На основу члана 60. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша",
број 88/2008)
Градско веће Града Ниша на 1. седници одржаној 11.07.2016. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША

I Марина Јанковић, дипломирани правник, поставља се за секретара
Градског већа Града Ниша.
II Решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша".

Број: 730-1/2016-03
У Нишу, 11.07.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

О б р а з л о ж е ње

Чланом 60. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), прописано је да Градско веће има секретара који се стара о обављању
стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Већа и његових
радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретара поставља Градско веће, на предлог Градоначелника, на четири
године и може бити поново постављен.
За секретара се поставља лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање три године.
Градоначелник Града Ниша, за секретара Градског већа Града Ниша,
предложио је Марину Јанковић, дипломираног правника.
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, 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 2018-2012. Учесник је у више пројеката
који се односе на реформу државне управе и локалне самоуправе. Говори
енглески и француски језик.
На основу наведеног, Градско веће Града Ниша донело је Решење о
постављењу Марине Јанковић, за секретара Градског већа Града Ниша.
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