
На основу члана 56. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' број 21/2016, 113/2017, 

95/2018, и 95/2018), члана 42. и 45. Статута Градске општине Севојно (,,Службени лист 

града Ужица“ број: 13/19), Веће Градске општине Севојно на седници одржаној дана 

08.02.2021. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 
I ВЛАДИМИР АКСЕНТИЈЕВИЋ, дипломирани правник, распоређен на радно место 

послови евиденције непокретности у звању саветник, запослен у Градској управи за 

урбанизам изградњу и имовинско правне односе поставља се за вршиоца дужности 

начелника Управе Градске општине Севојно у периоду до 3 месеца. 

 

II Вршилац дужности начелника Управе Градске општине Севојно ступа на положај 

даном доношења решења о постављењу на положај. 

 

III Вршилац дужности начелника Управе Градске општине Севојно има сва права и 

обавезе дужности начелника. 

 

IV Вршилац дужности начелника Управе Градске општине Севојно потписује се са: 

„ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО“. 

 

V Вршилац дужности начелника Управе Градске општине Севојно за свој рад одговара 

Већу Градске општине Севојно. 

 

VI Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу града 

Ужица“. 

 

О Б РА З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом  56. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, између осталог, прописано је да Веће Градске општине може 

поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно 

место службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже 

три месеца. 

 

Чланом 45. Статута Градске општине Севојно прописано је  да  радом Управе 

градске општине руководи начелник Управе градске општине. За начелника Управе 

градске општине поставља се лице које има стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године  или специјалистичким студијама на факултету, положен 

стручни испит за рад у органима државне управе и радним искуством од  најмање пет 

година. 

 

На основу напред наведеног, имајући у виду да Владимир Аксентијевић 

испуњава услове прописане Законом и Статутом Градске општине Севојно, Веће 



градске општине Севојно донело Решење о постављењу вршиоца дужности начелника 

Управе Градске општине Севојно. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНО ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути управни спор 

тужбом код Управног суда у року од 30 дана, од дана пријема решења. 

 

 

Република Србија 

Град Ужице  

Градска општина Севојно 
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