РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са Издавачким предузећем
„Клуб културе“ доо
На основу уговора о пословној сарадњи са Издавачким предузећем „Клуб културе“ доо из
Крагујевца, који је потписан 25. априла 2018. године, за запослене у Министарству
одбране и Војсци Србије, омогућена је куповина уџбеника за све разреде основне школе, и
то код издавача наведених на Списку издавача који чини саставни део уговора, на
максимално 6 месечних рата путем административне забране.
СПИСАК ИЗДАВАЧА
1. БИГЗ ШКОЛСТВО ДОО
2. НОВА ШКОЛА ДОО
3. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈП
4. КЛЕТТ ДОО
5. КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО
6. НОВИ ЛОГОС ДОО
7. АЛКА СКРИПТ
8. ЕДУКА ДОО
9. ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ ДОО
10. ЕПОХА ДОО
11. САЗНАЊЕ ДОО
12. ГЕРУНДИЈУМ ДОО
13. ДРАГАНИЋ ДОО
14. ШКОЛА ПЛУС ДОО
15. АТОС ДОО
16. ФРЕСКА ДОО
17. КРУГ ДОО
18. МАТЕМАТИСКОМ ДОО
19. МиГ ДАКОТА ДОО
20. ДОМИНАНТА ЂУРИЋ
21. НАША КУЋА ЗНАЊА ДОО
22. ИНФОТЕХНИКА ДОО
23. ИНТЕРСИСТЕМ ДОО
24. EDUCATION CENTRE DOO
25. ДАТА СТАТУС ДОО
26. АКРОНЕЛО ДОО
27. THE ENGLISH BOOK DOO

Такође, уговором је предвиђен Поклон пакет у вредности од 10 % остварене цене
приликом куповине уџбеника. Поклон може садржати школски прибор у овој вредности,
школску лектиру или ваучер за куповину у књижарама Клуба културе, Albion book, Delfi,
Vulkan ili Guinti на територији Републике Србије, што ће крајњи корисник услуге
договарати непосредно са даваоцем услуге. За све поруџбине чија је вредност већа од
2500,00 динара достава уџбеника је бесплатна, у супротном износи 200,00 динара и иде на
терет крајњег корисника услуге по овом уговору (запосленог у МО и ВС).
Запослени у МО и ВС дужни су да се даваоцу услуге идентификују давањем на увид војне
легитимације/идентификационе картице или оверене потврде о запослењу, и то
достављањем потврде о запослењу, извода из војне легитимације/идентификационе
картице или скенираног приказа војне легитимације/идентификационе картице путем
мејла или поштом, по захтеву наведеног Издавачког предузећа, о чему ће се договарати
непосредним контактом.
Запослени је дужан да даваоцу услуге достави оверено Решење о административној
забрани на примања, у два примерка, издато од стране надлежне организационе јединице
Министарства одбране и Војске Србије, а које покрива целокупни износ.
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.
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. Административна забрана коју је неопходно оверити од стране послодавца
оверава се у два примерка након чега ће рачуноводство предметне издавачке куће један
примерак доставити Рачуноводственом центру Министарства одбране.
Сајт путем којег се запослени могу додатно информисати налази се на адреси:
www.klubkulture.rs. Телефони за информације су: 034/338 188, 352-953 и 063 618 812. Мејл
адреса је klubkulture034@gmail.com. Препоручује се да се у директном контакту дефинишу
детаљи око поручивања, плаћања и испоруке уџбеника, као и садржај поклон пакета.
Образац административне забране може се преузети са сајта Министарства одбране, поље
СТАНДАРД, или са РАМКО сајта Управе за традицију, стандард и ветерне. Такође,
посебним актом биће достављен организационим јединицама МО и ВС.
Београд, 30. април 2018. године.

