
На основу тачке 8. став 1. Одлуке о оснивању Координационог тела за процес
приступања Европској унији ("Службени гласник РС", број 84/13, 86/13, 31/14 и 79/14) и
члана 43. став 2.  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 и 44/14),

Влада доноси

Решење о именовању председника, заменика
председника, секретара и заменика секретара
преговарачке групе Координационог тела за

процес приступања Европској унији

Решење је објављено у "Службеном гласнику РС", бр.
95/2014 од 5.9.2014. године.

I

1. У Преговарачку групу за кретање радника именују се:

1) за председника:

- Зоран Лазић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

2) за заменика председника:

- Зоран Милошевић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања;

3) за секретарa:

- Ивана Ерчевић, млађи саветник у Одељењу за међународну сарадњу, европске
интеграције и пројекте у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

4) за заменикa секретара:

- Миона Поповић Мајкић,  самостални саветник у Одељењу за међународну сарадњу,
европске интеграције и пројекте у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.

2. У Преговарачку групу за пословно настањивање и слободу пружања услуга именују се:

1) за председника:

- Татјана Матић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

2) за заменика председника:

- Лидија Стојановић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;



3) за секретарa:

- Славица Кукољ, начелник Одељења у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

4) за заменикa секретара:

- Јелена Благојевић, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

3. У Преговарачку групу за слободно кретање капитала именују се:

1) за заменика председника:

-  Соња Рудић,  заменик генералног директора Сектора за девизне послове у Народној
банци Србије;

2) за заменикa секретара:

- Душица Суботић, саветник у Одсеку за надгледање платног система у Народној банци
Србије.

4. У Преговарачку групу за јавне набавке именују се:

1) за председника:

- др Предраг Јовановић, директор Управе за јавне набавке;

2) за заменика председника:

- Далиборка Срећков, шеф Одсека за регулативу и професионализацију у јавним
набавкама у Управи за јавне набавке;

3) за секретарa:

- Борисав Кнежевић, виши саветник у Одсеку за анализу система јавних набавки и
међународну сарадњу у Управи за јавне набавке;

4) за заменикa секретара:

- Оливера Рајковић, руководилац Групе за финансијско-материјалне послове у Управи за
јавне набавке.

5. У Преговарачку групу за право интелектуалне својине именују се:

1) за председника:

- Бранка Тотић, директор Завода за интелектуалну својину;

2) за заменика председника:

- Бранка Билен Катић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину;

3) за секретарa:

- Слободан Јевтић, руководилац Групе за управљање кадровима и опште послове у
Заводу за интелектуалну својину;

4) за заменикa секретара:

- Биљана Ремовић Димић, саветник у Едукативно-информативном центру Завода за
интелектуалну својину.

6. У Преговарачку групу за конкуренцију именују се:

1) за председника:

- Татјана Матић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

2) за заменика председника:



- Душан Протић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;

3) за секретарa:

- Славица Кукољ, начелник Одељења у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

4) за заменикa секретара:

- Миљана Голубовић, самостални саветник у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација.

7. У Преговарачку групу за финансијске услуге именују се:

1) за председника:

-  Жељко Јовић, генерални директор Сектора за контролу пословања банака у Народној
банци Србије;

2) за секретарa:

-  Петар Секулић, шеф Одсека за развој и примену квантитативних метода у Народној
банци Србије;

8. У Преговарачку групу за информационо друштво и медије именују се:

1) за председника:

- Татјана Матић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

2) за заменика председника:

- Ирини Рељин, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;

3) за секретарa:

- Владана Радисављевић Ђорђевић, саветник у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

4) за заменикa секретара:

- Адриана Миновић, млађи саветник у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација.

9. У Преговарачку групу за пољопривреду и рурални развој именују се:

1) за председника:

- Данило Голубовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине;

2) за заменика председника:

- Миланка Давидовић, помоћник министра пољопривреде и заштите животне средине;

3) за секретарa:

- Милица Јевтић, шеф Одсека у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине;

4) за заменикa секретара:

-  Јасмина Миљковић,  самостални саветник у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине.

