
                                  Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2 
 

 
 

„Управљање људским ресурсима у локалној самоупрaви – фаза 2“ 
Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи 
Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне 
самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина  

 

 

 

Шести састанак Мреже СКГО за управљање људским ресурсима  

у локалној самоуправи 

ДНЕВНИ РЕД – нацрт 

 
 

Први дан  

четвртак, 12. децембар 
 

Модерира: Милош Муцок, координатор Мреже 

 

10:00 - 10:30  Регистрација и кафа добродошлице 

10:30 - 10:45 Уводна реч 

10:45 - 12:00 Улога менаџера за људске ресурсе као комуникатора  

Пројекат: Видљивост и комуницирање реформе јавне управе 

12:00 - 12.15 Пауза за кафу 

12:15 - 13:30 Комуникационе вештине – вербална и невербална комуникација и 

давање повратних информација 

Пројекат: Видљивост и комуницирање реформе јавне управе 

13:30 - 14:30 Ручак 

14:30 - 16:00 Јединствени кодекс шифара у области рада и ажурирање података 

 на порталу ЦРОСО 

Представнивици Националне службе за запошљавање и ЦРОСО 

16:00 - 16:15 Пауза за кафу 

16:15 - 17:15 Јединствени кодекс шифара у области рада и ажурирање података 

 на порталу ЦРОСО – наставак 

Представнивици Националне службе за запошљавање и ЦРОСО 

17:15 - 17:30 Питања и одговори 

 
 
 
 

   
 

Хотел Крагујевац, Крагујевац 
12 – 13. децембар 2019. године 

 
 



                                  Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2 
 

 
 

„Управљање људским ресурсима у локалној самоупрaви – фаза 2“ 
Пројекат заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи 
Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне 
самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина  

 

 
 
 
 
 
 

Други дан 

петак, 13. децембар 

 

Модерирају:   Милош Муцок, координатор Мреже 

Нина Николић, саветница за стручно усавршавање 

 

10:00 - 10:15  Уводна реч 

10:15 - 11:30 Новине у области УЉР и активности Националне академије за јавну управу 

Представници МДУЛС и Националне академије за јавну управу 

11:30 - 12:00 Пауза за кафу   

12:00 - 14.00 Додела сертификата са онлајн обуке „Стручно усавршавање“ 

14:00 Ручак 

 
 

 


