
Ко је све у „Радној групи за спровођење пројекта ‘Јадар’“ - коју је формирала Влада Србије још пре годину дана? На челу Зорана Михајловић, међу члановима блиски сарадници Александра Вучића, као и „други секретар аустралијске амбасаде“
четвртак, 09 децембар 2021 09:00

У Радној групи за спровођење пројекта "Јадар", коју је Влада Србије формирала још пре
годину дана и на чијем је челу ресорна министарка Зорана Михајловић, налазе се и неки
веома блиски сарадници председника Александра Вучића, али и представници страних
амбасада и међународних финансијских институција.

  

  

Одлука о формирању те радне групе и измене те одлуке објављене су у Службеном
гласнику Србије у новембру прошле и априлу ове године, а за председницу је одређена
министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић, док је њена заменица државна
секретарка у том министарству Јованка Атанацковић .
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  Међу нешто мање од 30 чланова Радне групе налазе се и шеф кабинета председникаРепублике Ивица Којић и специјални саветник председника Данило Цицмил.  У тој одлуци се наводи да у раду Радне групе могу учествовати и други секретарамбасаде Аустралије у Србији Мајкл Шираев и директор Светске банке у Србији СтивенНдегва.  Такође су одређени бројни помоћници у министарствима, агенцијама и управаманадлежним за та питања, као и представници локалних самоуправа и компанија попутСрбијагаса, Путева Србије, ЕПС-а, Србијавода, Србијашума, Железница и других.  (Бета)  
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