ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА
САЊА ПУТНИК
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2008.
године, на смеру Међународно право, са просечном оценом 9.1. Има
положен правосудни испит. Школовање наставила на Правном факултету
Универзитета у Амстердаму, Краљевина Холандија, као стипендиста
холандске Владе у оквиру програма МАТРА (Matra Training for European
Cooperation). Звање мастера Међународног и европског права стекла 2009.
године, са специјализацијом у области Међународног јавног права. Као
полазник Дипломатске академије Министарства спољних послова „Коча
Поповић“, завршила основни програм дипломатске обуке 2011/2012.
године.
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Каријеру је започела 2008. године у Народној скупштини Републике
Србије, у Одељењу за иностране послове, обављајући истовремено и
послове стручне службе Републичке изборне комисије током
парламентарних и локалних избора. Пре одласка на специјалистичке
студије, одређено време је била запослена у кабинету Генералног
секретара Владе. У Канцеларији за европске интеграције била је запослена
у периоду од октобра 2009. до новембра 2015. године. Као саветник у
Сектору за координацију процеса приступања и основна документа,
учествовала је у изради стратешких докумената у процесу приступања ЕУ,
у праћењу активности везаних за имплементацију Споразума о
стабилизацији и придруживању, координацији активности у току
преговарачког процеса између представника ЕУ и надлежних органа РС,
како у смислу правних тако и политичких аспеката. Од новембра 2015.
године до фебруара 2018. године била је запослена у Министарству
унутрашњих послова, као шеф Одсека за хармонизацију прописа са
правом ЕУ, где је била задужена за анализу и праћење развоја правних
тековина ЕУ у области унутрашњих послова, планирање, координацију и
подстицање усклађивања прописа РС са правним тековинама ЕУ,
праћење процеса преговора за приступање ЕУ у области Поглавља 24Правда, слобода и безбедност.
Период од априла до јула 2013. године провела је на стручној пракси у
Министарству спољних послова и кооперације Краљевине Шпаније
(Генерална субдирекција за правосуђе и унутрашње послове у Државном

секретаријату за ЕУ) у Мадриду, у оквиру програма стручног усавршавања
Европског фонда за Балкан. Бројне семинаре и обуке на тему права и
процедура ЕУ, техника, стратегија и политике преговарања и лобирања у
оквиру ЕУ, похађала је како у својству полазника, тако и предавача.
Говори енглески језик и служи се шпанским и руским. Десет година се
активно бавила стрељаштвом. Рођена је 1984. године у Београду. Удата,
има ћерку.

