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АГЕНДА
ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Селекција и вработување, унапредување, видови вработувања и
мобилност
09:00 – 09:15 Регистрација на учесници
09:15 – 09:30 Воведнo, поздравување и запознавање со учесниците
09:30 – 11:30 Функционална анализа во јавниот сектор
Цели на функционалната анализа
Правен основ за спроведување
Моделот на функционалната анализа
Функциите како основа на функционалната анализа
Спроведување на функционалната анализа
➢ Почеток на спроведувањето
➢ Формирање на Тим
➢ Организирање на процесот
➢ Анализа на документи
➢ Собирање информации за расположливите човечки и други капацитети
➢ Прибирање податоци за перцепцијата на вработените во институцијата
➢ Прибирање податоци за организациските единици
➢ Спроведување интервјуа
➢ Анализа и категоризација на функциите
➢ Анализа на информациите и евалуација според критериумите
➢ Извештај од спроведената анализа
➢ План за подобрување
11:30 – 12:00 (кафе и оброк)
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12:00 – 13:00 Селекција и вработување на адмнистративни службеници
➢ Барање за објавување на јавен оглас
➢ Комисија за селекција на кандидати
➢ Фази на постапката за селекција (административна селекција, испит за
административен службеник и интервју, базирано на компетенции)
➢ Одлука за избор
➢ Решение за стекнување на статус на административен службеник
13:00- 14:00 Унапредување на административен службеник
➢
➢
➢
➢
➢

Барање за објавување на интерен оглас
Комисија за селекција за унапредување
Фази на постапката за унапредување
Одлука за избор
Решение за унапредување на административен службеник

14:00 – 14:30 Кафе пауза
14:30 – 15:30 Видови вработувања и мобилност во јавниот сектор
➢ Видови вработувања, со посебен осврт на вработувањата на определено време
➢ Мобилност на вработените во јавниот сектор (распоредување во рамки на иста
институција и преземање од една во друга институција во јавниот сектор)

15:30 – 16:00 Прашања и дискусија
16:00 -16:15 Пополнување на евалуациски листи за обуката

Your Proffessional Training Center - More than just training

