Мишљење у вези са престанком функције
заменика председника општине
подношењем оставке и правним последицама тог чина
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон) у
одредбама којима регулише престанак мандата председника општине (чл. 49. и 50.), не бави
се оставком као начином престанка мандата извршних органа општине, већ разрађује
поступак престанка мандата ових органа разрешењем и последицама тог разрешења у односу
на заменика председника општине и чланове општинског већа.
Имајући у виду да Закон о локалној самоуправи није децидиран у смислу уређивања
начина и поступка престанка мандата извршних органа општине подношењем оставке, а да је
одредбама члана 50. став 4. истог закона прописано да председник општине, заменик
председника општине и члан општинског већа који су разрешени или су поднели оставку,
остају на дужности и врше текуће послове, до избора нових органа, Министарство је
мишљења да се у том делу не прави разлика између последица оставке и разрешења.
То надаље значи да се и правне последице подношења оставке заменика председника
општине могу изједначити са правним последицама његовог разрешења. Уствари, подношење
оставке представља, такође, разлог за престанак мандата, односно престанак функције на коју
је наведено лице изабрано.
С тим у вези, функционеру престанком функције престаје радни однос у органу у коме је
изабран. Полазећи од цитиране законске одредбе, заменик председника општине остаје на тој
дужности до избора новог заменика председника општине, што значи да му радни однос
стварно престаје даном престанка обавезе вршења дужности. У таквој ситуацији, председник
општине би требало да у најкраћем року предложи новог заменика. Ова његова обавеза није
утврђена Законом, али Министарство сматра да то и није неопходно. Наиме, положај
председника општине, утврђен овим законом, подразумева тесну сарадњу са скупштином и
висок ниво њихове сагласности по свим битним (па и кадровским) питањима. Како је
обављање извршне функције веома битно за задовољавање свакодневних потреба на
локалном нивоу, неопходно је обезбедити континуитет у њеном обављању и у случају када
дође до престанка мандата извршних органа, односно престанка њихове функције. У том
случају, њихова овлашћења су ограничена утолико што се односе само на обављање текућих
послова и трају до избора нових извршних органа, односно до избора новог заменика
председника општине.

