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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
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3А ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТБЕНИХ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА У 2022. ГОДИНИ У ОКВИРУ СПРОВО'БЕЊА ПРОГРАМА

дРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЗДРАВЈБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

1. На оенооу одредбе ·пт, |3 Закона п ·Јцрдисшшшј шш|иш(
штит. 4 у вези еа плавим м. Закпм “Јавним шрављу (.

*

. . ишспик к . бр.
тпиеппи гс пр. 15/2Ш6)и

у оитпду са Програмпи спровођења друштвене бриге за здравље но тсритрији општине
Врњачка Бања за 1022, годину. („Службени лист општине Врмацка Биљег , бр, 53/20ш и

шоп). Општински у. ·.т опппипе Врњачка Бољи. у циљу кровођсња про. рам-„т и

пројеката из облпети здравствене заштите станпвпиш'гвц. пружа (|мнзнсијску понрптиу
про. рамиип кроз које се спроводе с теноне море нрутп . вене прит о то шпивљс:

|. Праћшш тирапетпопот спшш ..понниппно и ро а системи тпронетпопе заштиш
кан и егпр · :» спрооођетптг ушрђсних приори то у ·нтранетпепо. ипптити, у оквиру
примирио'шршхсшспс'ш тито
33 ону мору опремљена еу ери/ш на у износу од 1 дводома) ниппре.

2. Спшрап-с уепоео за приотупи-птоет и уједначеним коришћсњд примарне
итрооетоене 'шппитс у ()кжиру приморпе 'шршсшспс зиппито.
Изпое опрслсљспих ерецстопо 'ш опу меру је темпом] нипаро.

3, Обстбсђившос средишта 'ш пружопо хигпс ионппипеие помоии у оквиру
примарне тнраветнепе зпппито.
но оненепу перу опредељепа еу срп/коша у износу он 9 вослољоо динара

Срслсгип та спровођење пруш'шспс Бригс “ јавно 'шрапљс на пипоу птппгипе
Врњачка Бања плшшршш еу О/шукои о оупету оптптипо врпопиа Бање за 2022. годину по
Раздслу з–џтппгипоиа управа. прогроиеии иипоицмиопитн [хт– про. им |2← знриостиепа
заштита, ПА/Н Пат-функционисање усшпсиа примарне лхрапсгвснс заштите. функција



760 – чирансгио нокласификооапо гга пругом мсегу, |·,кономока класификација 454 .
лотлпиус орг анитапијама ла ооавслно сопи што осигурање и то-
. понос од штошта пинаро. и'шор 0| приходи ил буџета и износ пд 7.500 пошао
иипара гго репгсњу о промени лггроприуапије бр. 4004 15121 од 2|40|.2022. године. што
укупно ипгоои 18,000,000_00нипара.
1. Подносиоци пријлол
: Здравствене установе примарно адровогнепе пппгитс из Плана мреже па теритрији
опшгиае врњачки Бања;
Ближи услови за пошшшсњс приувос могу се пропаћи у:
смернишмаоа ггодгжноцо програма који се пријављују гга конкурс.
Упутству за писање програма.
Упугегву га са гавњањи оуоога програм
:. Ппдитпење прпјлие и потребна докумеп апијо
Програм ес поетарља на српском Јазику, аопиоои ооаое–гио н-

пропнсаиим оороспимп,
Зираретоеио установа примарне ллраногвевс каппито оа терторије опшине Врњачка Бања

герсопалиом рачунару и и::

може кинкурисш'и са програмом ш јепиу меру или програмима ла више мера при лепу се
за сваку меру данашња посебан програм. у складу са овим јавним позивом
осполиу копкурспу АпкуменгициЈу чине:
Прилог | ←оорваап за писање програма
Прилог 2 _ Образац оуоето програма,
Прилог 3– Наратирпи оунет,
Прилог 4 ← Мопел уговора (поступни на иигерпег адреси Општинско упраие општине
Врпачла Бања вишжтћсКпћдп'ароула).
Уколико со програм прирнљује у паргисрству основну докумсгпопгпу чине и Прогокоа о

сарадњи, олпосоо партнерог ну.
4. Рок и начин понашања програма
Програми се достављају у отвореној ковврги Општинској управи оппггиве Врњачка Бања.
на адресу, Врњачка Бања. ул. Крупгевациа бр. п, искључиво по правилима наведеним у
смерницама ·ш подпоеиоое програма.
програми се могу иоепнљати у рову од 15 папа од папа ооуаољплања олог огласа.

5 Финансирање опвораиил програма у 1022. гопиии орпгине се на основу Уговора еа
и'шбрапим усгапопама примарне аиранегнепо авпггиго. који у имо Општинске упрапс
опгн | ипо пргш–гка Бања, '(нкњучује Начелник огпптипоке управе, у склопу са законом
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