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Од 19 чланова нове владе, седморо су били министри у претходној влади, а укупно
деветоро је раније обављало посао министра.

  

  

Ивица Дачић, Милутин Мркоњић, Жарко Обрадовић из Социјалистичке партије Србије
(СПС) били су министри у претходној влади коју је водила Демократска странка, а у њој
су били и Млађан Динкић и Верица Калановић из Уједињених региона Србије (УРС).

  

У прошлој влади били су и лидер Социјалдемократске партије Србије (СДПС) Расим
Љајић и Сулејман Угљанин из Странке демократске акције (СДА).

  

Посао министра обављао је и Александар Вучић крајем 1990-их и Велимир Илић после
демократских промена у октобру 2000. године.

  

Нова влада Србије која ће, по најавама, бити изабрана у петак, имаће 17 ресора и 19
чланова, а чиниће је коалиције око Српске напредне странке (СНС) и Социјалистичке
партје Србије (СПС), СДПС и СДА.

  

Међу новим министрима су Никола Селаковић, Братислав Петковић, Милан Бачевић,
Алиса Марић, Горан Кнежевић - све кандидати СНС, и Славица Ђукић-Дејановић,
потпредседница СПС.

  

Нови министар је и Јован Кркобабић, који ће поново бити потпредседник владе.

  

Будући премијер Ивица Дачић има 46 година, дипломирао је на Факултету политичких
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наука у Београду и у претходној влади је обављао дужност првог потпредседника,
заменика премијера и министра унутрашњих послова.

  

Нови министар одбране и први потпредседник владе Александар Вучић има 42 године,
дипломирао је на Правном факултету у Београду, а усавршавао се у Великој Британији.

  

Од 2008, после напуштања Српске радикалне странке, са Томиславом Николићем је
основао Српску напредну странку, а сада је вршилац дужности председника СНС.

  

Кандидат за министра спољних послова Иван Мркић има 59 година и дипломата је по
професији. Био је амбасадор Србије у Јапану од 2006. до 2011. године када је именован
за државног секретара Министарства спољних послова. Током 1992. и 1993. био је шеф
кабинета председника тадашње Савезне Републике Југославије Добрице Ћосића.

  

Кандидат СНС за министра правде Никола Селаковић има 29 година, завршио је Правни
факултет Универзитета у Београду на коме ради као асистент.

  

Милан Бачевић, кандидат СНС за министра рударства, природних ресурса и просторног
планирања, има 59 година и редовни је професор Приштинског универзитета.

  

Зорана Михајловић, кандидат СНС за министра енергетике, развоја и заштите животне
средине, има 42 године и докторирала је на Економском факултету у Београду. Ради као
ванредни професор Мегатренд универзитета.

  

Горан Кнежевић, кандидат СНС за министра пољопривреде, има 57 година и од недавно
је поново градоначелник Зрењанина.

  

Био је члан Председништва Демократске странке из које је искључен када је прешао у
Српску напредну странку.
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Против њега се водио судски поступак због малверзације са грађевинским земљиштем у
Зрењанину, али кривична пријава одбачена у мају 2010.

  

Братислав Петковић, кандидат СНС за министра културе, информисања и дијаспоре,
има 64 године, дипломирао је позоришну режију у Београду.

  

Власник је једног позоришта у Београду.

  

Алиса Марић, кандидат СНС за министарку омладине и спорта, има 42 године, шаховски
је велемајстор, а докторирала је економске науке.

  

Предавач је на Универзитету за културу и медије Мегатренда.

  

Јован Кркобабић, кандидат ПУПС за потпредседника владе, има 82 године и
докторирао је на Факултету политичких наука у Београду.

  

Жарко Обрадовић, кандидат СПС за министра просвете, има 52 године, докторирао је
на Факултету политичких наука у Београду, а ради и као и професор на универзитету
Мегатренд. Заменик је председника СПС.

  

Славица Ђукић-Дејановић, кандидат СПС за министра здравља, има 61 годину, по
професији је неуропсихијатар. Редовни је професор и шеф катедре за психологију на
Универзитету у Крагујевцу.

  

У претходној власти је обављала дужност председника Скупштине Србије. Њен
страначки колега Милутин Мркоњић, кандидат за министра саобраћаја, има 70 година,
грађевински је инжењер, а у прошлој влади је био министар за инфраструктуру.
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Расим Љајић, кандидат за потпредседника владе и министра унутрашње и спољне
трговине, телекомуникација и информационог друштва, има 48 година, по професији је
лекар, а у претходне две владе је био министар рада и социјалне политике.

  

Сулејман Угљанин који је поново кандидат за министра без портфеља, има 59 година, а
по професији је стоматолог.

  

Велимир Илић, кандидат Нове Србије за министра грађевине и урбанизма, има 61
годину, дипломирао је на Технолошком факултету у Београду, а магистрирао на
Технолошком факултету у Чачку, 2005. године.

  

У претходном скупштинском сазиву био је шеф посланичке групе Нове Србије.

  

Млађан Динкић, кандидат УРС за министра финансија и привреде, има 48 година,
магистар је економских наука, а у претходној влади је био министар економије.

  

Мандат је завршио као шеф посланичке групе УРС после изласка из владе Мирка
Цветковића.

  

Верица Калановић, кандидат УРС за министра регионалног развоја и локалне
самоуправе, има 58 година, магистрирала је на Технолошко-металуршком факултету у
Београду, а у претходној влади је била потпредседница за привреду и регионални
развој, након што је из владе изашао Динкић.

  

Сузана Грубјешић, кандидат УРС за потпредседника владе за европске интеграције, има
49 година, дипломирала је на Факултету политичких наука у Београду, а у прошлом
скупштинском сазиву била је заменик шефа посланичке групе УРС.
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(Блиц) 
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