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Предмет: Понуда за превенцију радне инвалидности 

 

Поштовани-а, 

 

               Обавештавамо вас у име Фондације солидарности радника, да вашој синдикалној 

организацији можемо понудити 2 местa за упућивање радника на десетодневни  боравак у 

циљу превенције и рехабилитације радника у С.Б за рехабилитацију Бања Врућица, Босна и 

Херцеговина , општина Теслић. 
 

                Боравак је на бази бањског медицинског дана који обухвата: 

               - пун пансион у двокреветним  и трокреветним собама  

  

              -Лекарски преглед доктора специјалисте интерне медицине и физијатра; 

 

-Свакодневно купање у термоминералној води (када или базен); 

 

-Свакодневно три физикалне процедуре (осим масажа): (електротерапија, 

кинезитерапија, хидротерапија, термотерапија); 

 

-Свакодневно кориштење затвореног базена у wеллнесс центру „Стара Бања“ у 

хотелу Кардиал****у периоду од 14:00 до 8:00х; 

 

- Стоматолошки преглед 
 

- Завршни контролни преглед и отпусно писмо; 

 

 -Боравиша такса и осигурање 
 

 

             Термин боравка за реализацију превенције и рехабилитације радника је десетодневни 

од 15.02-25.02.2020 године, по цени od 33.600,00 са урачунатом боравишном таксом и 

осигурањем 

              За чланове породице цена боравка је иста,с тим да  деца  

 

ПОПУСТИ ЗА ДЕЦУ : 

 

- Деца до 4 године, ако деле кревет са родитељима или пратиоцима, гратис. 

 

- Деца од 4 до 12 година, ако деле кревет са родитељима или пратиоцем, 50% попуста. 

 

- Деца од 4 до12 година која користе посебан лежај, у соби са родитељем или пратиоцем, 30 

% попуста. 
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        У цену боравка не улазе трошкови превоза, који би накнадно били обрачунати , у 

зависности којим ће се превозом ићи(организовано или редовном аутобуским линијом) 

               За чланове породице боравак може да се плати у 6  једнаких месечних рата путем 

административне забране која се оверава у вашем рачуноводству у 2 примерка и оба 

примерка се достављају организатору. 

 

           

 

 

     Молимо Вас да нам најкасније до 7.02.2020 године, на адресу, е-маил или факс 

Фондације,доставите списак корисника са подацима: 

име и презиме, 

јединствени матични број грађана (ЈМБГ), 

адресу становања, 

број телефона, 

            Молимо Вас да нам у допису нагласите уколико неко путује сопсвеним превозом 

            Скрећемо вам пажњу и молимо вас да нас благовремено обавестите каква је 

заинтересованост за коришћењем рекреативног одмора како би упражњена места могли да 

понудимо другим организацијам 

 

У наставку погледајте детаљнији опис самог пута ,потребна документација за прелаз 

преко границе kako  за кориснике тако и за чланове породице као и детаљан опис 

хотела 

 
 

                

     С поштовањем,                                                                     

                                                                                                   Управиттељ Фондације      

                                                                                                           Јасна Пламенац 

                                                                                                                    УУ 
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       БАЊА ВРУЋИЦА ХОТЕЛ ХЕРЦЕГОВИНА  

 

 

 

 

 

Бања Врућица се налази у централном делу Босне и Херцеговине у општини Теслић. 

Удаљена је само 3 сата вожње од Београда(280км) и Новог Сада(250км). До бање се из 

Србије може стићи на два начина: Директно из Србије (Београд  – Кузмин – Теслић) 

или преко Хрватске (Београд – Батровци - Бабина Греда – Теслић).  

 

Пут од Новог Сада до Бање Врућице траје око три сата и иде се ауто путем за Загреб и 

искључује на гранични прелаз Кузмин где нема гужве и задржавања. За прелаз преко 

границе потребна је само лична карта, а за малолетна лица је потребан пасош. 

Уколико дете путује само са једним родитељем други родитељ мора да да салгасност 

да дете може напустити земљу. После преласка границе и проласка кроз Бијељину 

прати се пут за Брчко (постоји нов ауто пут обилазница око града) затим Добој и 

Теслић.  

 

         Природно богатство је термоминерална вода која извире са температуром од 38 

степени Целзијуса. Због својих јединствених карактеристика вода је добра у 

превенцији и лечењу кардиоваскуларних, реуматолошких и неуролошких тегоба и 

болести, болести модерног човека. Гостима су на располагању услуге Медицал & 

wеллнесс центра, који се налази у ниском приземљу хотела Кардиал и простире са на 

површини од 1600 м2. У оквиру услуга wеллнесс центра нуде се могућности 

коришћења сауна (финска, инфрацрвена, парно купатило, римска Спа оаза), масажа 

(Стара Бања арома масажа, холистичка антистрес масажа, масажа вулканским 

камењем чокоарома спа масажа, виноарома спа масажа, медицинска масажа, 

спортска масажа, те разни wеллнесс ритуали), фитнесс центра, базена (рекреативни, 

хидромасажни, дечији, базен са термоминералном водом), купки у лековитој води и 

блату, те фризерског и козметичкиог салона. За рекреацију су Вам на располагању 

многобројни отворени и затворене спортски терени за тенис, мали фудбал, кошарку и 

одбојку. За љубитеље шетње и трчања ту је 7 км уређених стаза. Поред здравствених 

услуга, уживања, разоноде и спортских активноси које бања омогућава, хотел 

Кардиал је идеално место за окупљање пословних људи. Угодан амбијент често 

привлачи пословне људе да управо овде одрже састанке, семинаре, конгресе или теам 

буилдинге, јер уједно могу уживати у очуваној природи и богатој wеллнесс понуди, 

али и обавити љекарски преглед. Издвојеност Бање Врућице од градских гужви, 

позиција у срцу Босне и Херцеговине и расположиви капацитети, позиционирали су 

наш хотел Кардиал као идеално мјесто за окупљање пословних људи. Овде се у 

природном окружењу максимално можете посветити раду и добити најбоље резултате. 

 

Хотел Херцеговина се налази на периферији Бање Врућице и пружа осјећај мира и тишине. 

Само  неколико минута од хотела налазе се стазе за шетњу које су назване по њиховим 
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моћима лечења- Стазе живота. Хотел Херцеговина има статус специјална болница за 

превенцију, лечење и рехабилитацију кардиоваскуларних и физијатријско - реуматских 

болести. Хотел има 69 соба и 171 кревет у двокреветним и трокреветним собама. Овај 

хотел је опремљен са свим садржајима за превенцију и рехабилитацију и његов лоби је 

намењен искључиво за лечење и рехабилитацију имобилизованих и слабо мобилизованих 

особа. У склопу хотела Херцеговина налази се Центар за ултразвучну дијагностику, ерго-

метријско тестирање, лабораторија за тестирање и рехабилитацију кардиоваскуларних, 

реуматских и неуролошких болести. Особље се састоји од медицинских стручњака, 

доктора и других медицинских стручњака. Хотел је реновиран почетком 2015 (сав 

намештај је промењен, купатила су реновирана, у собама су постављени нови теписи, 

здравствени капацитети су реновирани , хотелско предворје и рецепција су у потпуности 

обновљени). 

 

 

 
 

Након много труда, рада и добре пословне политике ТА Ломинго Гроуп д.о.о. је постала 

Ексклузивни заступник  Здравствено-туристичког центра „Бања Врућица“ а.д. из Теслића, за 

територију републике Србије 

 

 

 

 

 


