РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са „Делфи књижаре“ д.o.o.
На основу уговора о пословној сарадњи са „Делфи књижаре“ д.o.o, који је потписан 29.
августа 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 „Делфи књижаре“ д.o.o, као и Клуба читалаца
„Лагуна“ д.o.o, под следећим условима:
−

Бесплатно учлањење у Лагунин Клуб читалаца. Учлањењем у Лагунин Клуб читалаца
стичу се основне чланске погодности – 10 % попуста на куповину Лагуниних издања,
10 % попуста на куповину нових Лагуниних издања, количински попуст од 10 % за
куповину 3 или више књиге. Редовном куповином сви чланови Лагуниног Клуба
читалаца стичу могућност за повећање основног попуста на куповину Лагуниних
издања са 10 % на максималних 20 %. Наведена повољност остварује се, на основу
чланске карте, у Лагуниним Клубовима читалаца, према следећем списку:
−
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Делфи књижаре д.о.о. „Ужице“, Трг Светог Саве 46, Ужице;
Делфи књижаре д.о.о. „Земун парк“, Аутопут за Нови Сад 124-126, Земун;
Делфи књижаре д.о.о. „Код Вука“, Булевар Краља Александра 92, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Shoppi“, Сегедински пут 88, Суботица;
Делфи књижаре д.о.о. „Момо Капор“, Станоја Главаша 1, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Крушевац“, Мирка Томића 89, Крушевац;
Делфи књижаре д.о.о. „Теразије“, Теразије 38, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Земун“, Главна 20, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна“, Македонска, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна Крагујевац“, Краља Петра I 12, Крагујевац;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна Ниш“, Вождова 4, Ниш;
Делфи књижаре д.о.о. „Калча“, ТЦ Калча, ламела Е, локал 11, Ниш;
Делфи књижаре д.о.о. „Код сата“, Кнеза Милоша 31, Ваљево;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна Чачак“, Градско шеталиште бб, Чачак;
Делфи књижаре д.о.о. „Јован Јовановић Змај“, Змај Јовина 12, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна“, Омладинска 37, Краљево;
Делфи књижаре д.о.о. „Панчево“, Милоша Обреновића 12, Панчево;
Делфи књижаре д.о.о. „Родић“, ТЦ Родић, Сремска Митровица;
Делфи књижаре д.о.о. „Zira“, Рузвелтова 33, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Борислав Пекић“, Кнез Михајлова 40, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Булевар“, Булевар Краља Александра 146, Београд;
Delfi knjižare d.o.o. „Immo“, Гандијева 21, Београд;
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Делфи књижаре д.о.о. „Суботица“, Корзо 9, Суботица;
Делфи књижаре д.о.о. „Пожаревац“, Стари корзо 2, Пожаревац;
Делфи књижаре д.о.о. „BIG“, Сентандрејски пут 11, Нови Сад;
Делфи књижаре д.о.о. „Јагодина“, Vivo shopping park, Јагодина;
Делфи књижаре д.о.о. „Зрењанин“, Багљаш Запад 5, Зрењанин;
Делфи књижаре д.о.о. „Звездара“, Живка Давидовића 86, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Васко Попа“, Трг Св. Теодора Вршачког, Вршац;
Делфи књижаре д.о.о. „Горњи Милановац“, Војводе Милана 4, Горњи Милановац;
Делфи књижаре д.о.о. „Миљаковац“, РК Београд, Варешка 4, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Баново брдо“, Пожешка 118а, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „TC Stop shop“, Булевар медијана 21, Ниш;
Делфи књижаре д.о.о. „Нови Београд“, Булевар Михајла Пупина 181, Београд;
Лагуна Клуб читалаца, Ресавска 33, Београд;
Књижара Галерија Сова, Трг ђачког батаљона 15, Шабац;
СТКЗР Салон књиге ТИЛ, Кнегиње Милице 83, Јагодина;
Књижара Калиграф, Светозара Марковића 26, Зајечар;
БИГЗ Лесковац, Јужни блок 1, Лесковац;
Књижара Театар, Трг Слободе 7, Зрењанин;
Књижара Свет Књига, Трг Јована Цвијића 3, Лозница.

