
 
 
 
 

 
Председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић, рођен је 1950. 
године у Зајечару. Дипломирао, магистрирао и докторирао на 
Економском факултету у Београду. Од јануара 2001. године био је на 
месту заменика министра у Министарству за привреду и приватизацију. 
Био је директор Агенције за приватизацију 2003. и 2004. Од 1998. до 
2001. године радио је као саветник за економска питања у Рударском 
институту, а од јануара 2001. на месту заменика министра у 

Министарству за привреду и приватизацију. Један је од експерата консултаната средње 
генерације који је осамдесетих година радио као екстерни консултант за Светску банку на 
већем броју пројеката у Пакистану, Индији и Турској, као и за УНДП (United Nations 
Development Programme) у Сомалији. У претходној влади био министар финансија. Ожењен 
је, отац двоје деце. Говори енглески језик. 
 

 
Први потпредседник Владе – заменик председника Владе и министар 
унутрашњих послова – Ивица Дачић (СПС), рођен је 1966. године. 
Факултет политичких наука завршио је са просечном оценом десет, а 
његова комплетна политичка каријера остварена је у СПС-у. Био је 
савезни посланик у Већу грађана Савезне скупштине СРЈ, народни 
посланик у Скупштини Србије, и министар за информисање у прелазној 
Влади од октобра 2000. до јануара 2001. године. Почетком деведесетих 

предводио је младе социјалисте Београда, а био је председник Градског одбора СПС-а, 
портпарол и потпредседник странке: На Конгресу СПС-а 2006. године изабран за лидера 
социјалиста. Ожењен је. 

 
Потпредседник Владе и министар за науку и технолошки развој – 
Божидар Ђелић (ДС), рођен је у Београду 1965. године. Дипломирао је 
на француској школи за бизнис "Hautes Etudes Commerciales " и 
париском Институту политичких наука 1987. године. Магистрирао је 
финансијски менаџмент 1991. године на Harvard Business School, у САД. 
Од 1991. до 1992. године радио је као саветник влада Русије, Румуније и 
Пољске у приватизационом и банкарском сектору. Био је министар 

финансија и економије у Влади Србије од 2001. до 2004. године затим је радио као директор 
за централну Европу у Кредит агрикол СА групи у периоду од 2005. до 2007. године а у 
прошлој влади је био потпредседник владе задужен за европске интеграције, одрживи развој, 
стратегију смањења сиромаштва и сарадњу са међународним финансијским институцијама.  

 
Потпредседник Владе и министар економије и регионалног развоја – 
Млађан Динкић (Г17 плус), рођен је 20. децембра 1964. године у 
Београду. Дипломирао на Економском факултету у Београду 1988, а 
магистрирао 1993. године. Од 1990. до 1993. године асистент 



приправник на предмету Теорија и планирање привредног развоја на том факултету, а од 
1993. до 2000. године асистент на поменутом предмету. У периоду од 1997. до 1999. године 
оснивач и координатор Групе 17. Од 1999. до 2000. године изврсни директор невладине 
организације Г17 плус. Од 2002. до 2006. године потпредседник, а од 2006. и председник 
странке Г17 плус. Гувернер НБС/НБС од 2000. до 2003. године, а од 2004. до 2006. године 
министар финансија. У другој влади Војислава Коштунице изабраној 2007. био је министар 
за економију и регионалан развој. Објавио је више књига и гостујући је предавач на више 
школа и универзитета. Говори енглески језик. Ожењен. 
 

Потпредседник Владе – Јован Кркобабић (ПУПС), рођен је 27. 
фебруара 1930. године код Книна. Дипломирао, магистрирао и 
докторирао на Факултету политичких наука у Београду. Радио је 18 
година у Институту за нуклеарне науке у Винчи. Оснивач је и први 
директор Републичке заједнице пензионог и инлалидског осигурања 
самосталних делатности. Председник је Партије уједињених пензионера 
Србије основане 2006. године. Носилац је многих домаћих и иностраних 

одликовања. Ожењен је и има два сина. 
 
