Нa oснoву члaнa 136. став 1. тачка 2. Закона о здравственој заштити ( „Сл.гласник РС“, број:
107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014,
96/2015, 106/2015 и 113/2017-др.закон, a у вези са чланом 40. став 2. Статута Специјалне болнице за
рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, на својој седници одржаној дана 15.06.2018. Управни
одбор Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси следећи:
ПРАВИЛНИК
о понашању посетилаца у комплексу базена Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“
Апатин
I Уводне одредбе
Члан 1.
Правилником о понашању посетилаца у комплексу базена Специјалне болнице за
рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин (даље: Правилник) уређује се начин рада комплекса базена
Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин (даље: комплекс), као и правила која
регулишу понашање посетилаца и одржавање реда, чистоће и безбедности у комплексу у време
његовог рада.
Под комплексом се подразумевају и прилазна места комплексу.
Члан 2.
Сваки посетилац при уласку у комплекс је у обавези да се упозна са овим Правилником, као
и да поштује његове одредбе.
Члан 3.
Куповином улазнице стиче се статус посетиоца у комплексу базена Специјалне болнице за
рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин .
Куповином улазнице посетилац прихвата Правилник и његове одредбе и потврђује да је овај
Правилник прочитао.
Исто тако се обавезује да ће се придржавати одредби, смерница, упозорења, забрана и
наређења, која су наведена у Правилнику, као и на инфо и осталим таблама, које се налазе у
комплексу.
Куповином улазнице посетилац потврђује да је свестан последица које произлазе из кршења
било којих правила предвиђених овим Правилником.
Члан 4.
Посетиоци морају да избегавају све радње, које нарушавају удобност других посетилаца,
или које нарушавају радне обавезе запослених или ангажованих лица.

Члан 5.
Одговорност Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин (даље: Специјална
болница) за повреде, оштећење имовине или финансијски губитак је ограничен у складу са важећим
позитивним прописима.
Члан 6.
Посетилац је упознат да се приликом уласка у комплекс, ради његове безбедности и
сигурности, део комплекс налази под надзором видео камера које све време прате збивање у
комплексу.
Снимљени материјал доступан је искључиво Специјалној болници, полицијским и судским
органима.
Члан 7.
Сва тренутна упутства на инфо и осталим таблама у комплексу имају предност над општим
прописима и упутствима.
II Улаз у простор комплекса
Члан 8.
Улаз је дозвољен само у радно време са важећом улазницом , коју посетилац може да купи
на благајни.
Повраћај новца за већ купљену улазницу није могућ.
Члан 9.
Комплекс може бити током одређених сати резервисан за школе, друштвене, спортске и
друге организације.
За то време је у одређеном простору купање осталим посетиоцима забрањено.
Када су капацитети комплекса попуњени, Специјална болница задржава право да забрани
улаз осталим посетиоцима.
Члан 10.
Посетиоци имају могућност да паркирају своја возила у за то предвиђеном делу и на
сопствени ризик.
Специјална болница није одговорна за крађу возила, евентуална оштећења на возилима
посетилаца, нити за ствари које су остављене у возилима.

Члан 11.
Из безбедносних и сигурносних разлога, приликом уласка у комплекс, посетиоци могу бити
замољени од стране лица овлашћеног за физичко обезбеђење Специјалне болнице, да покажу
садржај својих торби.
Уколико посетиоци уносе недозвољене артикле, обезбеђење може захтевати да се исти
привремено одложе.
III Забрана уласка у комплекс
Члан 12.
Забрану уласка у комплекс могу имати:
-

особе оболеле од заразних болести (у случају недоумице од посетиоца може бити тражена
потврда од лекара);

-

особе са отвореним ранама, кожним проблемима (нпр. љуштење коже, осипи, кожни
паразити), или које болују од било каквих болести које могу да угрозе здравље осталих
посетилаца;

-

особе са температуром, кашљем, упалом вежњаче (коњуктивитис);

-

особе са заразним болестима или болестима које изазивају гађење, клицоноше цревних и
других болести;

-

особе са завојима на телу;

-

особе које су прљаве, у прљавој одећи или вашљиве.

Забрану уласка имају и особе које планирају да користе комплекс у комерцијалне сврхе или
нестандардно коришћење, особе чија посета би могла да поремети ред, безбедност и чистоћу
комплекса, особе чије је понашање у супротности са моралним и друштвеним начелима.
Члан 13.
Забрана улаза важи за особе под утицајем алкохола, дрога или других наркотичких
средстава.
Члан 14.
У комплекс је забрањено увођење животиња.
Члан 15.
Из безбедносних разлога улаз је забрањен деци до 12 година без пратње пунолетне особе,
особама које се не могу самостално кретати, облачити или свлачити без помоћи друге особе.

