ИРЕНА ИЊАЦ,
члан Скупштине
ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
Име и презиме: Ирена Ињац
Година и место рођења: 1977. године, Бихаћ (Босна и Херцеговина)
E-mail: irenainjac@yahoo.com
ОБРАЗОВАЊЕ:
Стечено звање: Дипломирани правник
Образовна установа: Правни факултет Универзитета у Београду
ОСТАЛО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:
- Положен државни стручни испит
- Сертификовани службеник за јавне набавке
- Аналитичар радних места
- На специјалистичким студијама за јавног бележника, на Правном факултету
Универзитета у Београду
- Припрема правосудног испита
РАДНО ИСКУСТВО:
Фебруар 2013. године и даље: Руководилац Групе за буџетскии систем у Сектору буџета
Министарства финансија
Децембар 2005. – фебруар 2013. године: Координациони центар Србије и Црне Горе за
Косово и Метохију, касније Министарство за Косово и Метохију, Канцеларија за Косово и
Метохију
Јануар 2005.-децембар 2005. године: адвокатски приправник и Адвокатској канцеларији,
адвокат Маринка Шакана
ВЕШТИНЕ:
Страни језици:
енглески језик – читање, писање, разумевање, говор; немачки језик – разумевање
Рад на рачунару:
Microsoft Windows окружење, МS Office (Word, Excel, Power point,MS Office Outlook),
OpenOffice/Libre Office sult
Возачка дозвола: Б категорије
Социјалне и организационе вештине: изузетно изражене комуникационе и презентационе
способности, организованост у раду, познавање правила пословног бонтона, иницијатива,
креативан и иновативни приступ у послу и решавању проблема, спремност на константан
рад, мотивисаност, упорност, проактивност, поседовање радне етике
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

- Члан Владине Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава
- Члан Радне групе за једнообразно поступање код праћења реализације донација
- Члан Радне групе за разматрање и расправу Нацрта стратегије развоја интерне
финансијске контроле у јавном сектору 2014-2019. године и Акционог плана за њену
имплементацију
- Члан Пројектне радне групе за израду прописа којима ће се уредити функционисање
Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности
- Члан Радне групе за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања у
Републици Србији
- Секретар Радне групе за разматрање питања везаних за статус одређених органа,
организација и служби са подручја АП Косово и Метохија
- Учешће у изради Нацрта закона о подршци припадницима српског народа и
припадницима мањинских националних заједница на територији АП Косово и Метохија
- Аутор више чланака у стручном часопису „Саветник“ и предавач на семинарима на тему
буџетског система

