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Редакцијски пречишћен текст
На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси
ОДЛУКУ
о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
"Службени гласник РС", бр. 140 од 20. новембра 2020, 144 од 27. новембра 2020, 36 од 9. априла 2021.
1. Образује се Радна група за имплементацију пројекта „Јадар” (у даљем тексту: Радна група).
2. Задатак Радне групе је разматрање најсложенијих питања у области имплементације пројекта „Јадар”
и давање предлога, мишљења и стручних образложења у погледу сарадње, анализе имплементације тог
пројекта и координације рада надлежних органа и институција у циљу пуне и благовремене имплементације
оперативних питања.
3. У Радну групу именују се:*
– за председника:*
проф. др Зорана З. Михајловић, потпредседница Владе и министар рударства и енергетике;*
– за заменика председника:*
Јованка Атанацковић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике;*
– за чланове:*
1) Александар Дујановић, државни секретар у Министарству заштите животне средине;*
2) Александра Дамњановић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре;*
3) Ђорђе Милић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;*
4) Дејан Милијановић, вршилац дужности помоћника министра рударства и енергетике;*
5) Зоран Илић, вршилац дужности помоћника министра рударства и енергетике;*
6) Ивица Којић, шеф Кабинета председника Републике;*
7) Данило Цицмил, специјални саветник председника Републике;*
8) Радош Газдић, вршилац дужности директора Развојне агенције Србије;*
9) Александра Имширагић Ђурић, вршилац дужности помоћника министра заштите животне
средине;*
10) Дарко Комненић, помоћник министра финансија;*
11) Бранислав Пејчић, начелник Одељења за инвестиције, Министарство привреде;*
12) Горан Камчев, шеф Одсека за управне и аналитичке послове Републичке дирекције за
воде – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;*
13) Александра Мичета, вршилац дужности помоћника директора Управе за пољопривредно
земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде;*
14) Јована Пантелић, Управа за шуме - Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде;*
15) Милан Ракић, шеф Кабинета потпредседнице Владе и министра рударства и енергетике;*
16) Винка Милановић, саветник потпредседнице Владе;*
17) Владан Красавац, начелник Мачванског управног округа;*
18) Видоје Петровић, градоначелник града Лознице;*
19) Весна Продановић, генерални директор „Rio Sava Explorationˮ д.о.о. Београд;*
20) Никола Шуњић, руководилац послова сарадње са државним органима и пројектима
одобрења, „Rio Sava Exploration” д.о.о. Београд;*
21) Надица Стојановић, извршни директор за инвестиције и стратегију, „Електромрежа
Србије” а.д. Београд;*
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22) Милан Здравковић, извршни директор, Јавно предузеће „Србијагас”;*
23) Слободан Басурић, технички директор, Јавно предузеће „Путеви Србије”;*
24) Марина Сарић, директор Сектора за развој и инвестиције „Инфраструктура железнице
Србије” а.д;*
25) Саша Стефановић, координатор, „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд, огранак
Краљево; *
26) Горан Пузовић, директор Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”;*
27) Игор Брауновић, вршилац дужности директора Јавног предузећа „Србијашуме”;*
28) Филип Радовић, вршилац дужности директора Агенције за заштиту животне средине.*
– У раду Радне групе могу учествовати:*
1) Мајкл Шираев, други секретар у Амбасади Аустралије у Србији;*
2) Стивен Ндегва, директор Светске банке у Србији.*
*Службени гласник РС, број 36/2021
4. За секретара Радне групе одређује се Јована Милошевић, Кабинет потпредседнице Владе и министра
рударства и енергетике.
5. Радна група може ангажовати стручњаке из различитих области, као и тражити од органа државне
управе и других организација податке, документа и извештаје, који су од значаја за извршење задатака из
тачке 2. ове одлуке.
6. Чланови Радне групе, као ни стручњаци ангажовани од стране Радне групе, немају право на накнаду
за рад у Радној групи.
7. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обавља Министарство
рударства и енергетике.
8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Радне групе за
имплементацију пројекта „Јадар” („Службени гласник РСˮ, бр. 91/17 и 4/19).
9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 02-9083/2020-1
У Београду, 19. новембра 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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