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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА  

Број: 

Датум: 

Ш  и  д 

 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС” број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 105. 

став 6. тачка 2. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 1/19) и члана 34. 

став 1. тачка 2., члана 83. став 3. и члана 106. Одлуке о месним заједницама на 

територији општине Шид   („Сл. лист општине Шид” број: 2/19), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној  дана _____ године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 
I 

 
           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са Финансијским  планом Месне 

заједнице Моловин за 2023. годину, који је донео Савет Месне заједнице Моловин под 

бројем: 95/22 од 18.12.2022. године. 

 

  II 

 

  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“.  

  

 

 

 

  
                             ПРЕДСЕДНИК 

                      Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 20. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон,  

47/18 и 111/21-др. закон), члану 105. став 6. тачка 2. Статута општине Шид („Сл. лист 

општине Шид“ број:1/19), члану 34. став 1. тачка 2., члану 83. став 3. и члану 106. 

Одлуке о месним заједницама на територији општине Шид  („Сл. лист општине Шид” 

број: 2/19). 

 Oдредбом члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи је прописано 

да Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и   

статутом. 

 У члану 105. став 6. тачка 2. Статута општине Шид и члану 34. став 1. тачка 2. 

Одлуке о месним заједницама на територији општине Шид је прописано да Савет месне 

заједнице  доноси финансијски план месне заједнице и програм рада (развоја) месне 

заједнице. 

 Одредбом члана 83. у ставу 3. исте одлуке је прописано да Скупштина општине 

најмање једном годишње разматра извештај о реализацији Програма рада (развоја) и 

финансијски план месне заједнице. 

 Имајући у виду да је Савет месне заједнице  донео Програм  рада са 

Финансијским планом за  2023.годину, који је усклађен са Одлуком о буџету општине 

Шид за 2023. годину,  Oпштинско веће општине Шид је утврдило Предлог Решења о  

давању сагласности на исти, те се у складу са горе наведеним предлаже Скупштини да 

донесе решење како је дато у предлогу.  



 









 

 









 


