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

ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са Специјалном болницом за неспецифичне плућне болести
„Сокобања“ из Сокобање
На основу уговора о пословној сарадњи са Специјалном болницом за неспецифичне
плућне болести „Сокобања“ из Сокобање, који је потписан 26. августа 2016. године,
запослени у Министарству одбране и Војсци Србије и чланови њихових породица, давањем
на увид војне легитимације или оверене потврде о запослењу, имају могућност да користе
здравствене и угоститељске услуге у Специјалној болници за неспецифичне плућне
болести „Сокобања“ под повољнијим условима, по следећем:
-

Превенцију и рехабилитацију уз примену природног фактора и медицинске терапије и
третмане у складу са савременим достигнућима медицинске науке, по препоруци
лекара, а у складу са индикацијама као и одговарајући смештај и исхрану од три оброка
дневно.
Цена БО дана, дневно по особи износи:
Соба

Цена по особи / на дан

1/1 соба
1/2 соба
1/3 соба

3.250,00
2.900,00
2.700,00

У цену БО урачунат је смештај у одговарајућој јединици, преглед лекара специјалисте,
дијагностика (ЕКГ, спирометрија, лабараторија), лечење, едукација болесника,
инхалација, дренажа бронхија, купање у базену, купање у „Амаму“, један дан фитнеса
и исхрана (три оброка дневно). У цену БО дана није урачуната боравишна такса и
осигурање, што се посебно плаћа.
За чланове породице важе исти услови и цене.
Деца, ако се не лече, до 3 године не плаћају (користе лежај са родитељем), од 3 до 7
година плаћају 50% од цене одраслог лица ако користе сопствени лежај, од 8 до 14
година плаћају 80% од цене одраслог лица, која важи у том периоду.
Деца која се лече плаћају цену по редовном ценовнику за одрасле.
-

Запослени у Министарству одбране и Војсци Србије и чланови њихових породица имају
могућност да услуге Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“
плаћају преко административне забране, плаћање у 10 месечних рата уз 10% попуста
на исказане цене, за боравак у трајању од 3 и више БО дана или пуних пансиона.

-

Цена пуног пансиона, дневно по особи износи:
Соба

„НОВИ
ЗАВОД“

АПАРТМАН 1/1
АПАРТМАН 1/2
АПАРТМАН 1/3
АПАРТМАН 1/4
СОБА 1/1
СОБА 1/2
СОБА 1/3
СОБА 1/4

4.300,00
3.700,00
3.250,00
2.800,00
3.050,00
2.700,00
2.050,00
1.900,00

„СОКОГРАД“
СТАНДАРДНА
СОБА
1.900,00
1.900,00

„СОКОГРАД“
КОМФОРНА
СОБА
3.950,00
3.700,00
3.250,00
2.800,00
2.700,00
2.500,00
-

ВИЛА „БОТА“

3.950,00
3.700,00
3.250,00
2.800,00
2.700,00
1.900,00
-

У цену пансиона урачунат је смештај у одговарајућој јединици и исхрана (три оброка
дневно) као и ПДВ од 20%.
У цену пансиона није урачуната боравишна такса и осигурање, а што се посебно
плаћа. Такође, у цену пансиона нису урачунате ни остале услуге, већ се исте наплаћају
по важећем ценовнику.
Цена болесничког дана, дневно по особи износи:
Соба

„НОВИ
ЗАВОД“

АПАРТМАН 1/1
АПАРТМАН 1/2
АПАРТМАН 1/3
АПАРТМАН 1/4
СОБА 1/1
СОБА 1/2
СОБА 1/3
СОБА 1/4

4.350,00
3.900,00
3.450,00
3.050,00
3.250,00
2.900,00
2.200,00
2.100,00

„СОКОГРАД“
СТАНДАРДНА
СОБА
2.200,00
-

„СОКОГРАД“
КОМФОРНА
СОБА
4.350,00
3.900,00
3.450,00
3.050,00
2.900,00
2.700,00
-

ВИЛА „БОТА“

4.350,00
3.900,00
3.450,00
3.050,00
3.250,00
2.900,00
2.200,00
-

Цена болесничког дана, у табели, подразумева смештај у одговарајућој јединици,
исхрану, дијеталну исхрану (по препоруци лекара), преглед лекара специјалисте, екг,
спирометрију, инхалацију, дренажу бронхија, едукацију болесника, купање у базену,
купање у „Амаму“ и фитнес програм.
У цену болесничког дана из табеле није урачуната боравишна такса и осигурање.
-

Уколико је корисник услуга уговорио и авансирао аранжман пре поскупљења, по
старим ценама, важе старе цене.

У случају промене ценовника Специјална болница, као давалац услуга, се обавезује да
нови ценовник достави у року од 3 дана од извршене промене, а Министарство обране ће
одмах, по пријему истог, обавестити своје припаднике о промењеним ценама услуга.
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: 840-537667-43 Управа за трезор – Филијала Сокобања 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 Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ из
Сокобање 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 линк ка интернет
презентацији Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ и где могу
преузети образац Административне забране за плаћање уговорених услуга.
Целокупна понуда Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“
може се погледати на интернет адреси www.soko-banja.rs, а директним контактом са
службом маркетинга могу се добити детаљније информације о могућностима и условима
коришћења услуга, путем телефона на број 018/830-367, или обавити резервацију
телефонским путем на бројеве 018/ 830-144 или 018/830-367, са назнаком да су запослени
код Министарства одбране и Војске Србије, као и доласком у Специјалну болницу у улици
Војводе Мишића број 48, Сокобања.
Београд,
29. август 2016. године.

