
 

 

 

На основу уговора о пословној сарадњи са „Гигатрон“ доо из Београда, који је потписан 

24. јула 2018. године, за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије омогућено је 

одложено плаћање робе и производа путем административне забране, и то на максимално 

12 месечних рата, без учешћа и без камате. Гигатрон се обавезао да ће за запослене у МО и 

ВС организовати специјалне акције, на сваких 45 дана, са  попустима за одређене 

производе, у износу од  5 до 25 %  на малопродајне цене важеће у моменту куповине. О 

времену и трајању ових специјалних акција запослени у МО и ВС биће редовно 

обавештавани. 
 

Запослени у Министарству одбране и Војсци Србије дужни су да се даваоцу услуге 

приликом плаћања идентификују давањем на увид војне легитимације/идентификационе 

картице или оверене потврде о запослењу, уз два примерка овереног Решења о 

административној забрани, које покрива целокупни износ. 
 

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: 325-

9500700034685-27 код ОТП банке на дан исплате другог дела плате за запослене у 

Министарству одбране и Војсци Србије (коначни обрачун). 
 

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 услуге уређује обавезу измирења преосталог дуговања.  
    

Образац административне забране ради плаћања робе и услуга наведеног привредног 

субјекта, може се преузети са сајта Министарства одбране (поље:СТАНДАРД) и РАМКО 

сајта Управе за традицију, стандард и ветеране (поље:СТАНДАРД), а редовном поштом 

биће достављен организационим јединицама Министарства одбране и Војске Србије. 
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