
                                  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  

 

 

 

Једанаести регионални састанак Мреже СКГО за управљање 

људским ресурсима у локалној самоуправи 

ДНЕВНИ РЕД – нацрт 

 
 

Први дан  

уторак, 21. јун 
 

Модерира: Милош Муцок, координатор Мреже 

 

До 10:00  Регистрација и кафа добродошлице 

10:00 - 10:15 Уводна реч 

10:15 - 11:30 Презентација Приручника за одређивање компетенција за рад службеника у ЈЛС 

• Полазне основе за дефинисање оквира компетенција 

• Појам компетенција  

11:30 – 11.45 Пауза за кафу 

11:45 - 13:15 Наставак претходне сесије: 

• Врсте компетенција 

• Поступак и одговорност за одређивање компетенција 

• Попуњавање обрасца компетенција - примери 

13:15 - 14:00 Ручак 

14:00 - 15:15 РАДИОНИЦА: Попуњавање Обрасца компетенција (рад у групама) 

15:15 - 15:30 Пауза за кафу 

15:30 - 16:15 РАДИОНИЦА: Попуњавање Обрасца компетенција (рад у групама) 

16:15 - 16:30 Дискусија и закључци првог дана 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Хотел Леополд I, Нови Сад (Петроварадинска тврђава) 
21 – 22. јун 2022. године 
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Једанаести регионални састанак Мреже СКГО за управљање 
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Други дан 

среда 22. јун 

 

Модерирају:   Милош Муцок, координатор Мреже 

 

10:00 - 10:30  Резиме првог дана састанка 

10:30 - 11:30 РАДИОНИЦА: Попуњавање Обрасца компетенција (рад у групама) 

11:30 - 11.45 Пауза за кафу 

11:45 – 12:45 

12:45 – 13:00 

РАДИОНИЦА: Попуњавање Обрасца компетенција (рад у групама) 

Дискусија и закључци састанка 

13:00 – 14:00 Ручак 
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