10. У Преговарачку групу за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања
именују се:



1) за председника:

- Данило Голубовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине;

2) за заменика председника:

- Слободан Шибалић, виши саветник у Управи за ветерину у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине;

3) за секретарa:

- Снежана Савчић Петрић, начелник Одељења у Управи за заштиту биља у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине;

4) за заменикa секретара:

-  Јелена Шћепановић,  самостални саветник у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине.

11. У Преговарачку групу за рибарство именују се:

1) за председника:

- Данило Голубовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине;

2) за заменика председника:

- Синиша Котур, начелник Одељења у Управи за ветерину у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине;

3) за секретарa:

- Мирко Новаковић, самостални саветник у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине;

4) за заменикa секретара:

- Љуба Ивановић, самостални саветник у Министарству пољопривреде и заштите
животне средине.

12. У Преговарачку групу за транспорт именују се:

1) за председника:

- Татјана Јовановић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

2) за заменика председника:

- Дејан Трифуновић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре;

3) за секретарa:

- Јасмина Симић, саветник у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

4) за заменикa секретара:

- Јелена Неговановић, саветник у Сектору за међународну сарадњу и европске
интеграције у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

13. У Преговарачку групу за енергетику именују се:

1) за председника:

- мр Мирјана Филиповић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике;



2) за заменика председника:

- проф. др Милош Бањац, помоћник министра рударства и енергетике;

3) за секретарa:

- Дејан Ђурић, руководилац Групе за међународну сарадњу у Министарству рударства и
енергетике;

4) за заменикa секретара:

- Исидора Армуш, саветник у Одељењу за управљање пројектима у области енергетике у
Министарству рударства и енергетике.

14. У Преговарачку групу за економска и монетарна питања именују се:

1) за председника:

- Бранислав Зороја, генерални директор Сектора за монетарне операције у Народној
банци Србије;

2) за секретарa:

- Снежана Маџаревић, виши саветник за правне послове у Народној банци Србије.

15. У Преговарачку групу за статистику именују се:

1) за председника:

- проф. др Драган Вукмировић, директор Републичког завода за статистику;

2) за заменика председника:

- Славко Капуран, помоћник директора Републичког завода за статистику;

3) за секретарa:

- Кристина Павловић, шеф Одсека за европске интеграције у Републичком заводу за
статистику;

4) за заменикa секретара:

- Милош Вирт, млађи саветник у Групи за европске интеграције у Републичком заводу за
статистику.

16. У Преговарачку групу за социјалну политику и запошљавање именују се:

1) за председника:

- Ласло Чикош, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања;

2) за заменика председника:

- Бранка Гајић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

3) за секретарa:

- Драгана Савић, начелник Одељења за међународну сарадњу, европске интеграције и
пројекте у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

4) за заменикa секретара:

-  Ивана Банковић, самостални саветник у Одељењу за међународну сарадњу,  европске
интеграције и пројекте у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

17. У Преговарачку групу за трансевропске мреже именују се:

1) за председника:



- Дејан Трифуновић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре;

2) за заменика председника:

- Татјана Јовановић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

3) за секретарa:

- Александра Ћуповић, саветник у Сектору за међународну сарадњу и европске
интеграције у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

4) за заменикa секретара:

- Мирјана Кнежевић, посебни саветник у Кабинету министра грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.

18. У Преговарачку групу за регионалну политику и координацију структурних
инструмената именују се:

1) за председника:

- Ана Илић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције;

2) за заменика председника:

- Бранко Будимир, руководилац Групе у Канцеларији за европске интеграције;

3) за секретарa:

- Невена Тодосијевић, млађи саветник у Канцеларији за европске интеграције;

4) за заменикa секретара:

- Валентина Видовић, саветник у Канцеларији за европске интеграције.

