
                                  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  

 

 

 

Седми састанак Мреже СКГО за управљање људским ресурсима  

у локалној самоуправи 

ДНЕВНИ РЕД – нацрт 

 
 

Први дан  

четвртак, 5. март 
 

Модерира: Милош Муцок, координатор Мреже 

 

10:00 - 10:30  Регистрација и кафа добродошлице 

10:30 – 10:45 Уводна реч 

10:45 – 11:30 Оквир компетенција на локалном нивоу 

Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе 

11:30 - 12:30 Представљање важности интеракције јединица за УЉР и односа са јавношћу  

Пројекат: Видљивост и комуницирање реформе јавне управе 

12:30 - 12.45 Пауза за кафу 

12:45 - 13:45 Представљање тема предстојећих радионица у оквиру пројекта  

Видљивост и комуницирање реформе јавне управе  

Пројекат: Видљивост и комуницирање реформе јавне управе 

13:45 - 14:30 Ручак 

14:30 - 15:45 Заштита података о личности – уводни део  

Представници SHARE Фондације 

15:45 - 16:00 Пауза за кафу 

16:00 - 17:30 Заштита података о личности из перспективе Закона о запосленима у АП и ЈЛС 

Представници SHARE Фондације 

17:30 - 17:45 Питања и одговори 

 
 
 
 

   
 

Хотел Крагујевац, Крагујевац 
5 – 6. март 2020. године 
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„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 
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Седми састанак Мреже СКГО за управљање људским ресурсима  

у локалној самоуправи 

 
 

Други дан 

петак, 6. март 

 

Модерирају:   Милош Муцок, координатор Мреже 

Нина Николић, саветница за стручно усавршавање 

 

10:00 - 10:15  Уводна реч 

10:15 - 11:15 

 

 

11:15 – 11:45 

Улога ХР менаџера у новој методологији примене стеченог знања  

и вештина у пракси  

Представници Националне академије за јавну управу 

Утврђивање потреба за стручним усавршавањем – изазови у примени 

методологије 

Представници Националне академије за јавну управу 

11:45 - 12:15 Пауза за кафу   

12:15 - 14.00 Отворени панел на тему стручног усавршавања у ЈЛС Представници 

Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Представници СКГО 

Представници Савета Европе 

14:00 Ручак 

 
 

 

   
 

Хотел Крагујевац, Крагујевац 
5 – 6. март 2020. године 

 