Куповину целокупног малопродајног асортимана у књижарама Делфи путем
административне забране на максимално 12 месечних рата, за износ већи од 5.000,00
(пет хиљада) динара. Наведена повољност остварује се према списку књижара Делфи
који чини саставни део овог уговора.
Наведена повољност остварује се, давањем на увид војне легитимације или оверене
потврде о запослењу, у „Делфи књижарама“, према следећем списку:
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Делфи књижаре д.о.о. „Ужице“, Трг Светог Саве 46, Ужице;
Делфи књижаре д.о.о. „Земун парк“, Аутопут за Нови Сад 124-126, Земун;
Делфи књижаре д.о.о. „Код Вука“, Булевар Краља Александра 92, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „SKC“, Краља Милана 48, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Shoppi“, Сегедински пут 88, Суботица;
Делфи књижаре д.о.о. „Момо Капор“, Станоја Главаша 1, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Крушевац“, Мирка Томића 89, Крушевац;
Делфи књижаре д.о.о. „Теразије“, Теразије 38, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Земун“, Главна 20, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна“, Македонска, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна Крагујевац“, Краља Петра I 12, Крагујевац;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна Ниш“, Вождова 4, Ниш;
Делфи књижаре д.о.о. „Калча“, ТЦ Калча, ламела Е, локал 11, Ниш;
Делфи књижаре д.о.о. „Код сата“, Кнеза Милоша 31, Ваљево;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна Чачак“, Градско шеталиште бб, Чачак;
Делфи књижаре д.о.о. „Јован Јовановић Змај“, Змај Јовина 12, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Лагуна“, Омладинска 37, Краљево;
Делфи књижаре д.о.о. „Панчево“, Милоша Обреновића 12, Панчево;
Делфи књижаре д.о.о. „Родић“, ТЦ Родић, Сремска Митровица;
Delfi knjižare d.o.o. „Zira“, Рузвелтова 33, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Булевар“, Булевар Краља Александра 146, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Immo“, Гандијева 21, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Суботица“, Корзо 9, Суботица;
Делфи књижаре д.о.о. „Пожаревац“, Стари корзо 2, Пожаревац;
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Делфи књижаре д.о.о. „BIG“, Сентандрејски пут 11, Нови Сад;
Делфи књижаре д.о.о. „Јагодина“, Vivo shopping park, Јагодина;
Делфи књижаре д.о.о. „Зрењанин“, Багљаш Запад 5, Зрењанин;
Делфи књижаре д.о.о. „Звездара“, Живка Давидовића 86, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Васко Попа“, Трг Св. Теодора Вршачког, Вршац;
Делфи књижаре д.о.о. „Баново брдо“, Пожешка 118а, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Горњи Милановац“, Војводе Милана 4, Горњи Милановац;
Делфи књижаре д.о.о. „Миљаковац“, РК Београд, Варешка 4, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „TC Stop shop“, Булевар медијана 21, Ниш;
Делфи књижаре д.о.о. „Нови Београд“, Булевар Михајла Пупина 181, Београд;
Делфи књижаре д.о.о. „Милош Црњански“, Васе Чарапића 2-4, Београд;
Delfi Skver – Gift Shop, Краља Милана 48, Београд.

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: 170-0030020847000 код Уникредит 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 „Делфи књижаре“ д.o.o. 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 „Делфи књижаре“ д.o.o. и где могу преузети образац
Административне забране за плаћање уговорених услуга.

Целокупна понуда асортимана „Делфи књижаре“ д.o.o. може се погледати на интернет
адреси www.delfi.rs, а директним контактом са директором продаје Марком Мирковићем,
могу се добити детаљније информације о могућностима и условима коришћења услуга,
путем телефона на бројеве 011/7155-055 и 060/5678-956.
Целокупна понуда Лагуниног Клуба читалаца може се погледати на интернет адреси
www.laguna.rs, а директним контактом са директором продаје Александром Петровићем
могу се добити детаљније информације о могућностима и условима коришћења услуга,
путем телефона на бројеве 011/7151-062 и 065/5248-666.
Београд,
30. август 2016. године.

