На основу члана 10. 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 ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

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

Број: 1267-5/2017-03
У Нишу, 12.10.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

Образложење

Чланом 10. Одлуке о службама града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 143/2016 и 39/2017 - други пропис) прописано је да начелник службе може
имати заменика који га у случају спречености и одсутности замењује, као и да се
заменик начелника службе, поставља и разрешава на исти начин и под истим
условима као и начелник. Чланом 7. ове одлуке прописано је, између осталог, да
начелника службе поставља Градско веће.
За заменика 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.
Горица Танчић, дипломирани правник, рођена је 17.12.1956. године. По
професији је дипломирани правник. Има положен стручни испит за рад у органима
државне управе.
У радном односу од 1982. године, и то: од 1982. до 1986. године на
пословима секретара Друштвено-политичког већа у Општини Неготин; од 1986 до
1999. године у Секретаријату за урбанизам и стамбено-комуналне делатности
Града Ниша као самостални стручни сарадник на пословима издавања
грађевинских дозвола и пословима планирања и уређења простора и на
пословима помоћника секретара; од 1999. до 2012. године у Служби за послове
Скупштине Града као самостални стручни сарадник на нормативно-правним
пословима, на пословима шефа Одсека за прописе и локалну самоуправу и на
пословима шефа Одсека за прописе. Од 2012. налази се на функцији заменика
секретара Градског већа Града Ниша
На основу свега наведеног, а имајући у виду да Горица Танчић, испуњава
услове прописане Одлуком о службама града Ниша, Градско веће Града Ниша
доноси Решење о постављењу Горице Танчић, за заменика начелника Службе за
послове Градског већа.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

