
                                  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  

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 
 

Понедељак, 16. мај 

10:00 Регистрација учесника 

10:00-10:15  Уводна реч, представљање програма 

10:15-11:00 Управљање људским ресурсима засновано на компетенцијама – 

законски оквир 

11:00-11:30  О компетенцијама – дефиниција и сврха 

11:30-11.45 Пауза за кафу 

11:45-12:15 Компетенције за рад службеника у АП и ЈЛС 

12:15-13:15 Анализа посла – Описи радних места и компетенције 

13:15-13:45 Пауза за ручак   

13:45-14:30 Врсте компетенција за рад службеника у АП и ЈЛС – понашајне и 

функционалне компетенције 

14:30-15:15 Опште и посебне функционалне компетенције 

15:15-15:30 Пауза за кафу 

15:30-16:15 Посебне функционалне компетенције за област рада 

16:15-17:00 Посебне функционалне компетенције за одређено радно место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2022. годину   
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Уторак, 17. мај 

10:00-10:30 Резиме првог дана семинара 

10:30-11:30 Поступак одређивања компетенција за рад на радном месту – 

попуњавање Обрасца компетенција 

11:30-11.45 Пауза за кафу 

11:45-12:15 Одређивање Понашајних и Општих функционалних компетенција 

12:15-13:15 Вежба 

13:15-13:45 Пауза за ручак   

13:45-14:30 Одређивање Посебних функционалних компетенција за област рада и 

Посебних функционалних компетенција за одређено радно место 

14:30-15:15 Вежба 

15:15-15:30 Пауза за кафу 

15:30-16:00 Итеграција стечeног знања о управљању људским ресурсима у локалној 

самоуправи засновано на компетенцијама 

16:00-16:45 Тест 

16:45-17:00 Евалуација семинара 

 