Министарство спољних послова – Вук Јеремић (ДС), рођен је 1975. у 
Београду. Средњу школу је завршио у Лондону, а затим дипломирао, на 
предмету теоријска физика, на Универзитету Кембриџ. Магистарске 
студије из области државне администрације завршио је на Универзитету 
Харвард, у САД. Након демократских промена у Србији, октобра 2000. 
године, постављен је за саветника министра телекомуникација СРЈ 
Бориса Тадића, а од јуна 2003. године за саветника министра одбране 

државне заједнице Србија и Црна Гора, такође Бориса Тадића. Од јула 2004. године саветник 
је за међународне односе и шеф спољнополитичког тима председника Србије. У прошлој 
влади такође је био на месту шефа дипломатије. Ожењен је, говори немачки и енглески језик. 

 
Министарство одбране – Драган Шутановац (ДС), рођен је 1968. 
године у Београду, где је дипломирао на Машинском факултету на 
одсеку Хидроенергетика. Завршио је специјалне курсеве у САД, где је 
добио диплому из области спровођења закона и диплому из области 
сигурносних питања и надзора. У новембра 2000. године именован је за 
специјалног саветника министра у Савезном министарству унутрашњих 
послова СРЈ, а 2001. године за помоћника министра у том министарству. 

На парламентарним изборима 2000, 2003. и 2007. године биран је за народног посланика у 
Скупштини Србије. Од 2002. до 2003. је на функцији председника Одбора за одбрану и 
безбедност Скупштине Србије, а од 2004. је заменик председника овог одбора. У прошлој 
влади такође је био министар одбране. Говори енглески, ожењен је, отац два сина - Предрага 
и Страхиње. 

 
Министарство финансија – Диана Драгутиновић (ДС), рођена је 6. маја 
1958. године у Београду. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на 
Економском факултету у Београду где је предавач. Била је специјални 
саветник у Министарству финансија и Међународном монетарном 
фонду, а од 2004. вицегувернерка Народне банке Србије. Аутор је 
уџбеника, десетак монографија и више десетина студија. Удата је и мајка 
двоје деце. 

 
 
 



Министарство правде – Снежана Маловић (ДС), рођена је у Београду, 
где је и дипломирала на Правном факултету 1999. године. Од 1999. до 
2001. радила је као адвокатски приправник, правосудни испит положила 
је 2002. године, а похађа постдипломске студије на Правном факултету. 
Маловићева је од 2001. до 2002. године радила на пословима заменика 
секретара Министарства правде и локалне самоуправе, а од 2002. до 
2003. године шефа кабинета министра правде и локалне самоуправе. 

Функцију генералног секретара Тужилаштва за ратне злочине обављала је од 2004. до 2007. 
године. Учесник је многих семинара и међународних конференција о међународном 
хуманитарном праву, ратним злочинима у региону, борби против корупције и организованог 
криминала и о државној управи. У претходној влади била државни секретар у истом ресору. 

 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Саша 
Драгин (ДС), рођен је 10. јуна 1972. у Сомбору, дипломирао је на 
Пољопривредном факултету у Новом Саду 1999. године. Завршио 
постдипломске студије на поменутом факултету, смер Генетика и 
оплемењивање домачих животиња, а 2003. године одбранио магистарску 
тезу. Докторирао 2007. године на овом факултету из области 
молекуларне генетике домачих животиња. Последње четири године 

обавља послове асистента на предмету Физиологија домаћих животиња, а ради и као 
сарадник на предмету Физиологија - ветеринарски смер. У Одељењу за сточарство на 
Пољопривредном факултету у Новом Саду ради на селекцији коња и у Лабораторији за 
репродукцију домаћих животиња. Радио у САД у лабораторијама за дизајнирање трансгених 
животиња и за молекуларну генетику домаћих животиња и у Словачкој, где је на Одељењу за 
генетику и репродукцију животиња поставио оглед и израдио магистарску тезу. Носилац 
медаља са првенства Балкана и Медитерана у скијању на води. Ожењен. Говори енглески 
језик, а служи словачким и немачким језиком. 