Особама са физичким или менталним сметњама улаз у комплекс је дозвољен само уз пратњу
друге особе.
Члан 16.
Из простора комплекса може бити удаљен, без повраћаја новца за улазницу, посетилац који
се и након упозорења не придржава одредби овог Правилника или не послуша упутства запослених
или ангажованих лица у Специјалној болници.
У крајњем случају, према карактеру прекршаја, запослена или ангажована лица у
Специјалној болници могу да затраже интервенцију припадника службе обезбеђења или надлежних
органа безбедности.
Специјална болница задржава право да забрани улаз у комплекс непожељним лицима.
Члан 17.
Трудницама, особама са срчаним проблемима, као и особама које имају проблеме са
повредама или друга оболења, не препоручује се коришћење комплекса и они га користе на
сопствену одговорност.
IV Информације о раду комплекса за посетиоце
Члан 18.
У комплексу је постављен ограничен број лежаљки и сунцобрана које посетиоци могу да
користе уз доплату за време боравка у истом.
Након попуне капацитета лежаљки и сунцобрана Специјална болница није у обавези да
преосталим посетиоцима обезбеди коришћење истих.
Члан 19.
Посетилац је у обавези да напусти базене 30 минута пре завршетка радног времена.
Члан 20.
Препоручује се да посетиоци у комплекс не уносе вредне ствари и већу количину новца.
Специјална болница не одговора за крађу и нестанак ствари у оквиру комплекса.
Члан 21.
Специјална болница не одговара за личне ствари изгубљене у комплексу.
Члан 22.
У Специјалној болници се налазе објекти у којима се продаје храна и пиће, те је у комплексу
дозвољено конзумирање хране и пића купљених искључиво у овим објектима.

Члан 23.
Сви посетиоци морају да брину о чистоћи комплекса, поштују правила рециклаже и бацају
смеће на за то предвиђеним местима, да својим поступцима и понашањем не узнемиравају остале
посетиоце, да не праве претерану буку, да брину за личну безбедност и не трче по мокрим
површинама.
Члан 24.
Специјална болница задржава право да из безбедносних разлога у случају лошег времена и
временских непогода (кише, олује, јаког ветра, магле, смањене видљивости и сл.) и из техничких
разлога коригује време отварања и затварања комплекса.
У овим случајевима, Специјална болница није у обавези да посетиоцима надокнади
улазницу, нити на други начин изврши надокнаду.
Члан 25.
У случају лошег времена, олује, јаког ветра или других временских непогода посетиоци су
из безбедносних разлога у обавези да напусте базене.
Ако посетилац одлучи пре времена да напусти комплекс због лошег времена, олује, јаког
ветра или других временских непогода, Специјална болница није у обавези да му надокнади
улазницу, нити на други начин изврши надокнаду.
Члан 26.
Сваки посетилац је у обавези да надокнади губитке и штете које је изазвао, до којих је
дошло његовом кривицом како на опреми комплекса, тако и на имовини осталих лица.
Члан 27.
Посетиоци су у обавези да се придржавају упутстава спасилаца и других лица запослених
или ангажованих у Специјалној болници.
Уколико дође до несрећног случаја, незгоде или неправилности у раду у оквиру комплекса,
посетиоци су у обавези да то одмах пријаве спасиоцима или другом за то овлашћеном лицу у
Специјалној болници.
Свако лажно пријављивање биће санкционисано.
Члан 28.
Сви посетиоци су у обавези пре уласка у базен да употребе тоалет, детаљно се умију испод
туша и прођу кроз хигијенску баријеру.
Члан 29.
Уколико посетиоци користе крему за заштиту од сунца, у року од 30 минута након
наношења креме, моле се да не улазе у базен.

Члан 30.
Посетиоци комплекса морају користити сопствени купаћи костим који мора да буде чист.
Нудизам је забрањен.
Бебе и мала деца су у обавези да користе купаћи костим или пелене за купање.
Члан 31.
Посетиоци се могу свлачити и облачити само на предвиђеним местима, у гардеробама или
свлачионицама.
Члан 32.
За прекомерно хабање купаћих костима услед честог спуштања низ тобоган Специјална
болница не сноси одговорност.
Члан 33.
Из безбедносних разлога, ношење наочара у базену, дозвољено је само уз употребу везица.
Члан 34.
Непливачи се могу купати само у одређеним базенима и на сопсвену одговорност.
Члан 35.
За употребу спортских реквизита и реквизита за игру неопходна је дозвола запосленог или
ангажованог лица Специјалне болнице.
Члан 36.
У дечији базен дозвољен је улаз само деци до 140 цм.
Улаз одраслима у дечији базен је забрањен уколико не прате дете до 100 цм.
Члан 37.
Све тобогане на које посетилац има дозвољен приступ, користи на сопствену одговорност и
ризик.
Члан 38.
Приликом коришћења тобогана неопходна је повећана опрезност.
Забрањено је узајамно гњурање, бацање других у воду, као и скакање у воду.

