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На  основу  члана  168.  став  2.  Устава  Републике  Србије  (Службени
гласник РС, бр. 83/06), члана 29. став 1. и став 2. и члана 50. Закона о
Уставном  суду  (Службени  гласник  РС,  бр.  109/07)  подносимо
иницијативу за покретање поступка за оцену законитости  Одлуке о
месним  заједницама  на  територији  општине  Врбас,   донете  на
седници  одржаној  дана  28.  новембра  2017.године,  објављене  у
„Службеном листу општине Врбас“ број 32/2017  због тога што је
наведена одлука  у  супротности са  Уставом РС („Сл.  гласник РС“  бр.
98/2016) и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007).

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Врбас је на седници одржаној 28.11.2017. године
донела  Одлуку  о  месним  заједницама  на  територији  општине
Врбас,  а  која  је  објављена истог дана у  „Службеном листу општине
Врбас“  бр.  32.  На  основу  ове  одлуке  је,  дана  30.11.2017.  године,
председница  Скупштине  општине  Врбас  донела  Одлуку  о
расписивању  избора  за  чланове  Савета  месних  заједница  у
општини Врбас која је објављена у „Службеном листи општине Врбас“
бр. 33/2017.

I

Одељком  VII  Одлуке  о  месним  заједницама  на  територији
општине Врбас,  насловљеног „Избори и престанак мандата чланова
Савета Месне заједнице“ уређен је начин и поступак избора за Савете
Месних заједница.
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Подносиоци иницијативе сматрају да је комплетан Одељак VII Одлуке
о месним заједницама на територији општине Врбас (чланови 23- 32)
у супротности са:

1. Чланом  73.  став  1.  и  чланом  74.  Закона  о  локалној
самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  бр.  129/2007)  а  који
гласе:

Члан 73. ст. 1.

Скупштина  општине,  односно  скупштина  града,  одлучује  уз  претходно
прибављено мишљење грађана, о образовању, територији за које се образује
и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе.

Члан 74.

Актима месне заједнице односно другог облика месне самоуправе, у  складу са
статутом општине, односно града и актом о оснивању, утврђују се послови
које  врше,  органи  и  поступак  избора,  организација  и  рад  органа,  начин
одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе. 

Овим  члановима  на  јасан  и  недвосмилен  начин  је  одређено  која
питања  од  значаја  за  месну  самоуправу  су  у  надлежности
Скупштине  општине  (или  града)  да  их  уреди,  а  која  су  у
надлежности  самих  месних  заједница.  Како  питања  поступка
избора  за  органе  месних  заједница  Општина  законом  није
овлашћена да уређује, већ се та питања аутономно уређују актима
месне заједнице,  то представља несагласност оспорeне Одлуке са
законом.

Прописивањем  поступка  избора  за  Савете  Месних  заједница
најгрубље  се  крше  права  грађана  на  учешће  у  локалном  месном
самоуправљању.

Ово се најбоље види из следећих чланова Одлуке:

Члан 27.

Органи за спровођење избора за Савет месне заједнице су: 

1. Комисија за спровођење избора за савет Месне заједнице која се састоји од
председника и четири члана и истог броја заменика. Комисију за спровођење
избора за савет Месне заједнице именује Скупштина општине,  
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2. Бирачки одбор који се састоји од председника и четири члана и истог броја
заменика,  које  именује  Комисија  за  спровођење  избора  за  савете  Месних
заједница. 

Дакле, не само да Комисију за спровођење избора именује Скупштина
општине, већ за њено именовање нису постављени апослутно никакви
критеријуми. Иста та Комисија даље именује, такође без прописаних
услова, бирачке одборе на изборним местима. 

Јасно  је  да  је  именовање  органа  за  спровођење  избора  у  целости  у
рукама  Скупштине  општине,  те  да  зависи  искључиво  од  политичке
воље већине у Скупштини. 

Овакав  начин  именовања  органа  за  спровођење  избора  доводи  у
озбиљну  и  оправдану  сумњу  постојање  капацитета  ових  органа  да
испуне своју  једину функцију-  непристрасно старање о  законитости
избора.

