РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са Институтом за лечење и рехабилитацију „Нишка бања“ Ниш
На основу уговора о пословној сарадњи са Институтом за лечење и рехабилитацију
„Нишка бања“ из Ниша, који је потписан 21. августа 2017. године, запослени у
Министарству одбране и Војсци Србије и чланови њихових породица имају могућност да
користе услуге превенције, лечења и медицинске рехабилитације у Институту за лечење и
рехабилитацију „Нишка бања“ из Ниша под следећим условима:
-

Услуга „бањски медицински дан“ као основна услуга, као и све остале услуге које су у
пакету са услугом смештаја, обезбеђене су у објектима Института „Нишка Бања“ у
свему на начин и под условима како се то обезбеђује свим комерцијалним гостима.
Бањски медицински дан обухвата:
Смештај, три оброка дневно, преглед лекара интернисте и консултативне прегледе
лекара других специјалности по потреби, стандардни електрокардиограм, основне
лабораторијске анализе, радиолошки преглед срца и плућа или зглобова (према
индикацији), одређивање медикаментне терапије, тест оптерећења по препоруци
ординирајућег лекара и четири рехабилитационе процедуре: хидро - 2 терапије (базен и
бисерна када или подводна масажа), пелоид – 4 апликације (4 сегмента), електро – 2
терапије и кинези терапију (групне или индивидуалне вежбе или стазу и бицикл).
Пријем се врши на основу унапред извршене резервације код Маркетинг службе и
Пријемне службе Института најмање 15 дана пре доласка. Запослени у Министарству
одбране и Војсци Србије су у обавези да приликом пријема покажу на увид војну
легитимацију.
Чланови уже породице, уколико услуге користе без пратње запосленог код Војске
Србије, дужни су да доставе потписану и оверену потврду од стране запосленог члана
породице који је имаоц војне легитимације-идентификационе картице и копију исте,
као и унапред оверену и потписану административну забрану.
Цена бањског медицинског дана износи 3.600 динара за лежај 1/2 соби, што је
номинално исказано 10% попуста у односу на пуну цену која је 4.000 динара у сезони.
Попуст не важи за вансезонски период 01.11.2017. – 31.03.2018. године када је цена за
поменуту услугу 3.500 динара.
Попуст од 10% важи за све услуге Института „Нишка Бања“ које су искључиво у
пакету са услугом смештаја. Попуст важи и за чланове уже породице запослених код
Војске Србије.
Цена боравишне таксе је 130 динара дневно и не подлеже попусту од 10%.

-

Давалац услугa ће омогућити запосленима у Министарству одбране и Војсци Србије и
члановима њихових породица, да све услуге плате путем обуставе од месечних
примања, административном забраном у 6 (шест) једнаких месечних рата, без камате.
Боравишна такса се плаћа у готовом, приликом пријема.

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
жиро рачун даваоца услуга број: 840-567667-59 код Управе за јавна плаћања на дан
исплате другог дела плате за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије (коначни
обрачун).
Давалац услуга 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.
Крајњи корисници дужни су да истовремено са закључењем уговора 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 случају да запослени не достави валидно Решење о административној забрани, давалац
услуга није у обавези да са тим лицем закључи уговор.
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.
Целокупну понуду Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања“ из Ниша
запослени у Министарству одбране и Војсци Србије могу погледати на званичној интернет
презентацији Министарства одбране, у пољу Стандард – Коришћење услуга путем
административних забрана, где ће се налазити линкови ка интернет презентацији
Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања“ из Ниша и где могу преузети
образац Административне забране за плаћање уговорених услуга.
Целокупна понуда Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања“ из Ниша може се
погледати на интернет адреси www.radonnb.co.rs, а директним контактом са службом
маркетинга могу се добити детаљније информације о могућностима и условима
коришћења услуга, путем телефона на број 018/502-211, као и доласком у Институт у
улици Српских јунака бр. 2, Нишка Бања.
Београд,
28. август 2017. године.

