РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са „Чигота“ доо из Београда
На основу уговора о пословној сарадњи са „Чигота“ доо из Београда, који је потписан 30.
априла 2018. године, за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије и чланове
њихових породица омогућенo je коришћење капацитета и услуга Специјалне болнице за
болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“ по повољнијим условимa, и
то коришћење услуга медицинских пакета и услуга рекреативног одмора према Ценовнику
услуга који чини саставни део уговора.
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
За запослене у МО и ВС и чланове њихових породица
Боравак за период 19.2.2018-30.6.2018 и 20.10.- 22.12.2018.
врста смештаја
цена по дану /
медицински пакет
полупансион

АБ апартман

1/1

А

1/2

А

3.900,00

4.300,00

3.900,00

3.440,00

3.840,00

3.440,00

Боравак за период 30.6. – 19.10.2018.
врста смештаја
цена по дану /
медицински пакет
полупансион

АБ апартман

1/1

А

1/2

А

4.200,00

4.600,00

4.200,00

3.800,00

4.200,00

3.800,00

Цене пуног пансиона за децу од 2-12 година:
посебан лежај 2.000,00 динара дневно по особи
помоћни лежај 1.900,00 динара дневно по особи
заједнички лежај 1.700,00 динара дневно по особи
МЕДИЦИНСКИ ПАКЕТ
Услуга је на бази пуног пансиона /доручак и вечера шведски сто, ручак сет мени/
Коришћење базена и теретане је урачунато у цену

Медицински пакети обухватају један од следећих садржаја:
ПРОГРАМ ЗА ШТИТАСТУ ЖЛЕЗДУ :
- преглед лекара специјалисте интерне медицине,
- одређивање хормонског статуса – ФТ4, ТСХ,
- ЕХО штитасте жлезде,
- БХЛ,
- сцинтиграфију.( по индикацији)
ПРОГРАМ ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ :
- преглед лекара специјалиста – интернисте и физијатра,
- ЕКГ,
- БХЛ.
- електро и кинези терапијске процедуре.
ПРОГРАМ ЛЕЧЕЊА ПОРЕМЕЋАЈА МЕТАБОЛИЗМА
-

( програм ЧИГОТА)

преглед лекара специјалисте (интернисте и физијатра, по потреби)
мерење тежине,
ЕКГ,
БХЛ
програм физичких активности (шетње у природи, вежбе у базену и у
фитнес сали, специјални режим исхране, едукативна предавања).

Корисници услуга полупансиона (без медицинских пакета) користе базен, сауну и
теретану-ГРАТИС
У цену угоститељских услуга наведених није урачуната боравишна такса која
износи 120,00 динара дневно по особи и осигурање које је 15,00 динара по особи дневно за
одрасле (променљива категорија) и додатно се плаћа или на рецепцији хотела или преко
профактуре.
Деца од 2-7 година плаћају само осигурање 10,00 динара дневно по детету, а од 7-15
година 60,00 динара боравишну таксу и 15,00 динара осигурање дневно по детету
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 запосленог члана породице који је
имаоц војне легитимације/идентификационе картице и копију исте, као и унапред оверену
и потписану административну забрану.
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, за боравак од 7
и више дана, и административном забраном у 10 (десет) једнаких месечних рата, за
боравак од 10 дана и више. Боравишна такса и осигурање се плаћа у готовом, приликом
пријема.

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.
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.

