CURRICULUM VITAE

Име и презиме: Сара Новаковић рођена Скенџић
Датум рођења: 24.09.1969. год.
Адреса: Нови Сад; Радоја Домановића бр. 24
Телефони: 060/324-24-12
Маил: snsara69@gmail.rs
Стручна спрема: Магистар економије
Образовање:
2004 - 2007 – Факултет за менаџмет – магистар економије (менаџмент);
1988-1993- Економски факултет Суботица; Одељење у Новом Саду - дипломирани економиста;
1986-1988 – Средња економско – туристичко – угоститељска школа „Светозар Милетић“ Нови
Сад – туристички техничар.
Додатно образовање:
Microsoft ECDL Profile certificate – ECDL сертификат за рачунарски Microsoft софтвер
Лиценца Службеника за јавне набавке издату од стране Управе за јавне набавке
Лиценцa – овлашћење за обављање послова посредовања и заступања у осигурању издата од стране
Народне банке Србије.
Лиценца за регистар запослених, лиценца и центрaлни регистар.
Сертификат специјализоване обуке „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“ – Фонд „Европски
послови“ Нови Сад финансиран од стране Покрајинске Владе.
Сертификат за завршен курс „Управљање пројектима“ – БСЦ Информативни центар за пословну
стандардизацију и сертификацију Нови Сад
Сертификат за завршен курс „Писање предлога пројеката за ЕУ фондове“ – „Пословна савршеност“
Нови Сад
Завршen вишемесечни курс за економску пропаганду.
Познавање језика:
Активно говорим Енглески језик и поседујем следеће сертификате Универзитета из Cambridge-а из
Вел. Британије:
1. First Cambridge Examination
2. Advanced Cambridge Examination
3. Proficiency Cambridge Certificate
4. Сертификат летње школе Енглеског језика у Оxфорду.
Немачки језик – пасивно знање.
Рад са рачунарима:
• OS Windows: MS Office:
• OS Linux;
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•
•

Интернет и друштвене мреже и портали.
Специјализовани рачуноводствено – финансијски послови, базе прописа, Е-commerce.

