
 

РАДНА БИОГРАФИЈА 
 

 

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

 

Име и презиме:  Марија Милентијевић 

Име оца:   Богдан 

Датум рођења:  25.5.1981. године 

Место рођења:  Ниш 

Пребивалиште:  7. јули бр. 35/14, 18105 Ниш-Медијана 

Телефон:   064/826 99 15 

E-mail адреса:  milentijevicmarija@gmail.com 

Пол:   Женски 

Националност:  Српска 

Брачни статус:  Неудата 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ: 

 

1988 - 1996.  Основна школа “Ћеле кула“ Ниш               
1996 - 2000.  Гимназија „9. мај“ Ниш, образовни профил: матурант гимназије 
1998 - 2006. Правни факултет Универзитета у Нишу, стечено више образовање, звање: 

Правник, општи успех: 7,50 (и словима: седам и 50/100) 
2010 - 2014. Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за 

привреду и правосуђе у Новом Саду, стечено високо образовање, звање: 

Мастер правник, Диплома бр. 50/9 од 1.9.2014. године, општи успех: 7,43 

(и словима: седам и 43/100) 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

 

Потврда  Обука за тренере „Етика и интегритет у јавној администрацији“ – 

Агенција за борбу против корупцоије 

Сертификат Обука из области јавних политика Европске уније на Правном 

факултету у Нишу, у организацији Центра за јавне политике Европске 

уније 

Уверење Положен државни стручни испит по програму за високо образовање 

код Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Уверење Стручно усавршавање „Корпоративно управљање у јавним 

предузећима“ 

Сертификат Корпоративно управљање у јавним предузећима, друштвима капитала 

и привредним друштвима, Факултет за право, безбедност и менаџмент 

„Константин Велики“ Ниш 

 

mailto:milentijevicmarija@gmail.com


 

РАДНО ИСКУСТВО 

 

Укупно радно искуство у трајању од петнаест (15) година, пет (5) месеци и три (3) дана, и 

то: 

 

 29.12.2006. године - 9.6.2010. године  

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш 

Послови: 

 Административни референт у Сектору за правне послове и 

 Технички секретар у Управи Аеродрома 

 

 10.6.2010. године –  

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша 

Послови:  
- Виши сарадник за кадровска питања у Сектору правних и општих послова, 
- Самостални стручни сарадник за правне послове из области грађевинског 

земљишта у Сектору правних и општих послова, 
- Самостални стручни сарадник за правне послове у Служби правних и општих 

послова, 
- Координатор за опште послове у Служби правних и општих послова, 
- Руководилац Службе правних и економских послова, 
- Самостални стручни сарадник за правне послове у Служби за правне и опште 

послове и 
- Шеф Службе за правне и опште послове. 

 

 

СПОСОБНОСТИ: 

 

Возачка дозвола „Б“ категорије од 8.2.2000. године 

Рад на рачунару: MC Office, Microsoft Windows 

 