О овом питању Уставни суд је већ изнео ставове у својим одлукама ИУ
број 271/2004 од 28. априла 2005. године , ИУ број 435/2005 од 22. јуна
2006.  године  и  одлуци  ИУ  број  92/2006  од  25,  а  којима  је  стао  на
становиште да скупштина општине, односно града нема овлашћење да
пропише поступак избора органа месне заједнице, као ни престанак
мандата чланова органа месне заједнице, јер су то питања која се по
закону  утврђују  статутом  месне  заједнице,  а  не  општим  актом
скупштине општине. 

2.  Чланом 177. и 179. Устава РС („Сл. гласник РС“ бр. 98/2016)  а
који гласе:

Разграничење надлежности

Члан 177. 

Јединице  локалне  самоуправе  надлежне  су  у  питањима  која  се,  на  сврсисходан
начин,  могу  остваривати  унутар  јединице  локалне  самоуправе,  а  аутономне
покрајине у  питањима која се,  на сврсисходан начин,  могу остваривати унутар
аутономне  покрајине,  у  којима  није  надлежна  Република  Србија.
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Која  су  питања  од  републичког,  покрајинског  и  локалног  значаја  одређује  се
законом.

Право на самостално уређивање органа

Члан 179.

Аутономне покрајине, у складу са Уставом и статутом аутономне покрајине, а јединице
локалне  самоуправе,  у  складу  са  Уставом  и  законом,  самостално  прописују  уређење  и
надлежност својих органа и јавних служби. 

Подносиоци иницијативе сматрају да се ова два члана Устава сходно
примењују и на питања месне самоуправе, те да је Одлука о месним
заједницама  на  територији  општине  Врбас,  имајући  у  виду  раније
наведено, у супротности и са Уставом Републике Србије. 

II 

Чланом  41.  Одлуке  о  месним  заједницама  на  територији  општине
Врбас („Сл. лист општине Врбас“ бр. 32/2017) предвиђено је:

Члан 41.

„Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном
листу општине Врбас.“

Подносиоци иницајтиве сматрају да је овакво прописивање ступања
на  снагу  Одлуке  у  супротности  са  чланом  196.  ставом  4.  Устава
Републике Србије, који гласи: 

Објављивање закона и других општих аката

Члан 196. став 4.

Закони  и  други  општи  акти  ступају  на  снагу  најраније  осмог  дана  од  дана
објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито
оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења.

Оспораваном  одлуком  нису  наведени  оправдани  разлози  за  хитно
ступање  на  снагу  исте.  Како  уставне  одредбе  не  дају  могућност
ступања на снагу општих аката раније од 8 дана по објављивању без
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оправданих разлога, подносиоци иницијативе сматрају да је и из овог
разлога  оспоравана  Одлука  о  месним  заједницама  на  територији
општине Врбас у супротности са Уставом РС.

Такође,  на  основу  Одлуке  о  месним  заједницама  на  територији
општине Врбас („Сл.лист општине Врбас“ бр.  32/2017),  председница
Скупштине општине Врбас је донела  Одлуку о расписивању избора за
чланове Савета месних заједница у општини Врбас („Сл. лист општине
Врбас“ бр. 33/2017). 

Како  су  наведени  појединачни  акти  донети  на  основу  неуставне  и
незаконите Одлуке о месним заједницама, подносиоци сматрају да би
Уставни  суд  у  складу  са  чланом  56.  Закона  о  Уставном  суду  морао
обуставити њихово извршење до окончања поступка оцене уставности
и законитости, а из разлога што је извесно да ће се по овим актима
спровести избори 31.12.2017. године ( да, на дан дочека Нове године)
те ће тиме наступити неотклоњиве штетне последице.

У складу са горе наведеним, подносиоци иницијативе предлажу да
Уставни суд:

1.  Прихвати  ову  иницијативу  и  донесе  решење  којим  се  покреће
поступак за оцену законитости Одлуке о месним заједницама на
територији општине Врбас („Сл.лист општине Врбас“ бр. 32/2017)
од 28.11.2017. године;

2. Донесе одлуку којом се утврђује да одредбе чланова 23. – 32. и одредбе
члана 41. Одлуке о месним заједницама на територији општине Врбас
(„Сл. лист општине Врбас“ бр. 32/2017) од 28.11.2017. нису у складу са
закопом и Уставом.

3.  Донесе  решење  којим  се  обуставља  од  извршења  Одлука  о
расписивању  избора  за  чланове  Савета  месних  заједница  у
општини Врбас од 30.11.2017. године ( “Сл. лист општине Врбас” бр.
33/2017. ).
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У Врбасу, 

дана 12.12.2017. године
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