БИОГРАФИЈА

Зовем се Биљана Ђокић. Рођена сам 1961. године.
Основну и средњу школу завршила сам у Крушевцу.
Године 1988. Завршила сам Правни факултет у Београду.
У свакодневном раду користим рачунар. Говорим италијански и енглески
језик.
У Јавном предузећу за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац
запослена сам од 20.12.2016. године на радном месту саветника за правне
послове. По систематизацији радно место обухвата правне послове,
нормативу, кадровске и опште послове, као и послове везане за рад Надзорног
одбора предузећа.
Пре тога, почев од 2014. године била сам запослена у Дунав осигурању а.д.о.
Београд, на пословима саветника Генерална дирекција, Функције за људске
ресурсе и опште послове, на којим пословима сам била све до преласка у ЈП
„Стара планина“ Књажевац.
Од 2005. до запослења у Дунав осигурању, радила сам у сопственој приватној
компанији, која се врло успешно бавила пословима пружања разних врста
консултантских услуга, посебно из области правне заштите и пореског
саветовања.
У периоду 1992-2005. радила сам у Савезном министарству за унутрашње
послове, као и у Министарству за унутрашње послове Републике Србије, и то:
-- 2002-2005. Република Србија, Министарство унутрашњих послова
такође у Управи пограничне полиције за странце у поступцима по жалби
странака као и друга поступања везана за пограничне послове.
 1998-2002. била сам запослена у Савезном министарству
унутрашњих послова, Управа пограничне полиције за странце и
путне исправе, на пословима праћења и примене законских прописа
из те области у другостепеном поступку као и по жалби странака.
Једно од значајнијих ангажовања у том периоду било је закључивање
Споразума и Протокола о реадмисији наших држављана из земаља
Западне европе као и активности везане за њихову реализацију.

1992-1998. радила сам у Министарству унутрашњих послова
Републике Србије, Управа за друштвени стандард, затим Ресор
финансија, кадрова, заједничких и управних послова, на пословима
заступања у радним споровима пред судовима.
Током 1991. године, била сам на стручном усавршавању, најпре у
Општинском, а затим у Окружном суду у Крушевцу.
Моје прво запослење било је 1990. године у конфекцији Звезда у Крушевцу,
која је бројала преко 2000 радника. Радила сам на пословима кадрова, изради
систематизације радних места, водила дисциплинске поступке. Након тога
прешла сам на сложеније послове израде и контроле свих врста компанијских
аката, уговора предузећа и заступања компаније пред судом, на којим
пословима сам била све до одласка у Општински суд.
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