РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране

ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи Специјалном болницом за рехабилитацију „Јунаковић“
- Апатин
На основу уговора потписаног 25. јула 2016. године о пословној сарадњи са Специјалном
болницом за рехабилитацију „Јунаковић“, запослени у Министарству одбране и Војсци
Србије остварују следеће повољности:
Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ обезбеђује крајњим корисницима
услуге смештај у Специјалној болници у једнокреветним и двокреветним собама и
апартманима, као и пружање здравствених и угоститељских услуга.
Цена БО дана (пун пансион, први и контролни лекарски преглед и до 5 терапија дневно по
мишљењу доктора), дневно по особи износи:
Соба / Цена

Блок А

Блок Б

1/1 соба

4.095,00

5.089,50

1/2 соба
Апартман 1/1
Апартман 1/2

3.150,00
5.850,00
4.500,00

3.915,00

Цена пуног пансиона, дневно по особи износи:
Соба / Цена

Блок А

Блок Б

1/1 соба
1/2 соба
Апартман 1/1
Апартман 1/2

3.042,00
2.340,00
4.500,00
3.465,00

3.802,50
2.925,00

У цену пансиона није урачуната боравишна такса у висини од 90,00 динара и обавезно
осигурање у висини од 5,00 динара дневно по особи, а што се посебно плаћа.

У цену боравка урачунато је коришћење затвореног базена са геотермалном водом а у
летњем периоду и комплекса отворених базена са скакаоницом, воденим тобоганом и
масажерима.
Деца до 12 година плаћају 70% од цене за одрасло лице ако користе сопствени лежај, а
50% од цене хотелског смештаја одраслог лица ако не користе сопствени лежај. Деца до 2
године која не користе сопствени лежај, исхрану и терапије ослобађају се плаћања услуга,
осим осигурања у износу од 5,00 динара дневно.
Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ одобрава корисницима услуга 10%
попуста на велнес услуге (масаже, третмани лица и тела). Коришћење тениских терана,
стони тенис и куглана је бесплатно.
Уколико је запослени у Министарству одбране и Војсци Србије заинтересован да користи
услуге Специјалне болнице, потребно је да након консултација и провере расположивости
капацитета са запосленима на рецепцији Специјалне болнице телефонским путем на 025/
772-311, писмено најави боравак и то на e-mail адресу office@banja-junakovic.rs или на
факс 025/ 772-043 са назнаком да је запослен у Министарству одбране и Војсци Србије. У
случају да је крајњи корисник услуга војник по уговору дужан је да назначи до кад је под
уговором. Приликом плаћања услуга Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“
припадник Министарства одбране и Војске Србије дужан је да прикаже два оверена
обрасца административне забране који покрива целокупно време и висину отплате
туристичког аранжмана, уколико жели да искористи могућност плаћања услуга на рате.
Плаћање на рате путем административне забране врши се у 12 месечних рата за боравак у
трајању од 7 и више БО дана или пуних пансиона.
Запослени у Министарству одбране и Војсци Србије дужни су да се даваоцу услуга
идентификују давањем на увид војне легитимације или оверене потврде о запослењу.
Специјална болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ налази се на адреси Пригравачка бб,
25260 Апатин. Детаљније информације могу се добити на телефон 025/772-311 или преко
централе 025/772-477. Интернет презентација може се погледати на адреси www.banjajunakovic.rs.

