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БИОГРАФИЈА 

 

                   Јелена Средојевић рођена је 12.10.1994. године у Ваљеву. Завршила је 

„Пољопривредну школу са домом ученика“ у Ваљеву, смер – прехрамбени техничар. Школске 

2013/2014. године уписала је Основне академске студије на Факултету здравствених, правних и 

пословних студија у Ваљеву, Универзитета Сингидунум, студијски програм – Рачуноводство и 

ревизија. Године 2017. године завршава студије и стиче звање – Дипломирани економиста. 

                   Мастер академске студије уписала је 2018. године на Факултету здравствених, 

правних и пословних студија у Ваљеву, Универзитета Сингидунум, студијски програм -  

Пословна економија, модул: Рачуноводство и ревизија. 

        Стручну праксу обављала је у периоду од 17. јуна до 10. јула 2015. године у предузећу 

„Малина промет“ у Белошевцу, као и у рачуноводственој агенцији “MGM EFFECT” у Ваљеву од 

10. априла до 16. маја 2017. године.   

   

         Похађала је обуку из пословне комуникације у клубу за тражење посла Националне 

службе за запошљавање у септембру 2017. године.  

                    Од марта 2018. године запослена је на као сарадник у настави на Факултету 

здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву, Универзитета Сингидунум. 
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                    Присуство на конференцијама, предавањима, пројекти: 

 

1. Радионица Народне банке Србије „Фалсификати“ – 2018. године; 

2. Стручна посета Аеродрому „Никола Тесла“, предавање из области интерне 

ревизије – 2017. године; 

3. Предавање на тему криптовалуте – „Биткоин – место у облаку где се сливају 

технологија, право и финансије“ – 2017. године; 

4. Предавање  „Управљање локалним робним маркама“, а које се односило на 

брендирање – 2017. године; 

5. Стручна екскурзија – посета Београдској берзи, предавање на тему 

„Функционосање Београдске берзе“; Комисија за хартије од вредности Републике 

Србије – предавање пропраћено примерима из праксе; Завод за интелектуалну 

својину Републике Србије – предавање на тему „Интелектуална својина“ – 2016. 

године; 

6. Финансијска анализа фирме „ФИМА“ из Мионице у периоду од 2011 до 2013. 

године – 2016. године; 

7. Присуство на научној конференцији „ФИНИЗ“, Београд – 2015. године тема 

конференције „Управљање финансијама у савременим условима  пословања“  и 

2016. године тема конференције „Ризици у савременим условима пословања”; 

8. Трећи „Дунавски бизнис форум“ у Новом Саду – 2014. године; 

9. Градски рели на страним језицима – учесник  – 2014. године; 

10. Студијска посета ТЕНТ-у – 2013. године;  

11. „Недеља малих и средњих предузећа“, конференција која је одржана на тему 

„Електронско пословање“, Ваљево – 2013. године; 

 

 

                   Током студија учествовала је као волонтер на следећим догађајима:  

 

1. Трећи Колубарски сајам вина -  2017. године; 

2. ПИО фонд Ваљево – волонтерска акција помоћи старијим суграђанима да 

електронским путем изврше замену старих здравствених књижица, попуњавање 

пријава за замену здравствених књижица за сваког подносиоца појединачно путем 

портала E-управе Србије -2016. године; 

3. Сајам „СПРЕГ“ – промоција производа - 2016. године; 

4. Други Колубарски сајам вина - 2016. године; 

5. Конференција мрежа – 2015. године; 

6. Први Колубарски сајам вина – 2015. године; 

7. Ваљевски изазов – Wild Serbia – 2014. године; 

8. Сајам „СПРЕГ“ – анкетирање посетилаца сајма - 2014. године; 

 

  


