РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са „Галерија подова“ д.о.о.
Уговор о пословној сарадњи између Министарства одбране и „Галерија подова“ д.о.о.
потписан је 31. januara 2017. године. На основу уговора о пословној сарадњи са „Галерија
подова“ д.о.о, запослени у Министарству одбране и Војсци Србије имају могућност да
куповину целокупног асортимана из понуде наведеног предузећа врше под следећим
условима:
− Куповину целокупног малопродајног асортимана Галерије подова д.о.о. путем
административне забране на максимално 12 једнаких месечних рата, без камате.
− За запослене у Министарству одбране и Војсци Србије доделом картица лојалности
Галерија подова д.о.о. омогућиће попуст у висини од 5 % у односу на важећи
малопродајни ценовник за све производе за које се може одобрити попуст у складу са
важећом пословном политиком Галерије подова, за готовинска као и за плаћања путем
административне забране. Картицу лојалности „Inspiration card“ може добити свако
запослено лице у Министарству одбране и Војсци Србије које приликом прве куповине
након почетка примене овог уговора:
а) Да на увид војну легитимацију или потврду о запослењу у Министарству одбране и
важећу личну карту;
б) Попуни и потпише приступницу за добијање картице лојалности.
Попуст ће се одобравати на прву и сваку наредну куповину, с тим да је крајњи
корисник ради остваривања права на попуст дужан да приликом сваке наредне
куповине пружи на увид и евидентирање продавцу картицу лојалности. Попуст се не
одобрава на производе који се продају са другим продајним подстицајима у виду
умањења цене (акција, попусти на каси), као ни приликом куповине производа
означених са воблерима „HIT ponuda“, куповине рестлова и куповине услуга.
Попуст се не одобрава крајњим корисницима којима се одобрава попуст као члановима
неког другог програма лојалности чији је учесник Галерија подова д.о.о.
Попусти се сабира са вредносним попустима по пословној политици Галерија подова
д.о.о.
Начин добијанја картица лојалности као бенефит за припаднике Министарства одбране и
Војске Србије:
− Картица лојалности Галерија Подова д.о.о. омогућава попуст у висини од 5 % у односу
на важећи малопродајни ценовник за све производе за које се може одобрити попуст у
складу са важећом пословном политиком Галерије Подова, за готовинска као и за
плаћанја путем административне забране;
− Картицу лојалности „Inspiratin Card“, приликом прве куповине, може добити свако
лице запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, које:
a) да на увид војну легитимацију или потврду о запослењу у Министарству одбране и
Војсци Србије и важећу личну карту;
b) попуни и потпише приступницу за добијање картице лојалности;

− Попуст ће се одобравати на прву и сваку наредну куповину, с тим да је крајнји
корисник ради оствариванја права на попуст дужан да, приликом сваке наредне
куповине, продавцу пружи на увид и евидентирање картицу лојалности;
− Попуст се не одобрава на производе који се продају са другим продајним подстицајима
у виду уманјења цене (акција, попусти на каси), као ни приликом куповине производа
означених са воблерима „ХИТ понуда“, куповине рестлова и куповине услуга;
− Попуст се не одобрава крајнјим корисницима којима се одобрава попуст као члановима
неког другог програма лојалности чији је учесник Галерија Подова д.о.о;
− Попуст се сабира са вредносним попустима по пословној политици Галерија Подова
д.о.о.
Технички услови за примену картице лојалности „Inspiratin Card“ на продајним местима
Галерије Подова д.о.о. обезбедиће се од 01.03.2017. године.
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: 170-00411505-65 код „UniCredit Banka Srbija“ а.д. 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 2 (два)
оригинална примерка овереног Решења 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 „Галерија подова“ д.о.о. 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 „Галерија подова“ д.о.о. и где могу преузети образац
Административне забране за плаћање уговорених услуга.
Такође, понуда асортимана „Галерија подова“ д.о.о. може се погледати на интернет адреси
www.galerijapodova.com, а директним контактом са службом маркетинга могу се добити
детаљније информације о могућностима и условима коришћења услуга, путем телефона на
број 0800 345 345.

ПРЕГЛЕД МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА ГАЛЕРИЈЕ ПОДОВА Д.О.О.
ГП
град
улица и број
Телефон
1
Бачка Паланка
Индустријска зона бб
021 754 190
2
Земун
Аутопут 18, ТЦ Змај
011 260 00 59
4
Бечеј
Главна 17
021 6912 569
Сремска
6
Променада 9 Б
022 625 952
Митровица
Булевар Краља Александра 1098
Београд
011 3806 630
111
19 Инђија
Новосадска 12-16
022 56 59 53
33 Ниш
Војводе Мишића 34
018 527 556
34 Аранђеловац
Кнеза Михајла 34
034 720 099
36 Ваљево
Кнез Михајлова 77
014 231 569
37 Крушевац
Ратомира Херцега бб
037 3455 130
39 Смедерево
Шалиначка бб
026 4623 967
42 Врање
Трг Братства и јединства 13/4
017 7423 517
44 Крагујевац
Кнеза Милоша 12
034 315 711
45 Краљево
Димитрија Туцовића 27
036 320 520
46 Пожаревац
Моше Пијаде 32
012 526 735
49 Јагодина
Рибарски пут б.б.
035 253 881
51 Београд
Цара Душана 51
011 3282 212
53 Бор
Николе Пашића 35
030 432 692
54 Младеновац
Краља Петра I 334
011 8235 203
55 Чачак
Кнеза Милоша 100
032 335 385
56 Београд
Париске комуне 24
011 3190 875
57 Нови Сад
Сентандрејски пут 11
021 2701 059
58 Нови Сад
Хајдук Вељкова 11
021 520 860
59 Темерин
Новосадска 434
021 843 802
62 Зајечар
Курсулина 10
019 443 014
65 Панчево
Милоша Обреновића 12
013 365 060
70 Кикинда
Ђуре Јакшића 57
0230 21 102
76 Вршац
Подвршанска 17
013 834 611
78 Београд
Пожешка 85
011 3570 164
80 Београд
Бул. Војводе Степе 318
011 3971 961
85 Шабац
Деспота Стефана Лазаревића бб
015 355 465
86 Лесковац
28.март бб
016 265 510
87 Ниш
Булевар 12. фебруар бр. 91
018 4576 060
89 Суботица
Вишеградска 1
024 542 831
90 Пирот
Лава Толстоја 15
010 346 732
91 Крагујевац
Др Драгослава Срејовића 31
034 331 738
93 Ужице
Курлагина 10
031 523 212
95 Ниш
Димитрија Туцовића 29
018 563 801
96 Лозница
Трг Вука Караџића
015 891 705
61 Београд
Омладинских бригада 100
011 3180 782
Београд,

02. фебруар 2017. године.