 
Министарство рударства и енергетике – Петар Шкундрић (СПС), рођен 
је 21. фебруара 1947. године у Градачцу. Дипломирао, магистрирао и 
докторирао на Технолошко-металуршком факултет у Београду. Редовни 
је професор Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у 
Београду, а почасни професор Санкт-Петербуршког Технолошког 
Универзитета, најстаријег Технолошког института и универзитета у 
Русији. Објавио је више од 200 научних и стручних радова, студија, 

елабората и пројеката. Члан је више струковних удружења и редакција стручно-научних 
часописа. Један је од оснивача и први Генерални секретар СПС-а, савезни посланик у 
Скупштини државне заједнице СЦГ. Сада је члан главног одбора СПС-а. Ожењен је. Има два 
сина. 

 
Министарство за инфраструктуру – Милутин Мркоњић (СПС), рођен је 
23. маја 1942. године у Београду. Завршио је Грађевински факултет у 
Београду - катедра за путеве, аеродроме и железнице. Радио је 30 година 
на реализацији најзначајнијих пројеката из области саобраћајне 
инфраструкуре у тадашњој Југославији. Постаје први директор 
"Саобраћајног института ЦИП", који је у периоду његовог руковођења, 
све до 2001. године, постао најзначајнија истраживачка, развојна, 

инжењерска и пројектантска кућа у бившој Југославији и у делу Европе. После НАТО 
бомбардовања, руководио је дирекцијом за обнову земље. Један је од оснивача СПС-а, данас 
је потпредседник и члан Председништва СПС-а. Од 2000. године посланик је Већа република 
у Савезној скупштини СРЈ, а затим и Државне заједнице СЦГ. Од 2006. године је народни 
посланик СПС-а у републичком парламенту и потпредседник Скупштине Србије. 



 
 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу – Милан 
Марковић (ДС), рођен је 1970. у Београду где је дипломирао на 
Правном факултету. Био је председник Скупштине општине Палилула, 
београдски одборник и потпредседник парламента. У прошлој влади је 
био на истој функцији. Предавач по позиву на специјалистичким 
студијама Факултета безбедности и сарадник на истраживачким 
пројектима. Говори енглески језик. 

 
Министарство трговине и услуга – Слободан Милосављевић (ДС), 
рођен је 1965. у Београду. Дипломирао 1990. на Економском факултету у 
Београду, на којем је 1996. одбранио магистарску тезу, а 2001. године 
докторску дисертацију из области макроекономије и менаџмента. Био је 
министар за трговину, туризам и услуге у Влади Србије од 2001. до 2004. 
године, а у претходној влади министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Од 2004. до 2007. био је председник Привредне коморе 

Србије. 
 
Министарство просвете – Жарко Обрадовић (СПС), рођен је 21. маја 
1960. године у Беранама. Дипломирао је на Факултету политичких наука 
у Београду, где је магистрирао и докторирао. Објавио је две научне 
књиге и десетак научних радова. У периоду од 1998. до 2000. године 
обављао је дужност заменика министра за локалну самоуправу у Влади 
Србије, а у прелазној Влади од октобра 2000. до јанура 2001. године био 
је заменик министра за високо образовање. Наставник је на Мегатренд 

универзитету и на дужности декана на факултету за државну управу и администрацију истог 
универзитета. Народни посланик је од јанура 2001. године. Био је председник и заменик 
председника посланичког клуба СПС-а у Скупштини србије. Заменик је председника СПС-а 
од децембра 2006. године. Говори енглески и служи се француским. Ожењен је и има две 
ћерке. 

 
Министарство омладине и спорта – Снежана Самарџић Марковић 
(Г17 плус), рођена је 10. марта 1966. године у Београду. Дипломирала на 
Филолошком факултету у Београду, на катедри за југословенску и 
светску књижевност. Од 2005. до 2007. године помочник министра за 
политику одбране у Министарству одбране, надлежна за стратешко 
планирање, међународну војну сарадњу, верификациони центар и 
копредседавајућа Групи Србија-НАТО за реформу одбране. У 

Министарству спољних послова од 2001. до 2005. године радила је у Сектору билатерале као 
заменик директора Дирекције за суседне земље, затим као заменик Шефа мисије и саветник у 
амбасади СЦГ у Ослу, и саветник у Дирекцији за Европу. Течно говори и пише енглески и 
норвешки језик, а служи се руским. Удата, има двоје деце. 
 

