КРАТКА БИОГРАФИЈА
Име: Данијела
Презиме: Милићевић
Датум рођења: 17.06.1978
Место рођења: Сарајево, Босна и Херцеговина
Брачно стање: удата, једно дете
Aдреса: Булевар Николе Тесле 29/13, 18 000 Ниш
Teл.: + 381 65 833 18 31

OБРАЗОВАЊЕ
Основна школа: ''Братсво и јединство'' - Сарајево и ''Коле Рашић''- Ниш
Средња школа: Медицинска школа ''Др. Миленко Хаџић'', Ниш
Факултет: Правни факултет, Ниш
Звање: мастер правник, положен стручни испит за рад у органима управе

СПEЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ
1. Сертификат Корпоративно управљање у јавним предузећима, државним
друштвима капитала и привредним друштвима – Институт за пословна
истраживања- МБА – Београд
2. Сертификат – Управљање људским ресурсима
3. Сертификат Параграф Нет-а
4. Сертификат Правне клинике
5. Рад са програмима: »Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Internet.«
6. Возачка дозвола »B« категорије
7. Говорим, читам и пишем енглески, италијански и немачки језик
8. Објављени научни стручни радови: Нове технологије – електронско учење
(distance learning, e-lerning), Benchmarking – The new tendention in
management, Electronic payment system and its protection

РАДНО ИСКУСТВО













2001. – Војна болница Ниш
Јануар 2004 – Јануар 2005: »Promixt« d.o.o., менаџер 45 малопродајних радњи,
референт општих правних послова
2008. и надаље – радник Управе Градске општине Црвени Крст – Ниш, на
радном месту '' Припрема и реализација седница Скупштине Градске општине
Црвени Крст, седница Већа ГОЦК, његових радних тела и стручни и
административни послови за потребе председника Скупштине ГОЦК, стручни и
административни послови за потребе председника ГОЦК и стручних радних
тела '' у служби за опште и правне послове.
2011. и 2012. година - успешан рад на пројекту који финансира и надгледа ЕУ и
УНИЦЕФ за децу са сметњама у развоју – асистент/менаџер на пројекту за
општине Алексинац, Ражањ, Гаџин Хан и ГО Црвени Крст – Ниш.
2008. година - учествовање у изборном процесу - члан
2012. година – заменик председника Изборне комисије Градске општине Црвени
Крст
2016. година – секретар изборне комисије ГОЦК
2012. година - секретар Скупштине ГО Црвени Крст – Ниш
2016. година - реизабрана сам за секретара Скупштине ГО Црвени Крст
2017. година – оперативно радно тело РИК-а за Град Ниш, успешно спровођење
председничких избора на територији Града Ниша (175 бирачких места)

Врлина је бити спреман да чујеш саговорника – а ја то јесам, способна сам да видим
оно што други не виде – јер имам визију будућности, волим да учим од бољих – јер
увек има бољих, желим да ми поклоните поверење – а ја ћу га у потпуности оправдати.
Уз младост, енергију и квалификације које поседујем, није ми стран ни тимски рад, ни
одговорност која је неопходна и која је у мени, савремени приступ послу и
различитости које доноси, изазов су пред којим излазим са нестрпљењем.
Због тога, са пуном одговорношћу могу рећи да сам спремна да испуним све што се од
мене тражи ефикасно и успешно.
Омогућите и Вама и мени да нам крене,

С' поштовањем,
Данијела Милићевић, мастер правник

