
 

 

 

 

У складу са овлашћењем министра одбране, начелник Управе за традицију, стандард и 

ветеране пуковник Слађан Ристић у име Министарства одбране 26. новембра 2018. године 

потписао је Уговор о пословној сарадњи са Специјалном болницом за рехабилитацију 

„Гејзер“ Сијаринска Бања. 

 

Овим уговором Давалац услуга и Корисник услуга регулишу међусобна права и обавезе у 

пословном односу у ком се давалац услуга обавезује да ће за запослене у Министарству 

одбране и Војсци Србије и за чланове њихових породица омогућити коришћење услуга под 

повољнијим условима, односно цену услуге БО дана у двокреветној и трокреветној соби 

од 2.300,00 динара по особи, у периоду од 01.10. текуће до 30.04. наредне године, док у 

периоду од 01.05. до 30.09. цена услуге БО дана износи 2.700,00 динара. Услуга се може 

плаћати на максимално 8 месечних рата путем административне забране. 

 

Запослени у Министарству одбране и Војсци Србије су у обавези да приликом плаћања 

покажу на увид војну легитимацију/идентификациону картицу и два примерка оверене и 

потписане административне забране. 

 

Чланови уже породице, уколико услуге користе без пратње запосленог у Министартсву 

одбране и Војсци Србије, дужни су да доставе потписану и оверену потврду од стране 

запосленог члана породице који је ималац војне легитимације/идентификационе картице и 

копију исте, као и унапред потписану и оверену административну забрану. 

 

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 рачун даваоца услуга број: 840-427661-67  код 

Управе за трезор  на дан исплате другог дела плате за запослене у Министарству одбране и 

Војсци Србије (коначни обрачун). 
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Корисник услуга (надлежни старешина приликом овере обрасца административне забране) 

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 и да му на тај начин попуни и овери образац административне забране. 

 

Крајњи корисници који услугу плаћају на рате дужни су да приликом резервације услуге 

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 два примерка. 

 

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.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