Министарство здравља – Томица Милосављевић (Г17 плус), рођен је 
24. децембра 1955. 
године у Крушевцу. Медицински факултет Универзитета у Београду 
завршио 1979, постдипломске студије из области ендокринологије, 
ензимологије и метаболизма на том факултету 1983, специјализацију 
Интерне медицине 1986, а докторат медицинских наука постао 1988. 
године. Потпредседник Г17 плус. Изабран 2005. године за члана Сталног 

комитета Светске здравствене организације за Европу - руководећег тела WHO-EURO за 



мандатни период 2005-2008. године. У три мандата, од 2002. до 2003, од 2004. до 2006. 
године и од 2007. до избора нове владе 2008. био је министар здравља. Обављао више 
одговорних функција и руководио у више медицинских установа. Аутор је 300 научних 
радова публикованих у страној и домачој медицинској литератури, учествовао на бројним 
семинарима и научним пројектима у земљи и иностранству, председник Комисије за борбу 
против ХИВ/АИДС-а и Савета за права детета Владе Србије, члан бројних стручних 
удружења. Говори енглески и руски језик. Ожењен је, отац троје деце. 
 

 
Министарство за телекомуникације и информационо друштво – Јасна 
Матић (Г17 плус), рођена је 14. јануара 1964. у Београду. Дипломирала 
пословну администрацију 2001. године на Универзитету Вашингтон у 
САД, а диплому инжењера грађевине стекла 1994. на Универзитету у 
Београду. У прошлом мандату Владе Србије била је државни секретар у 
Министарству за економију и регионални развој, а у ранијем периодиу 
била је директорка Агенције за страна улагања и промоцију извоза 

СИЕПА. Била је ангажована и као консултатнт Светске науке. Говори енглески и италијански, 
а служи се немачким. 

 
Министарство рада и социјалне политике – Расим Љајић (СДП), рођен 
је 28. јануара 1964. у Новом Пазару, где је завршио основну школу и 
гимназију. Медицински факултет завршио је у Сарајеву. У периоду од 
1989. до 2000. године радио је као новинар, а политиком се бави од 1990. 
године и председник је Санџачке демократске партије. После 
петооктобарских промена изабран је за министра за националне и 
етничке заједнице у Влади СРЈ. После избијања кризе на југу Србије, у 

децембру 2000. године именован је за потпредседника Координационог тела за општине 
Прешево, Бујановац и Медвеђа. У августу 2001. године именован је за потпредседника 
Координационог центра за Косово и Метохију. Након потписивања Београдског споразума 
марта 2003. године изабран је за министра за људска и мањинска права у Савету министара 
СЦГ. Од јула 2004. председник је Националног савета за сарадњу са МКТЈ, а од јула 2006. 
координатор за спровођење Акционог плана за завршетак сарадње са МКТЈ. Од септембра 
2005. године председник је Координационог тела за опШтине Прешево, Бујановац и Медвеђа. 
И у прошлој влади, од 2007, био је такође министар за рад и социјална питања, Ожењен, има 
двоје деце. Служи се енглеским и руским језиком. 

 
Министарство животне средине и просторног планирања – Оливер 
Дулић (ДС), рођен је 21. јануара 1975. године у Београду, а основну и 
средњу школу завршио је у Суботици. Завршио је Медицински факултет 
у Београду, на коме је специјализирао ортопедску хирургију и 
трауматологију.Од 2006. Дулић похађа мастер студије из европских 
интеграција и управе на Факултету за економију, финансије и 
администрацију Универзитета Сингидунум у Београду. Он је 1996. био 

један од лидера студентског протеста и оснивача Студентске иницијативе, која је кооснивач 
студентског покрета Отпор. Дулић је члан ДС-а од 1997, а у Председништво ДС-а изабран је 
фебруара 2006. Био је посланик у два мандата у Скупштини Србије и Скупштини СЦГ, где је 
био председник парламентарног Одбора за европске интеграције. Говори енглески, служи се 
мађарским, а учио је норвешки и немачки језик. Играо је ватерполо у савезној лиги, а ожењен 
је Андреом. 
 
