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ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са Специјалном болницом за рехабилитацију „Бања Кањижа“

На основу уговора о пословној сарадњи са Специјалном болницом за рехабилитацију
„Бања Кањижа“, који је потписан 23. јануара 2019. године, за запослене у Министарству
одбране и Војсци Србије и чланове њихових породица омогућенo je коришћење
капацитета и услуга Специјалнe болницe за рехабилитацију „Бања Кањижа“ под
повољнијим условимa, и то уз попуст од 10 % у односу на важећи ценовник за услугу
болеснички дан и попуст од 10 % у односу на важећи ценовник на услуге рекреативног
програма, уз могућност плаћања на 6 месечних рата путем административне забране.
Попуст се односи на врсте плаћања.
Од плаћања на рате изузето је плаћање боравишне таксе и осигурања за цео период
боравка, који се наплаћују приликом доласка у специјалну болницу, као и плаћање првог
лекарског прегледа који се наплаћује одмах по обављеном прегледу.
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, уз два примерка овереног Решења о
административној забрани, које покрива целокупни износ.
Чланови уже породице, уколико услуге користе без пратње запосленог у МО и ВС, дужни
су да доставе потписану и оверену потврду од стране надлежне организационе целине у
којој је запослен члан породице који је имаоц војне легитимације/идентификационе
картице и копију исте, као и унапред оверене и потписане административне забране.
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: 840-385667-46 код
Управе за трезор Кањижа 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 о томе писаним
путем обавести даваоца услуга у ком случају давалац услуга непосредно са крајњим
корисником услуге уређује обавезу измирења преосталог дуговања.

