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Партија 6: Пружање услуга припреме и реализације обуке на тему: „Тренинг
тренера за начелнике управа и запослене који се баве управљањем људским
ресурсима“
6.1.

Експерт у области обуке тренера – 2 експерта

I.
Експерт у области обуке тренера ће развити програм и спровести 8
тродневних обука на тему „Тренинг тренера за начелнике управа и запослене који се
баве управљањем људским ресурсима“ са циљем подизања капацитета код полазника
за преношење знања и вештина из области управљања људским ресурсима запосленим
у локалној администрацији и другим организацијама и установама чији је оснивач
локална самоуправа.
Ова обука би, између осталог, требало да покрива следеће теме:
− Циклус обуке, њене фазе и улоге тренера, котренерски рад
− Планирање тренинга,
− Дизајнирање тренинга (израда тренерске агенде, материјала и сл.),
− Писање циљева програма,
− Вештине презентовања и комуникација са полазницима,
− Евалуација обуке,
− Логистика, и друго.
II.

Задатак експерата је да:

• Развију програм тренинга (детаљну тренерску агенду, презентције, вежбе,
тестове и сл.) прилагођен улогама циљне групе – који ће се усагласити са пројектним
тимом,
• Реализују 8 тронодневних обука на тему „Тренинг тренера за начелнике управа
и запослене који се баве управљањем људским ресурсима“ у 8 регионалних центара које
одреди пројектни тим.
• Израде извештаје након сваке регионалне обуке и доставе пројектом тиму.
III.
Рокови: експерти су дужни да израде нацрт програма тренинга и доставе га
пројектном тиму најкасније 5 радних дана пре почетка реализације обука. Експерти су
дужни да у року од 3 радна дана након реализоване региналне обуке доставе извештај,
а преглед утрошених експертских дана у року од 5 радних дана након реализације свих
обука.
IV.
Хонорар и начин плаћања: за припрему програма тренинга предвиђено је 3
експертска дана, за реализацију обука предвиђено је 24 експертска дана, док је за
израду извештаја предвиђено 3 експертска дана, по експерту. Плаћање ће се извршити
након реализације свих предвиђених обука, у року не дужем од 30 дана од дана
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достављања прегледа утрошених експертских дана од стране експерта и комплетирања
свих извештаја.
Максимална вредност хонорара је бруто 150 евра по експертском дану.
V.
Период ангажовања: период у коме ће се експерти ангажовати је од 01.
октобра 2020. године до 31. децембра 2020. године, или у другом термину у складу са
потребама реализације ове обуке и у договору између експерата и пројектог тима СКГО.
За реализацију ове активности предвиђено је максимално до 30 експертских дана, по
експерту.
VI.
•
•
•
•
•
•

Потребне квалификације експерта:
Седми степен стручне спреме из области правних наука, организационих наука,
политичких наука, или других друштвених наука
Минимум 3 године радног искуства у области управљања у локалној самоуправи
или управљања људским ресурсима
Сертификат о успешно завршеној обуци за тренере ће се сматрати предношћу
Реализовано најмање 1 тренинг за тренере ће се сматрати предношћу
Добре комуникацијске и презентационе вештине и вештине извештавања
Искуство из области сарадње са ЈЛС ће се сматрати предношћу
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