РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за традицију, стандард и ветеране
ИНФОРМАЦИЈА
o пословној сарадњи са Специјалном болницом за рехабилитацију „Пролом Бања“
из Пролом Бање
На основу уговора о пословној сарадњи са Специјалном болницом за рехабилитацију
„Пролом Бања“ из Пролом Бање, који је потписан 08. октобра 2018. године, за запослене у
Министарству одбране и Војсци Србије и чланове њихових породица омогућенo je
коришћење услуга Хотела „Јелак“ и Хотела „Копаоник“ у Луковској Бањи и Хотела
„Радан“ у Пролом Бањи по повољнијим условима.
Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“ ће омогућити запосленима у
Министарству одбране и Војсци Србије и члановима њихових породица, коришћење
услуга медицинских пакета и услуга рекреативног одмора према Ценовнику услуга за
запослене у Министарству одбране и Војсци Србије и чланове њихових породица.
Давалац услуга задржава право измене Ценовника услуга за запослене у Министарству
одбране и Војсци Србије и чланове њихових породица уз обавезу да исти остане
повољније у односу на редован ценовник.
Запослени у Министарству одбране и Војсци Србије су у обавези да приликом плаћања
покажу на увид војну легитимацију/идентификациону картицу и два примерка оверене и
потписане административне забране.
Чланови уже породице, уколико услуге користе без пратње запосленог у Министартсву
одбране и Војсци Србије, дужни су да доставе потписану и оверену потврду од стране
запосленог члана породице који је ималац војне легитимације/идентификационе картице и
копију исте, као и унапред потписану и оверену административну забрану.
Давалац услуга ће омогућити запосленима у Министарству одбране и Војсци Србије и
члановима њихових породица, да све услуге плате путем обуставе од месечних примања,
административном забраном, на максимално 8 једнаких месечних рата, без камате, за
боравак од 5 и више дана. Боравишна такса и осигурање је урачунато у цену здравствених
услуга.
Услуге по Ценовнику могу се плаћати и у целости.

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: 355-1083405-92 код
Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан исплате другог дела плате за запослене у
Министарству одбране и Војсци Србије (коначни обрачун).
Корисник услуга (надлежни старешина приликом овере обрасца административне забране)
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 и да му на тај начин попуни и овери образац административне забране.
Крајњи корисници који услугу плаћају на рате дужни су да приликом резервације услуге
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 два примерка.
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.
Прилог:
 Ценовник услуга за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије и чланове
њихових породица.
Београд, 08. октобар 2018. године.

Ценовник услуга за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије и чланове
њихових породица
Ценовник за боравак у Хотелу Радан у Пролом бањи за период Август-Децембар 2018.

Основни БО дан
БО дан плус
БО дан екстра

Август

Септембар

Октобар

3.890,00
4.790,00
5.090,00

3.690,00
4.590,00
4.890,00

3.250,00
4.150,00
4.450,00

Новембар
Децембар
3.140,00
4.040,00
4.340,00

Цене су дате по особи дневно на бази пуних пансиона у двокреветним собама.
Основни БО дан подразумева:
Лекарске прегледе код дежурних лекара у току боравка;
Балнеотерапију: пијење лековите Пролом воде са извора или у соби, купање у лековитој
Пролом води у соби (све собе су снабдевене лековитом водом), хидрокинези терапија
(групне вежбе у базену са лековитом водом);
Здравствену контролу лекара: 24-часовна лекарска служба у хотелу, израда отпусне
листе;
Свакодневно коришћење унутрашњег базена (16x9м) са лековитом водом, температуре
30С;
Свакодневно коришћење спољашњих базена са лековитом водом (кад временски услови
дозвољавају);
Свакодневно коришћење фитнес сале и спортских терена (два асфалтна терена за мале
спортове: рукомет, одбојка, кошарка); коришћење сале за забаву: стоно тенис, билијар,
пикадо, друштвене игре;
Смештај у двокреветним собама у хотелу Радан: ТВ, Wifi интернет, лековита Пролом вода
спроведена у свим собама, баде мантили, фенови за косу;
Исхрану на бази пуног пансиона: доручак по принципу шведског стола, ручак и вечера по
принципу анкетирања (3 пансионска јела+дијета);
Анимацијски програм са бањским рекреатором: групне вежбе у фитнес сали и на
отвореном, шетње;
Боравишну таксу и осигурање.
БО дан плус подразумева Основни БО дан+3 терапије дневно:
Електротерапија
(диадинамик,
интерферентне
струје,
Тенс,
галванизација,
ултразвук,солукс лампа), хидромасажа у лековитој води (бисерна купка или подводна
масажа), апликације лековитог блата (до две апликације).
Терапије одређује бањски лекар према индикацијама, а обављаjу се свакодневно и
викендом и празником.
БО дан екстра подразумева Основни БО дан+4 терапије дневно:
Електротерапија
(диадинамик,
интерферентне
струје,
Тенс,
галванизација,
ултразвук,солукс лампа), хидромасажа у лековитој води (бисерна купка или подводна
масажа), апликације лековитог блата (до две апликације), мануелна (ручна) масажасегментна, у трајању од 10 минута.
Терапије одређује бањски лекар према индикацијама, а обављаjу се свакодневно и
викендом и празником.