Члан 39.
Сваки посетилац је у обавези да се придржава упутстава за спуштање на тобоганима и
осталих обавештења и упозорења, истакнутих у комплексу.
У случају непоштовања ограничења и упозорења, које на одређени начин ограничавају
употребу садржаја у комплексу, посетилац преузима на себе одговорност за било какве повреде или
друга оштећења која произилазе из ризичног понашања.
Особа која под утицајем алкохола користи атракције ради то на сопствени ризик.
У случају повреда добијених под дејством алкохола Специјална болница не сноси
одговорност.
V У комплексу је забрањено
Члан 40.
У комплексу је забрањено:
-

понашати се на простору купалишта противно овом Правилнику и позитивним прописима;

-

тражити од запослених или ангажованих лица у Специјалној болници услуге које су у
супротности са овим Правилником;

-

купати се у одећи неподобној за купање, доњем вешу или другим одевним предметима осим
купаћег костима, док је деци свих узраста улаз у базен из хигијенских разлога дозвољен
само у купаћем костиму или специјалним купаћим (водоотпорним) пеленама;

-

улазити у просторе који нису намењени за јавност, у свлачионице и тушеве особа супротног
пола и у делове комплекса, где је означена забрана улаза из безбедносних или техничких
разлога;

-

скакати у базен мимо простора за то намењених, трчати по стазама, скакати са њих или
других ризичних места;

-

излазити из базена мимо предвиђеног и обележеног простора;

-

носити у базен пераје, маске за роњење и предмете који нису предвиђени за пливање и
купање;

-

из безбедносних разлога забрањено је користити све тобогане ако посетилац на себи има
прстење, сат, ланчиће или наочаре, као и улазити у базен и на тобогане са жвакаћом гумом;

-

галамити, звиждати, правити непотребну буку, трчати, узајамно се гњурати и обарати друге
особе или се на други начин недолично понашати;

-

пљувати на под и у воду, намерно прљати и загађивати воду, расипати воду, мокрити у
базен, бацати отпатке и загађивати простор комплекса;

-

пушити у просторима услужне зграде и базена, и у сваком делу комплекса;

-

неоправдано тражити помоћ, неовлашћено употребљавати опрему за спасавање и предмете
прве помоћи, апарате за гашење пожара или другу опрему која парку служи за ванредне
ситуације;

-

својевољно премештати опрему и инсталирани намештај, наносити штету, прљати, мењати
или уклањати предмете или ознаке који су постављени у комплексу;

-

прати веш, умивати се сапуном или користити средства за хигијену у базенима или изван
простора одређеног за ове намене;

-

уносити у комплекс храну, пиће, алкохолно пиће, флаше и ручне фрижидере;

-

конзумирати храну у просторима базена, или другим местима, која нису за то намењена;

-

износити посуђе и стаклену амбалажу из простора резервисаног за конзумирање хране и
пића у комплексу;

-

из безбедносних разлога забрањено је носити са собом оштре предмете, предмете под
притиском, флаше свих врста амбалаже (стаклене, ПЕТ боце, лименке и сл.), стакло и друге
производе од стакла, наркотике и токсичне материјале, и друге ствари које се могу разбити и
тиме изазвати повреду;

-

носити или употребити оружје било које врсте као и експлозивне запаљиве материјале;

-

фотографисати или снимати посетиоце или групе људи без њихове сагласности;

-

користити музичке инструменте, аудио технику или телевизију;

-

узнемиравати купаче, посетиоце, спасиоце и друге запослене или ангажоване у комплексу и
нарушавати безбедност купача и посетилаца на било који начин;

-

користити пиштаљке или сличне справе и уређаје за давање звучних сигнала, које могу
реметити рад спасилачке службе у комплексу;

-

возити бицикл, бицикл са мотором, ролере, ролшуе, скејтборде, тротинете, троколица и
сличне справе.
VI Остале одредбе
Члан 41.

За фотографисање и снимање у оквиру комплекса у комерцијалне сврхе и за штампу
неопходна је обавезна дозвола овлашћеног лица Специјалне болнице.

VII Прелазне и завршне одредбе
Члан 42.
Измене и допуне овог Правилника врши се на начин и у поступку прописаном за његово
доношење.

Члан 43.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли
Специјалне болнице.

Председник Управног одбора
Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“
Апатин, Апатин

