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Подршка НАЈУ у професионалном развоју јавне управе
Предлози за унапређење везе 2020 програма обукa и компетенција
Teматска област: Лични развој и вештине
Полазне претпоставке и методолошки приступ
Анализа полази од претпоставке да су компетенције дефинисане Уредбом о
одређивању
компетенција за рад државних службеника добро постављене и
посматраће се као основа за креирање обука.
Када је реч о вези између програма обука и компетенција, приступ у овој анализи је да
се компетенција може препознати у оквиру одређене обуке уколико се препозна бар
један од показатеља испољавања за понашајне компетенције и који указују на
присуство дате компетенције, односно области знања и вештине за функционалне
компетенције.
Анализа је обухватилa све програме обуке у оквиру једне тематске целине Општег
програма обуке државних службеника 2020. годину (Општи програм) – Лични развој и
вештине, а изведени су и одређени закључци који би се могли применити на остале
делове Програма.
Методологија која је коришћена за анализу веза између обука и компетенција
подразумевала је две фазе. У првој фази испитиване су постојеће компетенције које су
већ дефинисане у оквиру Општег програма обука а за тематску целину – Лични развој
и вештине. Испитивање подразумева утврђивање да ли дефинисане компетенције
заиста одговарају постојећим обукама или не. У оквиру друге фазе, на сличан начин
као што је то рађено за тематску целину – Управљање људским ресурсима, фокус се
ставља на компетенције које су дефинисане Уредбом о компетенцијама. Имајући у
виду да би Општи програм обуке требало да се односи искључиво на извршилачка
радна места (без радних места руководилаца), у оквиру ове друге фазе анализе фокус
је стављен на понашајне компетенције и то само оне које се односе на извршилачка
радна места. На тај начин, у оквиру другог корака је анализирано пет понашајних
компетенција посебно према сваком показатељу који је дефинисан за сваку од
компетенција.
У складу са дефинисаном методологијом конципиран је и овај документ. У првом делу
документа анализирају се постојећи програми обука и у односу на њих даје приказ
компетенције чијем развоју доприносе, док се у другом делу документа фокус ставља
на понашајне компетенције за неруководећа радна места и приказана је веза које
обуке доприносе развоју сваког показатеља посебно, а самим тим и компетенције. На
крају документа су дате препоруке које се односе на унапређење овог дела Општег
програма обука, као и одређена размишљања на који начин би требало конципирати
Општи програм обуке у наредном периоду.
Анализа везе компетенција и Општег програма обуке 2020 (тематска област
Лични развој и вештине)
Компетенције су у државнослужбенички систем уведене усвајањем Закона о изменама
и допунама Закона о државним службеницима у децембра 2018. године и доношењем
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Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника у јануару 2019.
године.
Сходно тим новинама, у Општем програму обуке државних службеника за 2020. годину
први пут је направљена веза између обука и компетенција. Национална академија за
јавну управу, као надлежни орган за припрему Општег програма обуке државних
службеника, је за сваки програм обуке навела једну или више компетенција чијем
развоју тај програм обуке доприноси.
Општи програм обука државних службеника за 2020. годину за област Лични развој и
вештине предвиђа низ обука којима се “адресирају” компетенције које се односе на
понашања државних службеника. У наставку документа је дат преглед програма обука
у области стручног усавршавања: Лични развој и вештине и наведене су компетенције
чијем развоју ти програми обуке доприносе.
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Табела 1. Преглед веза програма обука у оквиру тематске области Лични развој и вештине и компетенција

Програм обуке у
оквиру тематске
области Лични
развој и вештине

Компетенција чијем развоју
програм обуке доприноси
(наведено у Општем програму
за 2020. годину)

(Налази експерата)

Понашајна компетенција – ПК
Општа функционална
компетенција – ОФК
Посебна функционална
компетенција за област рада ПФК

ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ
„НАЈБОЉЕ ЈА“

Веза програма обука са показатељима ПК и ОФК,
као и областима и знањима ПФК УЉР

ПК: Оријентација ка учењу и
променама

Препозната веза са
показатељима ПК и
областима и знањима ПФК

За извршилачка радна места
која нису руководећа
 уочава области у којима
има потребу за додатним
учењем,
 иницира унапређење
рада кад год уочи
потребу за тим
За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје
 познаје своје јаке и слабе
стране и исказује
спремност за лични
развој

Коментар

Веза са ПК
Оријентација ка
учењу и променама
је јасна и могуће је
пронаћи везу са три
показатеља (два за
неруководећа радна
места и један за
руководећа радна
места);

Војводе Степе 51, Београд, Србија
+381.11.7.357.100, +381.63.7.357.750
svetlana.djukovic@gmail.com

Остале компетенција које
нису наведене у Општем
програму, а препознато је
да њиховом развоју
програм обуке доприноси

ПК Изградња и одржавање
професионалних односа
 ефикасно ради у тиму и
сарађује са другима,