Доплата за једнокреветну собу: 1.300,00 динара дневно.
БО дан подразумева боравак на 3 и више дана. За боравак до 3 дана цена се увећава за
20%.
Услови за децу:
Деца до 5 година бораве бесплатно,
Од 5-10 година: 50% од наведених цена.
За термине коришћења боравка, обавезан је договор са службом продаје.
Плаћање: готовином, платним картицама (VISA, MasterCard, Maestro I DINA) или
административном забраном на 8 месечних рата.
Ценовник за боравак у хотелима Јелак и Копаоник у Луковској бањи за период
Август-Децембар 2018.

Основни БО дан
БО дан плус
БО дан екстра

Август

Септембар

Октобар

3.890,00
4.790,00
5.090,00

3.690,00
4.590,00
4.890,00

3.510,00
4.410,00
4.710,00

Новембар
Децембар
3.060,00
4.960,00
4.260,00

Цене су дате по особи дневно на бази пуних пансиона у двокреветним собама.
Основни БО дан подразумева:
Лекарске прегледе код дежурних лекара у току боравка, ЕКГ по потреби;
Балнеотерапију: купање у лековитој води, унутрашњи ђакузи базен у хотелу Јелак (8x4м,
температура 35C), унутрашњи базен у хотелу Копаоник (14x7m, температура 35C),
спољашњи базени код хотела Јелак (12x6м, температура 35C), спољашњи базен код хотела
Копаоник (22x11, температура 35C), хидрокинези терапија (групне вежбе у базенима са
лековитом водом), локалне купке у базенима и „вировима“ у Горњој бањи;
Здравствену контролу лекара: 24-часовна лекарска служба у хотелу, израда отпусне
листе;
Коришћење фитнес сале и спортских терена (асфалтни терен за мале спортове);
Смештај у двокреветним собама у хотелима Јелак и Копаоник: ТВ, Wifi интернет, баде
мантили, фенови;
Исхрану на бази пуног пансиона: доручак-избор од 10 јела, ручак и вечера по принципу
анкетирања (3 пансионска јела+дијетални и посни оброк);
Коришћење сале за забаву: стони тенис, билијар, пикадо, друштвене игре;
Боравишну таксу и осигурање.
БО дан плус подразумева Основни БО дан+3 терапије дневно:
Електротерапија (диадинамик, интерферентне струје, Тенс, мишићни стимулатор, ,солукс
лампа), хидромасажа у лековитој води (бисерна купка или подводна масажа),
апликације лековитог блата (до две апликације), мануелна (ручна) масажа- сегментна,
у трајању од 10 минута.
Терапије одређује бањски лекар према индикацијама, а обављаjу се свакодневно и
викендом и празником.
БО дан екстра подразумева Основни БО дан+4 терапије дневно:
Електротерапија
(диадинамик,
интерферентне
струје,
Тенс,
галванизација,
ултразвук,солукс лампа), хидромасажа у лековитој води (бисерна купка или подводна

масажа), апликације лековитог блата (до две апликације), мануелна (ручна) масажасегментна, у трајању од 10 минута.
Терапије одређује бањски лекар према индикацијама, а обављаjу се свакодневно и
викендом и празником.
Доплата за једнокреветну собу: 1.500,00 динара дневно.
БО дан подразумева боравак на 3 и више дана. За боравак до 3 дана цена се увећава за
20%.
Услови за децу:
Деца до 5 година бораве бесплатно,
Од 5-10 година: 50% од наведених цена.
10 и више година: плаћају пуну цену боравка.
За термине коришћења боравка, обавезан је договор са службом продаје.
Плаћање: готовином, платним картицама (VISA, MasterCard, Maestro I DINA) или
административном забраном на 8 месечних рата.

