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Конкурс та финансирање прогрлмп здравствених уепнови примарне здравствене
типттите ит Цпипа мреже у општипп Врњачкп Бања за спровођење друштвене бриге
та адрашве па тертпорији општине Врњачка Бања да 2022. тдипу

општинска управа општини ВРЊАЧКА БАЊА
распиеује

КОЖУРС
ЗА ФИНАНСИ РАЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ
ЗД'РАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА У 2022. ГОДИНИ У ОКВИРУ СП РОВО'БЕЊА ПРОГРАМА

ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАПЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

·. на оспоеу одредбе чл. 134 Закона о иравствсииј заштити (.,Сп, гииспик рст бр.
тим). и у вези са чланом 14 Закона „ јавном здрављу ј,.Сл. гласник рс·· бр. 15/2ш о) и

у складу са Програмом спрпиођелм друштвене брате за адрашвс на територији општини
Врњачка Бања за 2022, годину. број: 510–1/21 од 21,122021. године („Службени Лиш
опптптпо врњачка Бања“, бр 58/2021), Општинска управа впштиие Врњачка Бања, у циљу
спровођења програма и пројеката из области здравствене заштите становништва. пружа
финансијску подршку програмима кроз које се спроводе следеће мере друштвене брите аа
ддртшље:

1. Праћење адравстаепог стања становницима и рада ситема здравствене заштите
ипо и старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити, у оквиру
примарно здравствене заштите.
За ову иеру опредељепа су средства у износу од 1.41о.ооо.оп динара

2. Стаарање успева аа приступачност и уједиачеиост керишћсња примарне
адравст–неие таштнте у оквиру примарне адравпеоне заштите.
Ианос опрсдсљсцих средстава та ову меру је з.230.000,00 динара.

з. Обезбеђивање средстава то пружање хитне медицинске помоћи у оквиру
примарне здравствене заштите,
За наведену меру опредељена еу средства у итиосу од 5.вао.поо,оп динара

Средства за спровођене друшшснс бриге за јавно здравље на нивоу опшгиие
Врњачка Бањи ппаиираиа су Одлуком о буџету општине Врњачка Бања да 2022. годину па
Ршспу 5-0пштинсиа управа. пролранска класификација 1801– Програм 12← здравствена
:цшпшв, ПА/П 0001–фупкциописањс установа примарне вдравствеие здцпите, функција



760 – Здравсгво нетшаснфиковано но другом месту, Еконпмска класификација 464 –
локације пргвнизацијамп за обавезно еонијолно псигурање у укупном износу од10.500 опело динара.
:. Поцноеноци пријалв
| ршткпвсне установе примарне здравствене таантите ин Плоио мреже на територији
општине Врњачка Боља;
Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у:
Смерницама за водносионе прогрвмо који се пријављују на конкурс,
Упутству за писање црогрпмв,
Упук–шу кв сасгввпшвс буџета програма
3. Понношење пријаве и потреби: покумипппији
Прот-овм се досгввнв на српском ЈСЗИКУ, нихиодн обавезно на переоаолнои рачунару и на
прописаним обрасцима.
авравствена установа примарне Здравствене заштите ен територије опшине Врњачка Бања
може нонкуриеаки са програмом којодну меру или прот рвнимн за више мера при чему се
'за сваку меру доставља посебан нротрам. у складу са овим јввинм позивом.
Основну конкурсну документопнју ниив:
Прилог | ← Обршп ов писање програма,
Прилог 2 ← обрадвц буџета програма,
Прилог з– Норативни бунег.
Прилог 4 _ Модел уговора (допупни на иптернет адреси Општинско управе општинс–
Врњачка Бања окомио вена—вокатив).
Уколико се програм пријављује у партнерству основну документвцију чине и Протокол о
сарадњи, односно партнерству.
о. Рок н ннннн молиш-виа: нрокрвив
Прогрвми се иоскављвју у вагнореној коверти Општинској упрпви огшлтине Врњачка коњи,
на адресу: Врњачка Бања. ул. Крунгеванка бр, п. искључиво по прамшима наведеним у
смерницама ва Пппносиоце нрохранн
Програми :: могу ноегављатн у року од 15 дана од донв објављивања овог огннсв.

5. Финансирање одабраних прогрома у 1022. години вршиће се на основу Уговора са
изабраним уетшономв примарне адравегвене овци–мо, који у име Општинске управеолтшннс Врњачка Бања, закључује Начелник општинске управе. у склвду са закопвм,
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