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PENYEJIHKA CPEI,IJA
AyTOHOMFIA IIOKPAJI4HA B OJB OpIHA
OIIIIITI4HA \MA
CKYItrIITI4HA
Epoj:01 1-24/Il-23
flaryu, 1,4.02.2023.
lIIua

Ha ocuony qJraHa 32. rlias 1. ra.ma 20. 3arona o noramroj aunnofrrpu"u ("Cr. rnacHLIK

PC" 6poj: 129107,831l4-tp.3aKoH, t01/16-ap. 3aKoH, 47118 u llll2l-gp. 3aKoH ) uwnua 41.

cTas 1. TarrKa 23. Cruryra omrrrr4He llluA (,,C1. rrlrcr orrrrrTr4He IIhaA" 6poj: 1/19), a y BesH

rrJraHa 83. crae 1. O4nyxe o MecHHM saje4uuqaua Harepl4Topnju onmtuse IIIIzA ("C1. lzcr
onrurrane TIIra4" 6poj:2/19), Crynuruua oilrrrrr4He IfIprA, Ha ceAHrluu o4pNanoj laga 14.02.

2023. rolwue, 4oueraje

PEIIIEBE

I

yCBAJA CE Hseemraj o paay u $uuaucujcKoM rrocrroeamy Mecue saje.4Hzqe Bauruqa

sa 2022. roAr{Hy, xoju je ycnojuo Case:r Mecue saje4Hraqe Bamuua no4 6pojeu: 1123 oa 16.

01.2023. ro.qnHe.

'n, Ir1......

PeFrerre cryrra Ha cHary ,{aHoM AoHorrrema, a o6januhe ce y ,,Cryx6euoM nl{cry

onIIITuHe ITIzA".

EffiII4K

AI4IIJI.I{HX TeXH.



 
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 Вашица за 2023. годину, који је донео повереник општине под бројем: 17/22 од 

20.12.2022. 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 повереник општине 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.  



 









 







 


