
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РиТЕ ГАЦКО 

КОМИСИЈА ЗА БАЊСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ 

 

МОЛБА ЗА БАЊСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ 

Презиме (очево име) и име: ............................................................................................ 

Радна јединица: ............................................................................................................... 

Број мобилног (скраћеног) или локалног телефона: ..................................................... 

Колико сте пута користили бању (коју и када):............................................................... 

............................................................................................................................................ 

Да ли сте инвалид 1 – 6 категорије ................................................................................ 

Да ли је у питању повреда на послу (краће појашњење) ............................................. 

............................................................................................................................................ 

Укупни радни стаж: .......................................................................................................... 

Пуни назив бање .............................................................................................................. 

Број дана ........................................................................................................................... 

Мјесец у коме планирате користити бању ..................................................................... 

         Потпис подносиоца 

        ..................................................... 

Краћи изводи из Правилника о начину упућивања на бањско лијечење вазаног за учешће 

(Правилник, као и све активне уговоре склопљене за текућу 2021. годину можете, такође, 

преузети са сајта sindikatritegacko.com) 

Уз захтјев је потребно доставити (члан 1.): 

1. Медицинску документацију (препорука за бањско лијечење) 

2. Мишљење и налаз специјалисте 

3. Потврду о инвалидности уколико је ратни војни инвалид 

4. Попуњен образац за бањско лијечење (преузима се у канцеларији синдиката или 

сајта sindikatritegacko.com) 

Одобрење за бањско лијечење се издаје једном годишње и радник је дужан да то искористи 

у текућој години. 

Члан 2. Уколико се тражи бањско лијечење за члана уже породице (супружник и дјецу) уз 

осталу документацију из претходног члана потребно је приложити и копију 

здравствене књижице гдје се види да је то лице осигурано преко нашег радника. 



Учешће за члана уже породице не може бити мање од 30%. Осим за дјецу узраста до 18 

година са тежом дијагнозом. 

Члан 3. Прије одласка у бању радник је обавезан да обавијести Одбор (Комисију), односно 
Предсједника Одбора, о датуму одласка на бањско лијечење. 
По повратку из бање обавезно је доставити отпусну листу са мишљењем и даљим 
препорукама и потврду о плаћеном учешћу. 
Бањско лијечење се не може резервисати прије одобрења бање од стране Комисије за 
бањско лијечење (Комисија за одмор и рехабилитацију). 
 
Члан 4. У зависности од броја кориштења бањског лијечења у протеклим годинама и 

степену инвалидитета (тежине обољења), учешће радника у плаћању је: 

-први пут 10%, други 20%, трећи 30%, четврти 40%, пети и сваки наредни 50%, 

-за раднике који болују од карцинома – ослобођени су учешћа. 

Ако радник користи бању са којом синдикат нема уговор сноси мимо учешћа у 

бањском лијечењу и трошкове у разлици цијене између цијене бање у којој борави и 76 

КМ (просјечне цијене бање). 

Ово важи за раднике који имају више од 10 година радног стажа у нашем предузећу. 

За раднике који имају до пет година радног стажа плаћају 50% учешћа. 

Радници који имају од 6 до 10 година радног стажа плаћају најмање 25% учешћа. Ово 

не важи за раднике којима је због повреде на раду препоручено бањско лијечење. 

За раднике који имају 35 и више година радног стажа учешће у бањском лијечењу је 

50% од учешћа предвиђеног правилником, а то значи: 

- за први одлазак 5%, други 10%, трећи 15%, четврти 20%, пети и сваки 

наредни 25%. 

Износи цијена бања за 2021. годину: 

1. Вилина Влас 50 КМ за јануар, фебруар, март, април, новембар и децембар, 62 КМ 

за мај, јун, јул, август, септембар и октобар 

2. Теслић 

3. Др Мирослав Зотовић: 

Смјештај у новом Хотелу (једнокреветна соба са купатилом) + медицински третман 

79 КМ. 

Смјештај у новом Хотелу (двокреветна соба по особи 74 КМ. 

Смјештај у Павиљону V (двокреветна соба са купатилом), по особи 64 КМ. 

Смјештај у Новим павиљонима у двокреветној (1/2) соби (ТВ, телефон, интернет, 

купатило, балкон); по особи дневно 76 КМ. 

Члан 5. Бањско лијечење под горе наведеним условима важи за раднике који су у сталном 

радном односу и даје се у трајању до 10 (десет) дана. 

Члан 6. Уколико је радник који подноси захтјев са одређеним степеном инвалидности уз 

документацију је потребно приложити и доказ о истом. РВИ до шесте категорије 

имају право на кориштење бање о трошку синдиката. 


