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29.
На основу члана 76 б. став 1, 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 112. став 1, 2. и 4. Статута
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 2/2019 и 38/2020), и члана 68. став 1.тачка 1. и став
2. и члана 69. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бач („Службени лист општине
Бач“, број 9/2019), Скупштина општине Бач, на 9. седници одржаној, 16. априла 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАЈСКА
И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА
Члан 1.
РАСПУШТА СЕ Савет месне заједнице Вајска.
Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ Милица Сворцан из Вајске, за повереника Општине Бач, ради обављања текућих
и неодложних послова Месне заједнице Вајска утврђених законом, Статутом општине Бач и Статутом
Месне заједнице Вајска до конституисања Савета месне заједнице Вајска.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају мандати свим члановима Савета месне заједнице
Вајска.
Члан 4.
Повереник општине Бач из члана 2. ове Одлуке у свом раду користи постојећи печат Савета
месне заједнице Вајска.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине
Бач“.
Образложење:
Месна заједница Вајска обавестила је Скупштину општине Бач, 08. априла 2021. године, да је
последња седница Савета месне заједнице Вајска одржана 05.01.2021. године и да је од одржавања
наведене седнице прошло више од три месеца тако да с у се стекли услови за распуштање савета
месне заједнице Вајска и именовање повереника општине Бач који ће обављати текуће и неодложне
послове.
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у:
- у члану 76 б. став 1, 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) којим је прописано да се
савет месне заједнице може се распустити ако не заседа дуже од три месеца, да одлуку о
распуштању савета месне заједнице доноси скупштина општине на предлог надлежног органа
општине који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице, као и то да до
конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће
повереник општине кога именује скупштина општине истовремено са доношењем одлуке о
распуштању савета месне заједнице.
- у члану 112. став 1, 2. и 4. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 2/2019 и
38/2020) којим је прописано да се савет месне заједнице може се распустити ако не заседа дуже
од три месеца, да Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на
предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице, као
и то да до конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице
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обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице.
и члана 68. став 1.тачка 1. и став 2. и члана 69. Одлуке о месним заједницама на територији
општине Бач („Службени лист општине Бач“, број 9/2019), којим је прописано да се савет месне
заједнице може се распустити ако не заседа дуже од три месеца, да Одлуку о распуштању савета
месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа које врши надзор над
законитошћу рада и аката месне заједнице, као и то да до конституисања савета месне заједнице,
текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће повереник Општине кога именује
Скупштина општине истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.

На основу горе наведеног и с обзиром да седница савета Месне заједнице Вајска није одржана
у периоду дужем од три месца стекли су се услови да доношење ове Одлуке.
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