Радно искуство:
• Од 2011. године „Покрајински завод за заштиту природе“ Нови Сад Начелница Одељења за
финансијско – рачуноводствене послове, јавне набавке и маркетинг, укључујући и
финансијско управљање пројектима.
• 2005 – 2011. године JKP "Паркинг сервис" Нови Сад; - Руководилац Службе продаје и
набавке.
• 2003 – 2004. године "Pajax" Нови Сад - координатор увоза и извоза, домаће као и послови
финансија.
• 2001.- 11. 2002. године "Јevon Computer Technology" Нови Сад - координатор увоза и извоза,
домаће продаје као и послови финансија.
• 1999-2001. године АД "Агровојводина" Нови Сад – руководилац финансија, координатор
продаје и набавке.
• 1994-1999. године „Агровојводина АД "Елнос"" Нови Сад. - приправник, сарадничка радна
места (стручни, самостални и виши стручни сарадник I и II), закључно са радним местом
координатора продаје и набавке.
Посебно радно искуство:
У периоду 2008 – 2011. година сам обављала консултантске послове из области јавних набавки и
финансија за установе Завод за културу војвођанских Румуна, Завод за културу војвођанских
Словака, Завод за културу војвођанских Русина и Покрајински завод за заштиту природе.
Стручне праксе у иностранству у организацији AIESEC-а (Међународно удружење студената
економије, манагемент-а и организационих наука) у Немачкој, и то:
• 1992. године "Commerz bank" АG, Филијала на Немачком језику.
• 1991. године "К Line" GmbH, Фијала Хамбург на Енглеском језику.
Стручни радови:
• „Извештај о стању природе на територији Града Новог Сада за период од 2013-2017“ године,
Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, 2019.
• „Финансирање заштите природе у Војводини“, 2. Симпозијум о заштити природе са
међународним учешћем „Заштита природе искуства и перспективе“, Покрајински завод за
заштиту природе, Зборник радова, Нови Сад, 2016.
• „Извештај о стању природе у Аутономној Покрајини Војводини за период 2010-2014“,
Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, 2015.
• Novaković S. “Knowledge management in “De Beers” corporation” IV Simposium “Towards
knowledge management” F@M, Book of abstract F@M Novi Sad, 2006;
• Novaković S. “Knowledge management in “De Beers” corporation” I International symposium
“Efficient knowledge management” Elektrostrojarska škola Varaždin Croatia Book of abstract pg
51-63 Elektrostrojarska škola Varaždin Croatia, 2007;
• Novaković S. “Mobbing – new form of sport abuse” XV. International Simposium Novosadski
marathon; Book of abstract Novosadski marathon, Novi Sad, 2007:
▪ Novaković S. “Developement breakdown and change in human behaviour ” II International
symposium “Efficient knowledge management” Elektrostrojarska škola Varaždin Croatia Book of
abstract Elektrostrojarska škola Varaždin Croatia, 2008;
Пројекти:
2020 – 2022 IPA Danube Transnational Programme - "Protecting and restoring ecological connectivity in the
Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial coperation” LifelineMDD DTP3-308-2.3”:
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2019 – 2020 GIZ Open regional fund – Biodiversity “„Regional guidelines on ecosystem services assessment and
Evaluation (ESAV) in processes of establishing and managing of protected areas in Western Balkans”
2017 –2021 IPA Danube Transnational Programme - " Preserving Sava River Basin Habitats through
Transnational Management of Invasive Alien Species” (DTP2 -096-2.3 – SavaTies)
2017 – 2019 IPA CBC Hungary - Serbia - "Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border
region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065”
2017- 2020 IPA "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and
wiSe use of WETLANDS and other surface waters“ SeNs Wetlands HR-RS135
2017 – 2019 IPA Danube Transnational Programme - "Transboundary Management Programme for the planned 5country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Dunav” within the Danube Transnational Programme” (DTP 1-259-2.3
– coop MDD)
2016 -2023 LIFE "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing Human-caused mortality in the
pannonian region - Pannon eagle (LIFE15NAT/HU/000902)
2015 - Влада Аутономне Покрајине Војводине; Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине „
Услуге Биомониторинг стања индикатора строго заштићених врста у АПВ-2015“
2015 – UNDP “Economic valuation of ecosystem services of special nature reserve of “Koviljsko –
petrovaradinski rit” (2015 – 2015)
2015 - Влада Аутономне Покрајине Војводине; Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
„Услуге Биомониторинг стања индикатора строго заштићених врста у АПВ-2015“;
2013/2014 - ИПА / Воде Војводине Стручни надзор над мониторингом и радовима на измуљењу
водотока Јегричка од км 37+592 до км 44+015 у оквиру пројекта "Еколошко управљање водама у
равничарским пределимаЧ - ХУРСБ/1203/121/237
2013/2014 - La Farge Беочин "Утицај експлоатације лапорца на површинском копу "Филијала" на
станиште строго заштићених врста Часорске ливаде (БЕО19) Израда елабората
2013 – Град Нови Сад; Управа за заштиту животне средине „Еко кампања "Стоп тровању птица
грабљивица”
2013 - Град Нови Сад; „Међународна ревија Документарног, Еколошког и Туристичког филма
2012/2013 "Стање и заштита природних вредности на коридору гасовода Јужни ток на територији
Републике Србије" South Stream
2011 – 2012 Град Нови Сад; „Еко тв видео спотови "Заштићена природна добра Новог Сада“
2010 – 2011 WWF „Помоћ у активностима на конзервацији и управљању специјалним резерватом
природе Горње Подунавље“2018/2019/2020 – организатор “EU GREEN WEEK” званичног партнерског догађаја европског “EU
GREEN WEEK, који је реализован средствима различитих донатора
2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 – организатор и коорганизатор традиционалних
манифестација реализованих средствима различитих донатора
„Културна Салајка“
„Салајачки доручак“
„Светосавска академија“
„Салајачким сокаком“
„Салајачко звонце“
„Дечија недеља“
„Салајачке зимске чаролије“
Члан савета месне заједнице Салајка други мандат почевши од 2012. године.
У периоду 2004 – 2008. године члан Шкослког одбора О.Ш. „Јован Поповић“.
Од 2018. године члан и подпредседница Општинског савета родитеља Града Новог Сада.
Од 2016. године члан /подпредседница Савета родитеља О.Ш. „Јожеф Атила“.
.
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