Пројекат: “Локална самоуправа за 21. век“

ФОНД ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ
ИНФО ДАН
ОДРЖАН 28. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
ПОВОДОМ ЈАВНОГ ПОЗИВА
За подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске
сарадње

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Питање: Да ли се сарадња односи на локалне самоуправе на територији Републике
Србије или се односи и на сарадњу са општинама из других држава?
Одговор: Међуопштинска сарадња је уређена према Закону о локалној самоуправи за
једнице локалне самоуправе на територији Републике Србије. Сарадња јединица
локалне самоуправе са другим државама представља облик међународне сарадње која
је посебно уређена, и нема карактер међуопштинске сарадње. Сходно наведеном, Фонд
за међуопштинску сарадњу је намењен за пројекте за успостављање и унапређење
међопштинске сарадње који се реализују само на територији Републике Србије.
Питање: Да ли на Изјави о партнерству може сваки потпис од председника општине или
градоначелника да буде на једном листу, а да се заједно, после, скенирају у један ПДФ
документ?
Одговор: Уколико није могуће да изјаву о партнерству заједно потпишу
председници/градоначелници, иста се може појединачно потписати од стране
председника/градоначелника. Напомињемо да је потребно да свака појединачна изјава
буде комплетно попуњена захтеваним подацима.
Питање: У вези са претходним питањем, да ли је у реду да се унесе заглавље на сваки
посебан лист са називом пројекта и осталим информацијама?
Одговор: Да, у реду је.
Питање: Код ангажовања експерата да ли ангажовање може да се изврши преко Уговора
о експертској подршци и како у том случају функционише ослобађање од ПДВ-а
(односно они трошкови који праве разлику између бруто и нето износа)?
Одговор: ПДВ није прихватљив трошак и ослобађање од ПДВ-а се врши на основу
инструкција које се добијају од МДУЛС-а. Уколико се ангажује појединачни експерт –
консултант, према важећој законској регулативи Републике Србије, ангажује се по
основу Уговора о делу.
Питање: Да ли је могуће имати мањи број партнера, нпр. 4, а на крају пројекта
међуопштински споразум да има 6 потписника? Могуће је да због епидемиолошких мера
звог пандемије COVID-19 и избегавањa контаката не будемо у могућности да укључимо
све општине одмах у пројекат.
Одговор: Током реализације пројекта могуће је укључити и друге партнере у Споразум
о МОС и у реализацију активности, с тим да се основне одредбе Уговора између
МДУЛС-а и водеће ЈЛС (Уговор) не мењају и да придружени партнери не могу
користити средства која су додељена по основу Уговора.
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Питање: Код набавке опреме за реализацију неке активности (нпр. зоохигијене) како се
регулишу имовински односи?
Одговор: Сви односи између партнера на Пројекту треба да буду дефинисани
Споразумом о међуопштинској сарадњи, а у складу са Законом о локалној самоуправи.
Питање: Да ли је обавезно да буџетирамо плате менаџера и асистента пројекта?
Одговор: У табели „Образац предлога буџета пројекта“ се налазе само неки од
примера ставки у буџету, а у циљу објашњења како се попуњавања табела. Не мора
сваки Предлог пројекта да има исте ставке. Што се тиче примера из табеле „Плате
менаџера“ или „Административно/помоћно особље“, уколико имате исте или сличне
позиције (стручњак, саветник...), трошкове ангажовања екстерних сарадника на
пословима управљања пројектом је неопходно прецизно образложити, односно
доказати оправданим.
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