Мишљење o примени одредаба закона које се односе на могућност да разрешени
председник и заменик председника општине поново буду изабрани за одборнике

Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/10, 54/11)
садржи одредбе које овакву могућност дозвољавају. Свакако треба имати у виду
и да постојање одборничког мандата, у смислу одредбе члана 43. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон),
представља услов за избор на једну од ових извршних функција. Стога се престанак
мандата одборника изабраних за председника општине и заменика председника
општине, сагласно ставу 5. наведеног члана, не може изједначити са другим
случајевима преузимања неспојивих функција. Циљ оваквог законског решења
јесте да председник и заменик председника општине имају легитимитет који се
добија учествовањем на изборима, али и да се истовремено обезбеди ефикасна
контрола вршења извршне власти, која је могућа само ако се раздвоје
представничка и извршна функција. Министарство државне управе и локалне
самоуправе је мишљења да би трајан губитак права на одборнички мандат у
случају из члана 43. став 5. био супротан духу Закона, јер не би стимулисао
политичке странке да на ове функције кандидују своје најквалитетније кадрове из
редова одборника.
Сагласно изложеном, разрешењем неког лица са функције
председника или заменика председника општине, истовремено престаје да постоји
разлог због којег је дошло до губитка његове представничке функције, те је могуће
да, у том случају, бивши одборник поново стекне одборнички мандат под
следећим условима:
1) да је овом одборнику мандат престао због избора на функцију председника
или заменика председника општине, у смислу одредбе члана 43. став 5.
Закона о локалној самоуправи;
2) да му је након тога, пре истека времена на које је биран, разрешењем
престала функција председника, односно заменика председника општине;
3) да, сагласно одредби члана 48. став 1. Закона о локалним изборима, буде
упражњено одборничко место;
4) да га подносилац изборне листе поново предложи за одборника у
скупштини.

