РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o потписаном уговору са туристичком агенцијом „Galaxy Travel“ doo из Ниша
На основу уговора о пословној сарадњи са туристичком агенцијом „Galaxy Travel“ doo из
Ниша који је потписан 19.08.2021. године, запосленима у Министарству одбране и Војсци
Србије омогућени су посебни услови приликом куповине туристичких аранжмана из
понуде наведене туристичке агенције, и то:
 за летовање у Црној Гори попуст од 10  на редовне цене туристичких аранжмана у
смештајним јединицама у Црној Гори којима располаже туристичка агенција, без
обзира на начин плаћања;
 за летовање у Грчкој попуст од 5  на редовне цене туристичких аранжмана у
смештајним јединицама у Грчкој којима располаже туристичка агенција, без обзира
на начин плаћања;
 за летовање у Албанији попуст од 5  на редовне цене туристичких аранжмана у
смештајним јединицама у Албанији којима располаже туристичка агенција, без
обзира на начин плаћања;
 Плаћање на рате путем административне забране, с тим да се 40% од укупне цене
аранжмана плаћа приликом резервације и та уплата се сматра првом ратом, а
последња рата доспева на наплату најкасније у децембру текуће године;
Запослени који услугу плаћа на рате дужан је су да приликом плаћања услуге достави
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.
Запослени на одређено време преостали износ од укупне цене аранжмана могу измирити у
ратама путем админстративне забране, при чему последња рата по административној
забрани доспева у месецу који претходи месецу престанка радног односа на одређено
време.
Уколико запосленом престане радни однос у периоду отплате аранжмана из било ког
разлога, крајњи корисник услуге се обавезује да измири сва преостала потраживања према
туристичкој агенцији, благовремено и у договореним роковима доспећа.
Уколико 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.

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 достављена 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: 340-11021527-30,
код Ерсте 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 као и да лице којем је престао радни однос упозна са
обавезом да непосредно са крајњим корисником услуге изврши измирење преосталог
дуговања.
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