РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са DRINA GREEN D.O.O. Beograd-Novi Beograd
У складу са овлашћењем министра одбране, начелник Управе за традицију, стандард и
ветеране пуковник Слађан Ристић у име Министарства одбране 20. фебруара 2019. године
потписао је Уговор о пословној сарадњи са DRINA GREEN D.O.O. Beograd-Novi Beograd.
Овим уговором Министарство одбране Републике Србије и DRINA GREEN D.O.O.
регулишу међусобна права и обавезе у пословном односу у ком се DRINA GREEND.O.O.
обавезује да ће за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије и за чланове њихових
породица омогућити коришћење услуга у објекту VILA DRINA PERUCAC у Перућцу, под
повољнијим условима, и то према Ценовнику услуга за запослене у Министарству одбране
и Војсци Србије и за чланове њихових породица, као и могућност плаћања на 4 месечне
рате 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 Министарству
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: 355-3200228477-83
код Војвођанске Банке на дан исплате другог дела плате за запослене у Министарству
одбране и Војсци Србије (коначни обрачун).

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.
Прилог:
- Ценовник услуга за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије и чланове
њихових породица.
Београд, 06.03.2019. године.

Ценовник услуга за запослене у МО и ВС и чланове њихових породица
Vila Drina Perućac

Standardne sobe za uslugu HB (polupansion):
 1/1 standard soba - 5490,00 din (po osobi/po noćenju) + boravišna taksa i osiguranje,
 1/2 standard soba - 3690,00 din (po osobi/po noćenju) +boravišna taksa i osiguranje,
Doplata za pansionski ručak 700 din. (po osobi/obroku).
Delux sobe za uslugu HB (polupansion):
 1/1 delux soba - 6690,00 din (po osobi/noćenju) + boravišna taksa i osiguranje,
 1/2 delux soba – 4940,00 din (po osobi/noćenju) + boravišna taksa i osiguranje.
Doplata za pansionski ručak 700 din. (po osobi/obroku).
U periodima od novembra do marta odobravamo 15% niže cene, sem u periodu novogodišnjih praznika
(29.12-03.01.2019.)
Boravisna taksa i osiguranje iznose 110 rsd po osobi/po noći.

