РЕПУБЛИКАСРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
15. октобар 2015. године
Београд

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 33. став 1. Закона о Народној скупштини
и члана 21. Пословника Народне скупштине

ПРЕДЛАЖЕМ

Да се за генералног секретара Народне скупштине
Републике Србије именује Радослав Вујовић.
Истовремено предлажем да се овај предлог, у сладу са
чланом 168. став 3. Пословника Народне скупштине, по хитном поступку
стави на дневни ред Друге седнице Другог редовног заседања Народне
скупштине у 2015. години, која је у току,
Уз

предлог

достављам

биографију

кандидата,

образложење и сагласност кандидата.

НАРОДНЕ
ИНЕ

Образложење

Радослав Вујовић је успешно обављао
функцију
заменика генералног секретара у претходном мандату, па је стога
предложен за генералног секретара Народне скупштине Републике
Србије.
Такође, предлажем хитан попступак због потребе да
Народна скупштина што пре изабере генералног секретара како би се
омогућио несметан рад, функционисање службе, као и Народне
скупштине у целини.

ИЗЈАВА

Изјављујем да сам сагласан са кандидатуром за
генералног секретара Народне скупштине Републике Србије, коју је у
складу са чланом 33. став 1. Закона о Народној скупштини и чланом 21.
Пословника Народне скупштине, предложила председница Народне
скупштине.

У Београду, 15. октобар 2015. године
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Радослав ВујовиИ
Д атум ро1)е11>а
19. новембар 1966.
М есто IIребивалиш Iа
Београд, Стари Град
Зан н м ањ е
дипломирани правник

Рад 1К) и скусгво (15 година)
•

Народна скупштина Републике Србије - саветник председника 2014/2015

•

Народна скупш тина Републике Србије - нечелник одељења за уставно-правни систем
и организацију власти 2014

•

Народна скупштина Републике Србије - заменик генералног секретара 2012-2014

•

Градска изборна к о м и с и ја - члан 2012-2014

•

Електропривреда Србије - овлашћени представник 2013

•

Национална служ ба за запошљавање ~ саветник 2005-2012

•

СЛТУ - директор 2005-2012

•

РШ МА Со. -саветн икд и ректора 1991-2005

О бра^овањ с
•

Правни факултет -диплом ирани правник (смер политичко-управни)

•

М инистарство државне управе - Државни стручни испит

•

М инистарство за рад, запошљавање и социјалну политику - Стручни испит.

•

Коларчев универзитет - Енглески језик виши ниво

•

Ентерпро - М1сго5оГ1 ОШ се - '^о гд, Ехсе1, Ро\уегРо!п1,1п1егпе1 Ехр1огег

П ро јс к ш и актн ви о стн
Учествовао у значајном броју семинара из области рада и запошљавања у оквиру
„Ф орума за грађанска права и демократију“ као и изради „Стратегије запошљавања^ и
активно се бавио проблематиком незапослености.
•

Учествовао у конференцијама и радионицама из области радног законодавства,
реформама у области рада, социјалног партнерства и реформи тржиш та рада и
области запошљавања.

•

Активно учествовао у студијским посетама на теме унапређења законодавног процеса
у Републици Србији, изградње правног система, европских интеграција, права и
процедура европске уније, организације и рада служби парламента, парламентарног
надзора, односа парламента и независних државних органа, стратешког планирања,
развоја људских ресурса, интерне комуникације и односа са јавнош ћу.

•

А утор публикације „Водич кроз права из радних односа" у издаљу са Асоцијације
незапослених Србије као и више стручних текстова из области рада и запошљавања.

•

Сарађује са М еђународном организацијом за безбедност и сарадњу (ОЕБС) у
реализацији и имплементацији е-парламента у Народној скупштини Републике
Србије.

•

С а р ^ у је са Агенцијом Сједињених Америчких држава за међународну сарадњу
(УСАИ Д) - Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈКОА) кроз јачањ е
капацитета независних агенција и организација цивилног друштва у промовисању
оотворене, одговорне и ефикасне власти, у борби против корупције, лош их пракси
управљ ањ а и захтева грађана за добру власт и учешће у њој, као и П ројекат за боље
услове пословања (ВЕР) кроз јачањ е улоге Парламента у доношењу одлука о буиету и
економској политици а кроз сарадњу са ресорним одборима који се баве одређеним
областима.

