РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране

ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са Ауто мото савезом Србије
Уговор о пословној сарадњи између Министарства одбране и Ауто мото савеза Србије
потписан је 10. фебруара 2017. године. На основу наведеног уговора запослени у
Министарству одбране и Војсци Србије имају могућност да користе попуст на чланство у
Ауто мото савезу Србије, односно куповину „Супер чланске карте“ по 20% нижој цени у
односу на важећи ценовник.
Поступак учлањења у Ауто мото савез Србије, за „Супер чланску карту“:
Поред личног учлањавања на адреси Ауто мото савеза Србије, ул. Рузвелтова бр. 18, у
Београду, припадници Министарства одбране и Војске Србије, могу се учланити и слањем
Е-mail дописа на адресу: clanstvo@amss.org.rs
Наведени Е-mail допис допис треба да садржи:
1. Скенирану или фотографисану предњу и задњу страну војне легитимације или
идентификационе картице припадника Министарства одбране и Војске Србије;
2. Тачну адресу становања (адреса на коју ће бити испоручен члански материјал);
3. Број мобилног телефона;
4. Податке о возилу (марка и тип, регистрациона ознака, година производње аутомобила
и боја, пример: Фаит 500Л, БГ123-РД, 2011, црна).
Након пријема Е-maila са наведеним подацима, Ауто мото савез Србије будућем члану
доставља инструкције за плаћањем, са урачунатим уговореним попустом за припаднике
Министарства одбране и Војске Србије.
По евидентиранју уплате, члански материјал се шаље поштом на достављену адресу.
Целокупну понуду Ауто мото савеза Србије 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 Ауто мото савеза Србије.
Такође, целокупна понуда услуга Ауто мото савеза Србије може се погледати на интернет
адреси www.amss.org.rs, а о конкретним условима и погодностима коришћења „Супер
чланске карте“ корисници ће бити непосредно упознати преузимањем исте, као и
припадајућег информативног материјала, у свим пословницама Ауто мото савеза Србије на
територији Републике Србије.
Београд,
13. фебруар 2017. године.

