
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-293/2022-01-4 

Датум: 30.8.2022. године                                                                                                               

 

На основу члана 15. став 1. тачка 5. и члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени 

гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), Општинско веће општине Велико Градиште на 63. седници 

одржаној дана 30.8.2022. године, донело је, 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I УСВАЈА СЕ захтев Акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште бр.401-

293/2022-01-4 од 29.8.2022.г. за обезбеђивање новчаних средстава у буџету општине Велико Градиште за 

суфинансирање пројекта RORS-ONCO-TEAM у наредне три године. 

II НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије Општинске управе општине Велико Градиште да прати 

спровођење овог Закључка. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Дом здравља Велико Градиште је од 2019.године у припреми за учешће у својству партнера у 

стратешком пројекту у оквиру програма прекограничне сарадње ИНТЕГЕР Румунија-Србија. Носилац 

пројекта је болница Темишвар у Румунији, а партнери су болнице из Кладова и Турн-Северина. 

У протеклом периоду је припремљен нацрт пројекта чији је назив ''Заједно можемо победити рак'' 

(скр.назив RORS-ONCO-TEAM). 

Буџет опредељен за Дом здравља Велико Градиште износи 265.694,15 евра од чега је износ донације 

225.840,02 евра, а суфинансирање 39.854,13 евра. 

Обзиром да се у програму прекограничне сарадње предфинансирају активности а да се средства 

враћају након валидације периодичних извештаја у којима су пријављена, Дому здравља Велико Градиште 

су неопходна средства за предфинансирање пројекта, која би по усвајању буџета била враћена, умањена за 

износ суфинансирања (15% односно 39.854,13 евра). Узимајући у обзир чињеницу да је пројекат планиран да 

траје 36 месеци, поменута средства није потребно обезбедити одмах, у целости, већ у периоду од 3 године од 

почетка имплементације пројекта. 

Пројекат за циљ има да унапреди превенцију карцинома и унапреди здравље локалног становништва 

у пограничном региону, унапређењем сарадње и набавком неопходне опреме. С тим у вези, у оквиру овог 

пројекта, Дом здравља Велико Градиште има планирану набавку мамографа. 

Општинско веће разматрајући захтев Дома здравља Велико Градиште бр.401-293/2022-01-4 од 

29.8.2022.г., са свега напред изнетог налази да је исти оправдан и усваја га уз смернице дате у диспозитиву 

овог Решења. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

 

Драган Милић,с.р. 