Република Србија
Национална академија за
јавну управу

ПЛАНИРАЊЕ
ЛИЧНОГ РАЗВОЈА
И КАРИЈЕРЕ

ПК: Оријентација ка учењу и
променама

За извршилачка радна места
која нису руководећа
 уочава области у којима
има потребу за додатним
учењем,
 иницира унапређење
рада кад год уочи
потребу за тим
За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје
 познаје своје јаке и слабе
стране и исказује
спремност за лични
развој

ПК: Управљање људским
ресурсима

Док је веза са ПК
Оријентација ка
учењу и променама
јасна јер је могуће
пронаћи везу са три
показатеља (два за
неруководећа радна
места и један за
руководећа радна
места), веза са ПК
Управљање људским
ресурсима није јасна,
јер се она
превасходно односи
на управљање
запосленима, а
ниједан показатељ
се не бави личним
развојем
руководилаца

/
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ИНВЕСТИРАЊЕ У
СВОЈЕ
ЗАПОСЛЕНЕ –
МЕТОДЕ РАЗВОЈА
ЗАПОСЛЕНИХ

ПК: Оријентација ка учењу и
променама

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје
 подстиче запослене да
уче, прихватају и
иницирају промене

Иако има доста
основа за везу ове
обуке са ПК
Оријентација ка
учењу и променама,
она није довољно
јасна, јер опис
програма и тематских
целина не одговара
показатељима
овеомпетенције. С
друге стране, веза са
ПК Управљање
људским ресурсима
је јасна и директна
јер покрива чак
четири показатеља.
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ПФК Послови управљања
људским ресурсима


области управљања
људским ресурсима:
анализу посла, кадровско
планирање, регрутацију,
селекцију, увођење у
посао, стручно
усавршавање, развој и
инструменте развоја,
оцењивање,
награђивање, управљање
каријером

Република Србија
Национална академија за
јавну управу

ПК: Управљање људским
ресурсима

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје
 користи потенцијале
запослених у циљу
њиховог развоја и
остварења циљева
органа;
 мотивише запослене на
веће залагање и ствара
подстицајну радну
атмосферу за
задржавање запослених
у органу;
 примењује различите
методе и инструменте
развоја запослених
(коучинг, менторство
итд.) и учествује у
управљању њиховом
каријером.
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За извршилачка радна места
која нису руководећа:
 одлуке су му базиране на
анализи, искуству и
расуђивању;
ПК: Управљање задацима и
остваривање резултата
ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКА

ПК: Оријентација ка учењу и
променама

БУДИ ПРОМЕНА!

ПК: Управљање задацима и
остваривање резултата

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:
 одлуке доноси
благовремено, водећи
рачуна о роковима и
ургентности поступања,

ПК Управљање
задацима и
остваривање
резултата је
препознато како за
неруководећа, тако и
за руководећа радна
места. С друге
стране, ПК
Оријентација ка
учењу и променама
није препозната у
оквиру ове обуке.

/

/

/

Веза са ПК
Управљање
задацима и
остваривање
резултата је нејасна,
али је веза са ПК
Оријентација ка
учењу и променама
јасна и покрива чак
четири показатеља
за неруководећа
радна места и три за
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ПФК Послови руковођења


управљање променама

Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За извршилачка радна места
која нису руководећа:





ПК: Оријентација ка учењу и
променама

руководећа.

брзо се прилагођава
променама, предвиђа
проблеме и усклађује
решења,
примењује нове приступе
и алате без отпора,
разуме потребу примене
различитих
приступа/начина рада,
испробава више
различитих приступа
проблемима;

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:




своје понашање
прилагођава различитим
ситуацијама,
подстиче запослене да
уче, прихватају и
иницирају промене,
препознаје отпоре
променама и налази
начин за њихово
превазилажење.
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За извршилачка радна места
која нису руководећа:






УЧЕЊЕМ КА
ПРОМЕНАМА

ПК: Оријентација ка учењу и
променама

стално унапређује своја
знања и вештине,
брзо се прилагођава
променама, предвиђа
проблеме и усклађује
решења,
примењује нове приступе
и алате без отпора,
разуме потребу примене
различитих
приступа/начина рада,
уочава области у којима
има потребу за додатним
учењем,

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:
 благовремено уочава
потребу за променама,
реагује на промене у
окружењу иницирајући и
спроводећи их,
 подстиче запослене да
уче, прихватају и
иницирају промене,
 препознаје отпоре
променама и налази
начин за њихово
превазилажење.

Веза обуке са ПК
Оријентација ка
учењу и променама
је јасна и добро
дефинисана, јер се
чак осам показатеља
може препознати у
обуци.
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управљање променама

Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За извршилачка радна места
која нису руководећа:



ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ
СТРЕСА

ПК: Оријентација ка учењу и
променама

брзо се прилагођава
променама, предвиђа
проблеме и усклађује
решења,
не губи радну
ефикасност у
ситуацијама појачаног
притиска и стресних
околности,

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:


Постоји јасна веза са
одређеним
показатељима ПК
Оријентација ка
учењу и променама,
како за неруководећа
тако и за руководећа
радна места.

