БИОГРАФИЈА

Лични подаци
Име и презиме
Адреса
Телефонски број
Е-маил
Држављанство
Датум рођења
Пол
Образовање
Период
Назив образовне
институције
Смер
Степен стручне спреме
Просечна оцена
Период
Назив образовне
институције
Смер
Степен стручне спреме
Просечна оцена

Маријана Васиљевић
Мали Црљени, 11566 Рудовци, Лазаревац
065/696-8807
vasiljevic.marijana@hotmail.com

Српско
12.07.1986. године
Женски

2013-2014
Економски факултет, Каменичка 6, Београд
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
VII-2 – мастер економије
9,47
2005-2009
Економски факултет, Каменичка 6, Београд
Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
VII-1 - дипломирани економиста
8,42

Радно искуство
Име и адреса послодавца Ревизорска кућа АУДИТОР, Страхињића бана 26, Београд
Датум од 2010 до данас
Радно место /занимање Директор ревизије
Лиценцирани овлашћени ревизор,
Главни послови и  руководилац и члан тима у поступку извршавања послова
одговорности
ревизије финансијских и консолидованих финансијских
извештаја, ревизије пословања, бонитета, солвентности и
специјалних биланса у складу са домаћим прописима и
МСР;
 руководилац и члан тима у пројектима анализе и контроле
пословања
 руководилац многобројних пројеката у области вештачења
за потребе судских органа; пројеката у вези са израдом
плана реорганизације и унапред припремљеног плана
реорганизације;
 руководилац пројеката на обављању уговорених поступака
за потребе приватизације, које између осталог обухвата
издавање Извештаја о налазима чињеничног стања о
испуњењу обавеза у складу са уговорима о купопродаји
друштвеног капитала и осталим уговорним ангажовањим
на изради извештаја о налазима чињеничног стања за
верификацију трошкова по основу уговора о донацијама;
 члан тима за надзор и контролу токова документације;
Име и адреса послодавца Предузеће за ревизију ДИЈ-АУДИТ доо, Димитрија Туцовића
119б, Београд
Датум 2009 – 2010. године
Занимање / радно место Млађи ревизор
Главни послови и  члан тима у поступку извршавања послова ревизије
одговорности
финансијских и консолидованих финансијских извештаја
Остала радна ангажовања
Име и адреса послодавца Институт за стране језике а.д. Београд
Датум од 2017 до данас
Радно место /занимање Члан надзорног одбора
Име и адреса послодавца Агробачка а.д. Бачка Топола
Датум од 2017 до данас
Радно место /занимање Члан надзорног одбора

Личне вештине и
компетенције
Матерњи језик Српски
Други језици  Енглески
 Руски
Чланства у професионалним Члан Коморе овлашћених ревизора Републике Србије
организацијама
Познавање рада на рачунару Windows оперативни систем, MS Office пакет.
Возачка дозвола Б категорија (активан возач)
Остало Непушач

