод за уџбенике запослени у Министарству одбране и Војсци
Србије могу погледати на званичној интернет презентацији Министарства одбране, у пољу
Стандард – Коришћење услуга путем административних забрана, где ће се налазити
линк ка интернет презентацији ЈП Завод за уџбенике и где могу преузети образац
Административне забране за плаћање уговорених услуга.
Целокупна понуда асортимана ЈП Завод за уџбенике може се погледати на интернет адреси
www.zavod.co.rs а директним контактом са директором Сектора за маркетинг и продају,
госпођом Аном Вранеш, могу се добити детаљније информације о могућностима и
условима коришћења услуга, путем телефона на бројеве 011/3051-900 и 064/807-2383.
Београд,
12. октобар 2016. године.

