
 

 

Република Србија       
Град Ужице                   

Градска општина Севојно                       

III  Број 06 - 156/21 

Датум: 29.03.2021.год. 

 

 

 На основу члана 4. Став 5, члана 48 став 3, 49. став 2 и чланова 97-100       

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоупрaве 

(„Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 86/2019), члан 56. став 1 Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно (Службени 

лист Града Ужица број 13/19), Веће Градске општине Севојно на седници одржаној 

29.03.2021. године, доноси 

 

 

                  РЕШЕЊЕ 

 

1. Биљана Старовла, дипломирани правник, поставља се за начелника 

Управе Граске општине Севојно, на период од пет (5) година. 

 

2. Решење ступа на снагу 1.04.2021.године и објавиће се у „Службеном 

листу Града Ужица“. 

 

                                                            О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Веће Градске општине Севојно је на седници одржаној  08.02.2021. године 

донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника 

управе Градске општине Севојно III број 06-54/21 од 08.02.2021. године, те је Јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника управе Градске општине Севојно расписан 

дана 24.02.2021. године, потом објављен истог дана на интернет презентацији Градске 

општине Севојно и у дневном листу „Вечерње новости.“ 

 

 Конкурсна комисија је на сатанку одржаном 16.03.2021. године прегледала 

приспеле пријаве и поднете доказе, и на основу члана 104. став 1. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе констатовала на записник  

да кандидати Владимир Аксентијевић, дипломирани правник уз Ужица и Биљана 

Старовла, дипломирани правник из Ужица, испуњавају оглашене услове за рад на 

положају начелника управе Градске општине Севојно. Потом је Комисија 23.03.2021. 

године вршила проверу стручне оспособљености кандидата за рад на положају 

начелника управе Градске општине Севојно, која се састојала из провере знања – 

познавање прописа који су од значаја за рад на месту за које је расписан конкурс и на 

основу члана 105. став 1 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, сачинила листу за избор кандидата коју чине Владимир 

Аксентијевић, дипломирани правник из Ужица и Биљана Старовла, дипломирани 

правник из Ужица, где су обоје са просечном оценом „3“ испунили мерила за 

попуњавање положаја начелника управе Градске општине Севојно.  



 

На основу члана 39. и 41. Правилника о систематизацији радних места у управи 

Градске општине Севојно III број: 06-309/19 од 27.05.2019.године, предвиђено је радно 

место – начелник управе Градске општине Севојно, разврстано у I групу службеника на 

положају. 

Одредбом члана 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, орган јединице локалне самоуправе односно 

општинско Веће доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема листе кандидaтa, a 

одредбом члана 99. истог закона предвиђено је да службеник ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај.  

 

 На основу напред наведеног, Биљана Старовла, дипломирани правник,  

испуњава све услове  конкурса за попуњавање положаја начелника управе Градске 

општине Севојно, те је Веће Градске оппштине Севојно донело решење као у 

диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути 

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

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

                                                                                              Иван Марић, с.р. 

 


