Број: 0302-206
12.04.2018 година
Велес

До
Општина ________________
Градоначалник

Предмет: Покана

Почитуван Градоначалник,
Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни
претпријатија – Велес со особена чест и задоволство Ве поканува и очекува Ваше
присуство на настан наменет за Презентацијата на Нацрт извештајот со наслов „Добро
владеење на локалната демократија и граѓанското учество на ниво на локална
самоуправа“ закажан за ден 19 април 2018 година, со почеток во 10 часот во “Best
Western Hotel Turist” - Скопје.
Нацрт извештајот претставува резултат од спроведеното истражување и преземените
активности во истоимениот проект кој е поддржан од грант на ЦИВИКА МОБИЛИТАС проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската
амбасада во Република Македонија.
Активностите од наведениот проект беа спроведени во осум општини (по една општина од
секој плански регион) и соодветен број на Граѓански организации со цел да се утврдат
тесните грла во практикувањето на локалната демократија и граѓанското учество на локално
ниво.
Со цел успешна реализација на работилницата, која што воедно претставува основа за
понатамошната реализација на проектните активности, од особен интерес е секоја
општина да учествува со номинирани претставници на претстојната работилница.
Имајќи предвид дека Здружението на финансиски работници Велес ја номинираше Вашата
Општина како една од осумте општини вклучени во имплементацијата на активностите од
наведениот проект, Ве молиме покрај веќе номинираното лице да номинирате уште еден
претставник чии што работни обврски се блиску поврзани со проектните активности,
односно по можност еден претставник кој е одговорен за соработка со граѓаните/граѓанските
организации во Вашата општина.
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Реализацијата на оваа проектна активност не предизвикуваат финансиски импликации на
буџетот на вашата општина.
Во очекување на Вашиот позитивен одговор и номинација на претставници од Вашата
општина, сакаме да ви се заблагодариме за досегашната соработка и професионалниот
однос во реализација на проектните активности.

Прилог: Агенда

Со почит,
Извршен директор
м-р Зоран Јанкуловски
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