
  

 

На сонову члана  70. Статута општине Велико  Градиште("Сл. гласник општине 

Велико  Градиште", бр. 02/2019) и чланова 11-13. Пословника Општинског већа 

општине Велико  Градиште ("Сл. гласник општине Велико  Градиште", бр. 07/2019) 

Општинско веће општине Велико  Градиште, на седници одржаној 

28.02.2023.године  доноси  

О Д Л У К У 
о обезбеђивању  сопственог учешћа и привременој расположивости  

финансијских  средстава за пројектне активности до надокнаде  истих,  ради учешћа у 
пројекту „Више чистих и зелених заједница у Румунија-Србија прекограничном 

подручју 
 

I 

Овом Одликом се потврђује да  Јавно-комунално предузеће Дунав Велико 
Градиште  као партнер на пројекту Више чистих и зелених заједница у Румунија-Србија 
прекограничном подручју“, а у оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ Румунија-Србија 2021-2027: 
 

• разуме финансијске токове и распоред плаћања програма Интеррег ИПА 
Румунија - Србија 2021-2027 (што је најважније принцип трошкова надокнаде програма 
тек по завршетку извештајног периода и завршетку свих доспелих контрола); 

• има неопходну ликвидност и финансијску стабилност за спровођење 
партнерских активности и буџета у складу са одредбама наведеним у ВОДИЧУ 
подносиоца захтева и моделу Уговора о субвенцијама; 

• има неопходне финансијске ресурсе и механизам за покривање трошкова 
рада и одржавања и обезбеђивање финансијске одрживости пројеката. 

• одобрава покриће трошкова (прихватљивих и неприхватљивих) у вези са 
пројектом; 

• обезбеђује сопствено учешће у износу од 15%  што износи 54656,32евра од 
укупног прихватљивог буџета пројекта који износи 364.375,44 евра 

• обезбеђује привремену расположивост финансисјких средстава за реализацију 
пројекта док се иста не надокнаде од стране ИПА ИНТЕРРЕГ Румунија-Србија 2021-2027. 

 

II 
Ова одлука ступа на снагу на дан њеног усвајања . 
 

О б р а з л о ж е њ е 
У оквиру програма Интеррег ИПА Румунија - Србија 2021-2027 расписан је први 

јавни позив за реализацију прекограничних пројекта. Општина Велико Градиште 
учествује на истом као пројектни партнер. Јавним позивом је прописана обавеза 
достављања одлуке о обезбеђивању  сопственог учешћа и привременој 
расположивости  финансијских  средстава за пројектне активности до надокнаде  истих.  
Ради учешћа у пројекту предлаже се Општинском већу доношење одлуке као у 
диспозитиву.   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ Велико  Градиште 

 

Број: 
Велико  Градиште                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                

     Драган Милић 

 


