
На основу члана 25. став 2. Закона о регионалном развоју („Службени гласник 

РС“, бр. 51/09 и 30/10) и Уредбе о начину предлагања кандидата за чланове 

Националног савета за регионални развој („Службени гласник РС“, број 46/10), 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ                

САМОУПРАВЕ 

објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ 

САВЕТА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Позивају се јединице локалне самоуправе да појединачно или заједнички више 

јединица локалне самоуправе из једног региона предложе кандидата/кандидате за 

чланове Националног савета за регионални развој.  

Национални савет за регионални развој формира се у складу са чланом 25. 

Закона о регионалном развоју и Уредбом о начину предлагања кандидата за чланове 

Националног савета за регионални развој. Сагласно Закону и Уредби заступљеност 

представника по регионима, који нису именовани по фунцији, је следећа: један 

представник из Београдског региона; два представника из региона Војводина; четири 

представника из региона Шумадија и Западна Србија; три представника из региона 

Јужна и Источна Србија. 

Право предлагања кандидата 

Право предлагања кандидата за чланове Националног савета за регионални 

развој имају све јединице локалне самоуправе (предлагачи). При томе, више јединица 

локалне самоуправе из једног региона могу предложити заједничког кандидата. 

Кандидате за чланове Националног савета,  који нису именовани по функцији 

предлажу јединице локлане самоуправе у складу са: 

1)  равномерном географском заступљеношћу представника региона уз 

предлагање кандидата из различитих јединица локалне самоуправе; 

2) степеном развијености јединице локалне самоуправе из које се кандидат 

предлаже; 

3) бројем становника у географском подручју које кандидат представља (да 

кандидат представља што већи број становника из региона); 

4) стопом незапослености у географском подручју које кандидат представља; 

5) степеном образовања у географском подручју које кандидат представља. 

 

За члана Националног савета именује се кандидат којег је предложио највећи 

број јединица локалне самоуправе из региона. 

 

 



 

Услови пријављивања 

 

Јединице локалне самоуправе,  као предлагачи,  достављају следеће: 

  

1. Назив региона за који се предлаже кандидат/кандидати; 

 

2. Пријаву кандидата која треба да садржи име и презиме кандидата, занимање, 

његову кратку биографију, фотокопију личне карте на основу које се 

утврђује да кандидат има пријављено пребивалиште на територији региона 

за који је предложен у трајању од најмање 6 месеци, као и уверење о 

некажњавању предложеног кандидата које није старије од 6 месеци од 

момента подношења пријаве; 

 

3. Акт надлежног органа јединице локалне самоуправе (одлука или други акт) 

којом се кандидат предлаже за члана Националног савета за регионални 

развој; 

 

4. Кратку  информацију о предлагачу кандидата за члана Националног савета 

за регионални развој (географско подручје које представља: назив Региона 

који представља, број становника, површину подручја, број незапослених на 

том подручју, степен развијености и слично). 

 

Рок за достављање предлога 

 

Јединице локалне самоуправе предлажу кандидате за чланове Националног 

савета у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење предлога у 

дневном листу. 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве поднете од стране неовлашћених 

предлагача неће бити разматране. 

 

Начин достављања пријава 
 

Пријаве са пратећом документацијом достављају се у електронском и 

штампаном облику: 

 

 у електронском облику достављају се на е-mail адресу: 

regionalni.razvoj@mrrls.gov.rs и aleksandra.beric@mrrls.gov.rs 

 

 

 у штампаном облику на адресу: МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ 

РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Сектор за регионални развој, БЕОГРАД, 

ВЛАЈКОВИЋЕВА 10  

 

Контакт особа 

 

За све додатне информације можете се обратити Александри Берић, тел. 011 

3334-127. 

e-mail: aleksandra.beric@mrrls.gov.rs 

 

Јавни оглас ће се објавити на интернет страни Министарствa: 

http://www.mrrls.gov.rs/ и дневном листу: Политика. 
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