19. У Преговарачку групу за правосуђе и основна права именују се:

1) за председника:

- Чедомир Бацковић, помоћник министра правде;

2) за заменика председника:

- Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде;

3) за секретарa:

- Никола Наумовски, шеф Одсека за европске интеграције у Министарству правде;

4) за заменикa секретара:

- Сања Кос, саветник у Одсеку за европске интеграције у Министарству правде.

20. У Преговарачку групу за питања правде, слободе и безбедности именују се:

1) за председника:

- Александар Николић, државни секретар у Министарству унутрашњих послова;

2) за заменика председника:

- Тања Сантрач, шеф Бироа за међународну сарадњу и европске интеграције у
Министарству унутрашњих послова;

3) за секретарa:

- Тамара Златић, Секретаријат Министарства унутрашњих послова;

4) за заменикa секретара:



- Миодраг Лазић, Биро за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству
унутрашњих послова.

21. У Преговарачку групу за науку и истраживање именују се:

1) за председника:

- проф. др Виктор Недовић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја;

2) за заменика председника:

- проф. др Бранко Бугарски, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја;

3) за секретарa:

- Жељка Дукић, саветник у Сектору за европске интеграције у Министарству просвете,
науке и технолошког развоја;

4) за заменикa секретара:

-  Тијана Кнежевић, саветник у Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и
иновациони систем у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

22. У Преговарачку групу за образовање и културу именују се:

1) за председника:

- проф. др Зоран Машић, државни секретар у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја;

2) за заменика председника:

- проф. др Зорана Лужанин, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја;

3) за секретарa:

- Јелена Цимбаљевић, руководилац Групе за координацију процеса придруживања у
области образовања и науке у Министарству просвете, науке и технолошког развоја;

4) за заменикa секретара:

-  Мирко Ожеговић, млађи саветник у Сектору за европске интеграције у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја.

23. У Преговарачку групу за животну средину именују се:

1) за председника:

- Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине;

2) за заменика председника:

- Јасмина Мурић, виши саветник у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине;

3) за секретарa:

- Јована Мајкић, руководилац Групе у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине;

4) за заменикa секретара:

- Весна Кахримановић, саветник у Министарству пољопривреде и заштите животне
средине.

24. У Преговарачку групу за заштиту потрошача и заштиту здравља именују се:

1) за председника:



- Татјана Матић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

2) за заменика председника:

- Лидија Стојановић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;

3) за секретарa:

- Весна Новаковић, начелник Одељења у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

4) за заменикa секретара:

- Јелена Благојевић, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

25. У Преговарачку групу за економске односе са иностранством именују се:

1) за председника:

- Стеван Никчевић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација;

2) за заменика председника:

- Бојана Тодоровић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација;

3) за секретарa:

- Татјана Динкић, шеф Одсека у Министарству трговине, туризма и телекомуникација;

4) за заменикa секретара:

- Вера Павловић Марјановић, самостални саветник у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација.

26. У Преговарачку групу за институције именују се:

1) за председника:

- Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције;

2) за заменика председника:

- др Владимир Међак, помоћник директора Канцеларије за европске интеграције;

3) за секретарa:

- Сања Мрваљевић Нишавић, руководилац Одсека у Канцеларији за европске
интеграције;

4) за заменикa секретара:

- Милош Самарџић, самостални саветник у Канцеларији за европске интеграције.

27. У Преговарачку групу за остала питања именују се:

1) за заменика председника:

- Новак Недић, Генерални секретар Владе;

2) за секретарa:

- Душан Козарев, заменик директора Канцеларије за Косово и Метохију;

3) за заменикa секретара:

- Тамара Стојчевић, заменик Генералног секретара Владе.

II



Председнике, заменике председника, секретаре и заменике секретара осталих
преговарачких група Влада ће именовати посебним решењем.

III

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".

24 број 119-9827/2014

У Београду, 4. септембра 2014. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.


