
Биографија - ЦВ 
 

Лични подаци 
 

Име и презиме: Саша Граворац  
Датум рођења: 10. септембар 1984. године  
Адреса: Ивана Сарића 44, Суботица  
E – mail: sasagravorac@gmail.com  
Телефон: 024/562 - 769  
Мобилни: 062/788 - 269  
Пол: Мушки  
Брачни статус: Неожењен  
Држављанство: Републике Србије и Републике Хрватске  

 
Образовање 

 

Назив школе: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици  
Смер: Пословне финансије, рачуноводство и ревизија  
Уписао/завршио: Докторске академске студије – у току  
Трајање по плану и програму: три године  
Степен: VIII  – доктор наука  
Назив рада: Израда докторске дисертације у току  
 

Назив школе: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици  
Смер: Рачуноводство и ревизија   
Трајање по плану и програму: једна година 
Уписао/завршио: 2010/2011. 

 

Степен: VII  – 2 
Назив рада: „Финансијско извештавање у инфлаторним условима“  
Звање: Мастер економиста 
 

 

Назив школе: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици  
Смер: Менаџмент  
Уписао/завршио: 2009/2010.  
Трајање по плану и програму: једна година  
Степен: VII – 2 
Назив рада: „Потенцијали туристичког развоја Суботице и Палића“  
Звање: Мастер економиста 
 

 

Назив школе: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици  
Смер: Финансијски менаџмент и рачуноводство  



Уписао/завршио: 2004/2008.  
Трајање по плану и програму: четири године  
Степен: VII   
Назив рада: „Стратегијски приступ пројектном менаџменту“  
Звање: Дипломирани економиста 
 

 

  
 

Радно искуство 
 

Предузеће: Град Суботица  
Период рада: 01. децембар 2016. године - данас  
Опис посла: Спровођење ревизијских процедура у функцији унапређења 
квалитета рада, подизање ефикасности и ефективности јавног сектора. 

 

Ниво радног места: Самостални саветник – извршилачка група радних места  
 
Предузеће: ЈП „Дирекција за изградњу града Суботице“ Суботица  
Радно место: Заменик/помоћник директора  
Опис посла: Замена директора у његовом одсуству, помоћ директору у 
обављању руководеће функције, саветодавне услуге директору, информисање 
јавности о активностима јавног предузећа, израда стратешких докумената за 
предузеће и рад на континуираном унапређењу економичности, ефективности и 
ефикасности рада 
Период рада: 27. јул 2015. године – 30. новембар 2016. године 

 

Ниво радног места: Топ менаџмент  
 
Предузеће: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици  
Радно место: Сарадник у настави/Асистент  
Период рада: 01. октобар 2011. године – 26. јул 2015. године  
Опис посла: Извођење часова вежби, прегледање колоквијума и домаћих 
задатака, менторски рад са студентима, консултативна настава за студенте, 
израда научних радова 
 
Предузеће: ЕСШ „Боса Милићевић“ Суботица 
Радно место: Професор економске групе предмета 
Период рада: 01. септембар 2009. године – 30. септембар 2011. године 
Опис посла: Извођење наставе из економске групе предмета, административни 
послови везани за радно место професора, послови одељенског старешинства и 
остали стручни педагошко – наставни послови  
 

 

Предузеће: „Биланс“ д.о.о. Суботица 
Радно место: Књиговођа – билансиста 

 



Период рада: 01. јун 2009. године – 31. август 2009. године 
Опис посла: Израда калкулација трговачке робе, обрачун ПДВ – а, израда 
завршног рачуна, израда М4 образаца  
 
 

Остало 

 
 
 
 

Лиценце/курсеви: ЕЦДЛ сертификат, ЕБЦЛ сертификат, Стручни 
испит/лиценца за рад у просвети, Државни 
стручни испит, Сертификат о познавању 
принципа корпоративног управљања, 
Сертификат о положеном курсу из активно 
оријентисане наставе, Сертификат о положеном 
курсу из области тестова и оцењивања 

  
Научно – истраживачки 
рад 

Објављено 40 научних радова у научним 
часописима и презентовани на научним 
конференцијама 
 

Језици: Енглески језик – средњи ниво знања 
Немачки језик – средњи ниво знања 
Италијански језик – почетни ниво знања 
 

Остале функције: Председник Скупштине МЗ Мали Бајмок, члан 
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу 
града Суботице“ Суботица, заменик 
представника Града Суботице у Скупштини 
„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица,  
Председник Савеза српских удружења 
Севернобачког округа, Секретар Центра за 
аграрне иницијативе. 

  
  


