На основу члана 7. Одлуке о службама града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 143/2016 и 39/2017 - други пропис),
Градско веће Града Ниша, на седници од 12.10.2017. године, дoнела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

I Марина Јанковић, поставља се за начелника Службе за послове Градског
већа.
II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 1267-4/2017-03
У Нишу, 12.10. 2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

Образложење

Чланом 7. Одлуке о службама града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 143/2016 и 39/2017 - други пропис) прописано је, између осталог, да радом
службе руководи начелник службе кога поставља Градско веће.
За начелника у Служби за послове Градског већа може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година
радног искуства у струци.
Maрина Јанковић, рођена је 14.02.1970. године у Нишу. По професији је
дипломирани правник, са положеним правосудним испитом. Радно искуство у
струци стекла је на пословима адвокатског и судијског приправника, адвоката, и у
приватној компанији. У органима Града Ниша, била је запослена у Секретаријату
за скупштинске послове, послове Градског већа и међународну сарадњу, у Управи
за грађанска стања и опште послове обављала је послове радних места: шеф
Одсека за грађанска стања и шеф Одсека за радне односе. На дужности
Секретара Градског већа била је у мандату 2008-2012 и у мандату 2016-2017.
Учесник је у више пројеката који се односе на реформу државне управе и локалне
самоуправе. Говори енглески и француски језик.
На основу свега наведеног, а имајући у виду да Maрина Јанковић, испуњава
услове прописане Одлуком о службама града Ниша, Градско веће Града Ниша
доноси Решење о постављењу Марине Јанковић, за начелника Службе за послове
Градског већа.
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