Мишљења у вези са применом члана 48. Закона о локалним изборима, а у вези
са поновном доделом мандата одборника лицу које је разрешено са функције
помоћника градоначелника
Одредбом члана 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) прописано је да кандидату коме је додељен мандат
одборника, а којем је мандат престао због преузимања функције председника општине или
градоначелника, односно заменика председника општине или заменика градоначелника,
мандат се поново додељује у истом сазиву скупштине јединице локалне самоуправе под
условима:
-да је кандидату престала функција председника општине или градоначелника,
односно заменика председника општине или заменика градоначелника:
-да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи, и
-да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за
доделу мандата одборника.
С тим у вези, треба имати у виду чињеницу да постојање одборничког мандата, у
смислу одредбе члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/14 - др. закон) представља услов за избор на једну од ових функција.
Стога се престанак мандата одборника изабраних за председника општине и заменика
председника општине, односно градоначелника и заменика градоначелника, сагласно
ставу 5. наведеног члана, не може изједначити са другим случајевима преузимања
неспојивих функција.
Помоћник градоначелника има положај постављеног лица (члан 58. став 1. тог
закона), а постављена лица, па и помоћници градоначелника који се постављају у градској
управи, заснивају радни однос на основу акта о постављењу. Исто тако, одборник не може
бити запослени у градској управи, па у случају да запослени буде изабран за одборника,
мирују му права и обавеза док траје његов одборнички мандат (члан 30. ст. 1. и 2. тог
закона).
Полазећи од свега наведеног, као и чињенице да постојање одборничког мандата
није услов за постављење на ову функцију, сматрамо да помоћнику градоначелника након
престанка те функције не може бити враћен одборнички мандат.
Чињеница да је неко лице пре функције помоћника градоначелника обављало и
функцију заменика градоначелника са које је разрешено због подношења оставке, не може
бити од утицаја на другачије решење ситуације.

