
БИОГРАФИЈА  

 

 

Сања (Недељко) Аврам, рођена је 21.09.1992. године, у Мркоњић Граду. 

Основну школу „Немања Влатковић“ у Шипову завршила је 2007. године са одличним 

успјехом. 

Исте године у СШЦ „Петар Кочић“ Шипово уписала је Гимназију - општи 

смјер, коју је завршила 2011. године, такође са одличним успјехом. 

По завршетку средње школе, 2011. године уписала је основне академске студије 

на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, које завршава дана 18.02.2016. 

године и стиче академско звање дипломирани правник – 240 ECTS бодова. У академској 

2016/17. години, уписује мастер академске студије, на Правном факултету у Бањој 

Луци, студијски програм Грађанско право. Почетком 2018. године, положила је свих пет 

испита и остварила просјек оцјена 10,00. 

По завршетку основних студија, радни однос је засновала у привредном 

друштву „Легал“ д.о.о. Бања Лука, као приправник, гдје је обављала послове пружања 

правног савјетовања и правне помоћи у свим областима права. У августу 2017. године, 

засновала је радни однос на Независном универзитету Бања Лука, такође као 

приправник, а од октобра 2017. године запослена је у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ 

а.д. Соколац, ШГ „Горица“ Шипово, као дипломирани правник, на радном мјесту 

„Референт за имовинскоправне послове и судске спорове“. 

Учесница је Савјетовања правника, Октобарски правнички дани на тему 

„Изградња и функционисање правног система“ у Бањој Луци, 07. и 08. октобра 2016. 

године, те посједује и сертификат о учешћу. Такође, учествовала је и на XII 

Савјетовању из области грађанског права на тему „Актуелна питања из области 

грађанског права у Босни и Херцеговини, теорија и пракса“, Бистрица, 18-21. октобра 

2017. године. Посједује и сертификат о учешћу на једнодневном и нтерактивном 

савјетовању на тему „Недоумице у примјени прописа о радном односу у Републици 

Српској, издато од стране Удружења за радно право и социјалну заштиту Републике 

Српске, дана 01.12.2017. године у Бањој Луци. 

 Говори енглески језик, а у основној и средњој школи стекла је основно знање 

њемачког језика. 

 


