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МИЛАН ЂУКИЋ 

 

 

Мр Милан Ђукић је рођен у Новом Саду 1974.године.  

По струци Магистар правних наука.  

 

Основну и средњу сколу завршио је у Новом Саду. Основне студије завршио је 1999. 

године на Универзитету у Новом Саду, Правни факултет. Завршио је 2005. године 

Специјалистичке студије "Право Енергетике" на Правном факултету у Београду, 2012. 

године је положио Правосудни испит, а 2014. године магистрирао са тезом "Уговор о 

продаји природног гаса". 

 

2000. године запошљава се у Ј.П. “Нафтна индустрија Србије, Нис-Гас”, одакле 2005. 

прелази у Ј.П. “СРБИЈАГАС” где ради и данас најпре на месту директора сектора 

правних и кадровских послова, а од јануара 2015. на месту Извршног директора 

функције за правне, кадровске и опште послове. Члан је радне групе за изградњу 

гасовода “Бугарска граница - Мађарска граница” кроз Србију и руководилац Радне 

групе за решавање имовинско правних односа на траси тог гасовода кроз Србију. Члан 

је Радне групе за реструктурирање ЈП Србијагас и руководилац пројекта решавања 

имовинско правних односа и реконструкције пословног центра Србијагаса. 

 

Поред професионалног ангажмана у ЈП Србијагас у току каријере био је и: 

Саветник председника УО “Института за ратарство и повртарство НС семе” Нови Сад 

Председник УО “ГасПромет” Република Српска 

Председник НО “Института КВБ” Сремска Каменица 

Председник НО “Српске фабрике Стакла” Парацин 

Председник НО “Агрозив” Зитисте 

Председник НО “Специјална лука” Панцево 

Члан УО “YugoRosGaz”, “МСК” , “Института за ратарство и повртарство” и “Гас промет” 

Председник је скупштине струковног удружења “Удружења правника у енергетици” 
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Од 2007. године је председник РК Војводина, од када клуб бележи запажене резултате 

укључујући : 

3 Купа Србије 

5 Суперкупа Србије 

7 узастопних титула државног првака 2013/14/15/16/18/ и 2019. године 

Клуб је више пута проглашаван за најбољи спортски колектив у Новом Саду и 

Војводини награђен је и Новембарском повељом Града Новог Сада 2014. године и 

Hello Awards наградом 2013. године. 

У току спортске каријере поред фунције председника РК Војводина обављао је и 

функцију Председника Асоцијације рукометних клубива Србије, био је представник 

Србије у Регионаланој SEHA Газпром лиги и члан УО РСС  

Добитник је  Хиландарске повеље 2016. године и Спартакове награде 2017. године. 

Ожењен, отац два детета.  


