РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o потписаном уговору са Друштом за туризам и угоститељство „Гучево-Травел“
ДОО
На основу уговора о пословној сарадњи са Друштом за туризам и угоститељство „ГучевоТравел“ ДОО који је потписан 20. маја 2020. године, запосленима у Министарству
одбране и Војсци Србије омогућене су повољности приликом коришћења њихових услуга,
и то:
 попуст од 20 % у односу на редован ценовник за услугу смештаја и исхране (пун
пансион) у објекту „Гучевски вајати“ за боравак до 7 дана, као и додатни попуст од
5% за боравак дужи од 7 дана, без обзира на начин плаћања;
 попуст од 15 % у односу на редован ценовник за услугу смештаја и исхране (пун
пансион) у објекту „Видиковац“, као и додатни попуст од 5% за боравак дужи од 7
дана, без обзира на начин плаћања;
 попуст од 50 % у односу на редован ценовник за услугу смештаја и исхране (пун
пансион) у објекту „Гучевски вајати“ и у објекту „Видиковац“ за децу од 7 до 12
година, без обзира на начин плаћања;
 бесплатна услуга смештаја и исхране за децу до 7 година;
 попуст од 5 % у односу на редован ценовник за ванпансионске услуге у ресторану;
 плаћање на максимално 9 рата путем административне забране.
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, као и да обезбеде два примерка овереног
Решења о административној забрани, које покрива целокупни износ, уколико се ради о
плаћању на рате.
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: 160-268030-19 код
Интеза 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 у року од 15 дана о
томе обавести даваоца услуге, у ком случају давалац услуге непосредно са крајњим
корисником уређује измирење преосталог дуговања.
Више информација о објектима којима располаже Друшто за туризам и угоститељство
„Гучево-Травел“ ДОО могу се наћи на web-adresi www.gucevotravel.co.rs.

