
 

 

ЗП РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ГАЦКО, 

А.Д. ГАЦКО 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

ГАЦКО:24.02.2021 год 

 

 

На основу члана 29. Правилника о организацији и раду Синдикалне 
организације "Рудник и Термоелектрана Гацко", Скупштина Синдикалне 
организације "Рудник и Термоелектрана Гацко", на сједници одржаној 
24.02.2021. године доноси: 

 

 

 

 

 

 

 
 

П Р А В И Л Н И К 

 
О начину упућивања на бањско 

лијечење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Члан 1. 

За бањско лијечење радник је уз молбу дужан доставити: 

- Медицинску документацију  (препорука за бањско лијечење), 

- Мишљење и налаз специјалисте, 

- Потврду о инвалидности уколико је ратни војни инвалид, 

- Попуњен образац за бањско лијечење (преузима се у канцеларији синдиката 

или на сајту). 

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

то одобрење искористи у текућој години. 

Комисија за бањско лијечење врши провјеру података из обрасца, а радник 

сноси одговорност за њихову вјеродостојност. 

Одобравање захтјева за бањско лијечење је у искључивој надлежности Одбора 

(комисије) за одмор и рехабилитацију кога именује и бира Скупштина 

Синдикалне организације зп „ Рудник и Термоелектрана Гацко „ А.Д.Гацко. 

Овај Одбор мјесечно доставља синдикалном одбору одобрења на увид . 

 

Члан 2. 
 

Уколико се тражи бањско лијечење за члана уже породице (супружник и дјеца), 

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 инвалидности (тежине обољења), учешће радника у плаћању лијечења 

је: 

 

- за први одлазак = 10 %, 

- за други одлазак = 20 %, 

- за трећи одлазак = 30 %, 

- за четврти одлазак = 40 %,  

- за пети и сваки наредни одлазак = 50 %, 



 

 

- за реднике 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 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% 

- за други одлазак  = 10% 

- за трећи одлазак = 15 % 

- за четврти одлазак = 20 %  

- за пети и сваки наредни одлазак = 25 % 

 

Члан 5. 

 

            Бањско лијечење под горе наведеним условима важи за раднике који су у   

сталном радном односу и даје се у трајању до 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. 
 

Члан 7. 

 

Представник кога овласти Синдкални одбор или Комисија за бањска лијечења 

повремено ћe обилазити наше раднике који се налазе на рехабилитацији. 

 

Члан 8. 

 

За рјешавање појединих захтјева, односно захтјева о којима Комисија не може 

да заузме јасан став, бит ћe консултован љекар из дома здрвља Гацко као 
стручни сарадник. 

 

 



 

 

Члан 9. 

 

Изузетно од претходних чланова овог Правилника, због тешке материјалне, 

здравствене и социјалне ситуације, раднику се може одобрити бањско лијечење 

мимо одредби овог Правилника. 
Одлуку по претходном ставу доноси Синдикални одбор. 

 

 

Члан 10. 

 

Уколико радник оствари право по Правилнику о материјалим помоћима, по 
основу учешћа на радничким спортским играма и по основу попуста за 
љетовање бит ћe му увећан проценат учешћа за бањско лијечење. 

Одлуку по предходном ставу доноси синдикални  одбор. 

 

 

 

 

 

Гацко, 24.02.2021. године . 

 

 

 

 

Предсједник Скупштине 

Синдикалне организације 

Супиh убо 

Предсједник 

Синдикалне организације 
 

 


