Тренинг центар ЦЕС, ул Огњан Прица бр 1-4/15, јужен булевар, www.ces.mk
тел 32-32-510 или 078-339-502 email - trainingcenterces@gmail.com, жиро сметка 330100168970882 Капитал
банка, ЕДБ 4030000396878

ПОКАНА ЗА ОБУКА ЗА
ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Селекција и вработување, унапредување, видови вработувања и мобилност
Обуката ке се одржи на датум: 31.01.2019 во просториите на Тренинг Центар
ЦЕС
Обуката е наменета за директори, правници, човечки ресурси и сите
заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во
однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување
на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.
Обуката ке се реализира од страна на експерт- предавач со долгогодишно работно
искуство во Министерство за Информатичко Општество Г-ѓа Билјана Жагар
G

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА
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
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➢ Анализа на информациите и евалуација според критериумите
➢ Извештај од спроведената анализа
➢ План за подобрување
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
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

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)
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Пријавата за обуката ја правите преку електронски пат со пополнување на пријава за
учество на обуката најдоцна до 28.01.2019 год. - понеделник и враќање на истата на
e- меил trainingcenterces@gmail.com
Напомена- бројот на места е ограничен максимум 16 слушатели
1. Котизација за обуката по лице ..................................................4.700,00 денари*
2. Котизација за обука за второ лице од иста институција ...........4000,00 денари*
Уплатата за котизација се врши на сметка на „ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЦЕС ДООЕЛ СКОПЈЕ
330100168970882 Капитал банка, со назнака - Котизација за еднодневна обука Функционална
анализа -уплатата се врши по добиена фактура
*во цената не е пресметан ДДВ

ОБУКАТА КЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЦЕС
- ул огњан прица бр 4/1-15 на јужен булевар (во комплексот кај монтенегро)

За сите дополнителни информации во врска со обуката слободно контактирајте не
Тренинг Центар ЦЕС
тел./факс ++389 32- 32- 510
моб. 078-339-502
веб сајт www.ces.mk
е-маил- trainingcenterces@gmail.com
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