Како применити одредбу члана 45. Закона о локалној самоуправи - састав
општинског већа:
Одредбом члана 45. става 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон), се наводи да број чланова већа које скупштина
општине бира на предлог председника општине, не може бити већи од 11. Та
одредба јасно указује да у тај број не улази председник општине (који је по самом
закону и председник општинског већа), као ни његов заменик који је по функцији
члан општинског већа. Дакле, број 11 се не односи на укупан састав, већ на онај део
састава који чини чланови општинског већа које скупштина бира на предлог
председника општине. Овак закључак произлази и из одредбе става 1. овог члана,
јер приликом утврђивања састава општинског већа јасно се наводи ко све чини тај
орган.
Питање ступања на дужност извршних органа:
Након избора и конституисања скупштине јединице локалне
самоуправе, а до избора
на дужност извршних органа јединице локалне
самоуправе, текуће послове из надлежности ових органа настављају да врше
извршни органи који у овом моменту чине извршну власт, а који су раније
изабрани. Ово важи и за начелника општинске управе којег је поставио претходни
сазив скупштине општине, који ће своје текуће послове обављати до ступања на
дужност новог начелника општинске управе (члан 51. Закона о локалној
самоуправи).
У ситуацији када послове извршних органа обавља привремени орган општине
до избора извршних органа општине, тај орган обавља само хитне и неодложне
послове.
Примена члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи:
Члан 50. Наведеног закона упућује на то да скупштина општине о
предлозима председника општине за разрешење и избор новог члана општинског
већа, односно заменика председника општине, одлучује истовремено, а не
сукцесивно и у фазама. Како је председник општине дужан да са предлогом за
разрешење истовремено поднесе и предлог за избор новог члана општинског већа,
односно заменика, може се рећи да он тиме, у суштини, предлаже да се изврши
измена у саставу општинског већа, односно заменика председника. Самим тим,
логично је и да се скупштина о предложеној измени изјашњава на начин како је то
Законом предвиђено. Председник општине је једини овлашћени предлагач
кандидата за заменика председника и за чланове општинског већа, те је стога и
дужан да за све време трајања свог мандата има одговарајућа кадровска решења за

ове функције. На тај начин, обезбеђује се ефикасно и континуирано вршење
извршне функције у јединици локалне самоуправе и оптимална расподела права и
дужности председника општине, његовог заменика и општинског већа.

