Мишљење у односу на нека питања везана за разрешење председника општине
Одредбом члана 49. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др. закон) прописано је да председник општине може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на
који је изабран. Дакле, овлашћеног предлагача чини најмање једна трћина одборника, а о
предлогу се скупштина изјашњава тајним гласањем.
Из одредбе става 2. истог члана произлази да о предлогу овлашћеног предлагача
скупштина свакако расправља и одлучује. Председник скупштине седницу са овом тачком
дневног реда мора заказати тако да се одржи најкасније 15 дана од дана када овлашћени
предлагач достави председнику скупштине предлог за разрешење.
Због спречавања могуће злоупотребе овог овлашћења и опструкције рада скупштине,
предвиђено је да они одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново
разрешити председника општине, пре него што истекне рок од шест месеци од одбијања
претходног предлога (став 3. тог члана). Међутим, то не спречава преостале одборнике (мора их
бити најмање једна трећина од укупног броја одборника) да у међувремену поднесу нови
предлог.
У ситуацији када скупштина није расправљала о предлогу за разрешење председника
општине, јер потписници предлога за разрешење нису дошли на седницу не може се тумачити
као одустанак од поднетог предлога, пошто исти није повучен на начин како је и поднет тј.
писаним путем.
Како у конкретном случају скупштина није расправљала о поднетом предлогу, сматрамо
да нису испуњени услови за примену ограничавајуће одредбе члана 49. став 3. Закона, што значи
да тек у случају да скупштина расправља о предлогу овлашћеног предлагача и не разреши
председника општине, та група одборника нови предлог може поднети након истека рока од шест
месеци од првог предлога.
Такође, заменик председника скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као
и председник скупштине, сагласно члану 39. став 2, а у вези са чланом 38. ст. 3. и 4. Закона,
односно на предлог најмање једне трећине одборника и може бити разрешен и пре истека
времена на које је изабран.