 
 



Министарство културе – Небојша Брадић (Г17 плус), рођен је 1956. у 
Трстенику. Дипломирао је позоришну и радио режију на факултету 
драмских уметности у Београду. Од 1981. до 1996. године радио је као 
редитељ, уметнички директор и управник крушевачког позоришта. У 
сезони 1996/97. био је управник Позоришта Атељеа 212. Управник и 
уметнички директор Београдског драмског позоришта је од децембра 
2000. године. Режирао је више од 70 представа у српским, босанским и 

грчким театрима, са посебним афинитетом за савремену домаћу литературу и драматизацију. 
Режирао је опере и мјузикле. Оснивач је Београдског фестивала игре. Професор је глуме на 
Академији лепих уметности у Београду. Добитник је најзначајнијих домаћих позиоришних 
награда. Ожењен је. 
 

Министарство за Национални инвестициони план – Верица Калановић 
(Г17 плус), рођена је 19. јула 1954. у Трстенику, а 1980. завршила је 
постдипломске студије на Технолошко-металуршком факултету у 
Београду. Радила је и у више привредних колектива, 2006. изабрана је за 
потпредседницу странке Г17 плус, а од 2003. до 2006. била је посланик у 
Скупштини Државне заједнице СЦГ. Калановићева је од 2003. до 2006. 
била шеф посланичке групе Г17 у Скупштини државне заједнице СЦГ, 

председник Одбора за унутрашње економске односе и финансије, члан комитета за локални и 
регионални развој у Савету Европе...Кадар је Г17 Плус. Удата је, мајка двоје деце, говори 
енглески и руски језик. 
  

 
Министарство за Косово и Метохију – Горан Богдановић (ДС), рођен је 
9. фебруара 1963. у Рашкој, основну школу завршио је у Лешку, средњу у 
Лепосавићу, а Пољопривредни факултет у Београду. Од 1992. до 1996. 
био је директор предузећа "ЈУКО" у Србици, од 2002. до 2004. министар 
пољопривреде Косова и Метохије, а сада ради као републички 
пољопривредни инспектор. Богдановић живи у Лешку на Косову и 
Метохији, члан је ДС-а од 2000. године. Председник је Покрајинског 

одбора ДС-а за Косово и Метохију, а члан је Председништва странке. На парламентарним 
изборима 11. маја 2008. изабран је за посланика у Скупштини Србије, а члан је преговарачког 
тима Србије за Косово и Метохију. Ожењен је, отац Уроша и Василија, а служи се руским и 
енглеским језиком. 

 
Министарство вера – Богољуб Шијаковић (ДС), рођен је 6. августа 
1955. године у Никшићу. Дипломирао је и магистрирао филозофију на 
Филозофском факултету у Београду, а докторску тезу из филозофије 
одбранио је 1989. године на Филозофском факултету у Сарајеву. Редовни 
је професор на Православном богословском факултету Универзитета у 
Београду, предмет филозофија. Од 2000. до 2001. године министар вера, 
као кандидат Српске народне странке из Црне Горе, у савезној влади 

СРЈ. Ожењен је и има двоје деце. 
 

Министарство за дијаспору – Срђан Срећковић (СПО), рођен је 12. 
априла 1974. године. Потпредсесник је Српског покрета обнове. Редовне 
и магистарске студије завршио је на Еконмоском факултету у Београду. 
Помоћник генералног директора "ЈАТ арwаyс-а", био помоћник 
министра трговине туризма и услуга од 2004. до 2007. године. Ожењен 
је, говори енглески језик. 
 



Министарство за људска и мањинска права – Светозар Чиплић (ДС), 
рођен је 21. априла 1965. године у Новом Саду. Студије права завршио је 
у Новом Саду, где је и магистрирао. Од 1995. године запослен је на 
Правном факултету у Новом Саду на катедри за Јавно-правне науке. Од 
2002. до 2007. био је судија Уставног суда Србије. Ожењен је, отац двоје 
деце. 
 

 
 Министар без портфеља – Сулејман Угљанин (СДА Санџака), рођен је 
20. новембра 1953. године у Косовској Митровици. Дипломирао је на 
Стоматолошком факултету у Сарајеву, где је завршио и специјализацију. 
Као стоматолог радио је 12 година у Медицинском центру у Новом 
Пазару. Председник је Странке демократске акције Санџака од 1990. 
године и председник Бошњачког националног већа у Србији. Био је 
савезни посланик у Већу грађана. 


