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На основу Меморандума о разумевању потписаног између представништва 
HELVETAS SWISS INTERCOPERATION SRB и Општине Велико Градиште број 401-
126/2022-01-2 од 17.03.2022.године, чији је предмет пројекат ``Општински економски 
развој у Источној Србији, фаза 3`` одговорне локалне финансије и учешће грађана, 
Председник општине Велико Градиште овлашћује Радну групу за праћење и 
извештавање програма, програмских активности и пројеката и израде буџета, број 400-
29/2022-01-2 од 18.04.2022.године, да спроводи план активности у оквиру наведеног. 

Општи циљ Програма је јачање финансијске аутономије и поверења између 
грађана и локалне самоуправа кроз подршку демократским праксама и креирању услуга 
локалне самоуправе орјентисаних на грађане. 

Трајање програма је од 01.05.2021. – 30.04.2025.године. 
Задатак Раде групе је да обезбеди да особље вишег и средњег нивоа управљања 

буде на располагању, у циљу договора, разраде или измена договорених програмских 
активности, као и да обавести и активно укључи све заинтересоване стране које су 
неопходне за остваривање заједничких циљева Програма. Ово подразумева размену 
информација, сарадњу и активно учешће у процесу доношења одлука на локалном 
нивоу у вези са спровођењем активности у оквиру Програма. 

Чланови радне групе биће на располагању за потребе предвиђених програмских 
активности-обуке, семинари, студијска путовања. 

У складу са Чланом 4 став 5 Меморандума о разумевању, радна група ће донети 
Одлуку о избору најмање 2 савета месне заједнице који ће учествовати у активностима 
везаним за примену партиципативних механизама у развоју и имплементацији 
развојних програма и финансијских планова за одабране месне заједнице. 

У случајевима када буду организоване обуке и активности на унапређењу 
вештина (нпр, родна перспектива и перспектива социјалне укључености у локалним 
политикама) радна група ће обезбедити да се на обуке пошаљу представници општине 
Велико Градиште одговарајућег стручног профила.  

Радна група ће по потреби радити и друге послове у оквиру овог пројекта, а за 
које се укаже потреба у току реализације истог. 
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