успешно ради под
стресом и не преноси га
на сараднике
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За извршилачка радна места
која нису руководећа:




РАЗВОЈ ЛИЧНЕ
ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

ПК: Управљање задацима и
остваривање резултата



oрганизује сопствени рад
и преузима одговорност
за резултате свог рада,
извршава задатке у
предвиђеним роковима
уз економично трошење
средстава,
решава проблеме
ефикасно и сврсисходно,
користeћи различите
методе,
подстиче и себе и друге
на остваривање
резултата,

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:




организује запослене на
начин да се -посао обави
квалитетно, у року и
подстиче запослене на
остваривање резултата
предвиђа проблеме и
предлаже решења

Веза са ПК
Управљање
задацима и
остваривање
резултата је у
потпуности јасна, и
покрива велика број
показатеља како за
руководећа, тако и за
неруководећа радна
места. Што се тиче
ПК Оријентација ка
учењу и променама
веза је
идентификована
само за
неруководећа радна
места.
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ПК Савесност, посвећеност и
интегритет


брз, ефикасан и
методичан у раду

Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За извршилачка радна места
која нису руководећа:
ПК: Оријентација ка учењу и
променама





стално унапређује своја
знања и вештине,
разуме потребу примене
различитих
приступа/начина рада,
испробава више
различитих приступа
проблемима
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Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За извршилачка радна места
која нису руководећа:



ОРГАНИЗАЦИЈА
ВРЕМЕНА

ПК: Управљање задацима и
остваривање резултата

oрганизује сопствени рад
и преузима одговорност
за резултате свог рада,
извршава задатке у
предвиђеним роковима
уз економично трошење
средстава,

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:





планира време, средства
и запослене за
обављање послова у
својој организационој
јединици на економичан
начин,
даје јасна упутства и
распоређује задатке на
функционалан начин,
организује запослене на
начин да се посао обави
квалитетно, у року и
подстиче запослене на
остваривање резултата

Веза са ПК:
Управљање
задацима и
остваривање
резултата је јасна јер
је препознато пет
показатеља, и то два
за неруководећа и
три за руководећа
радна места
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/

Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:

ВОДИТИ
САСТАНАК СА
РЕЗУЛТАТОМ

ПК: Управљање задацима и
остваривање резултата



даје јасна упутства и
распоређује задатке на
функционалан начин,
организује запослене на
начин да се посао обави
квалитетно, у року и
подстиче запослене на
остваривање резултата,

Веза са ПК:
Управљање
задацима и
остваривање
резултата је јасна јер
су препозната два
показатеља код
руководећих радних
места, док је веза са
ПК: Изградња и
одржавање
професионалних
односа још
директнија јер
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Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За извршилачка радна места
која нису руководећа:



ПК: Изградња и одржавање
професионалних односа

укључује друге у
дискусију, прихвата и
надограђује идеје других,
доприноси групним
процесима, предлаже
другачији приступ ако
нешто не иде добро,

покрива укупно пет
показатеља, како за
неруководећа, тако и
за руководећа.

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:





приступачан је, љубазан
и отворен у комуникацији
са другима и поштује
различитости,
благовремено даје
конструктивне повратне
информације,
комуницира на јасан и
конструктиван начин и
усмерен је ка решењу и
остваривању циљева.
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Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За извршилачка радна места
која нису руководећа:


ПК: Оријентација ка учењу и
променама

разуме потребу примене
различитих
приступа/начина рада

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:


подстиче стварање
интерфункционалних
тимова ради размене
знања и учења

За извршилачка радна места
која нису руководећа:

ТИМОВИ И
ТИМСКИ РАД




ПК: Изградња и одржавање
професионалних односа

ефикасно ради у тиму и
сарађује са другима,
гради квалитетне односе
и подстиче сарадњу у
тиму,
доприноси групним
процесима, предлаже
другачији приступ ако
нешто не иде добро,

Веза са ПК:
Оријентација ка
учењу и променама
и ПК: Изградња и
одржавање
професионалних
односа су јасне и
директне, јер је за
обе компетенције
препознато по
неколико показатеља
и то и за
неруководећа и за
руководећа радна
места.

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:


креира и подстиче рад
тимова на бази узајамног
поверења, подршке и
отвореног дијалога
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Република Србија
Национална академија за
јавну управу

За извршилачка радна места
која нису руководећа:





ПК: Управљање информацијама

правилно разуме,
објективно сагледава и
благовремено приказује
информације,
информације преноси
јасно, концизно, потпуно
и на начин примерен
саговорник,
апстрахује, налази
правила и увиђа логичке
односе међу подацима,

За радна места
руководилаца ужих
унутрашњих јединица и
положаје:

РАЗВОЈ ВЕШТИНА
ПРИПОВЕДАЊА
(STORYTELLING)




ОФК: Пословна комуникација

ПФК: Послови односа с јавношћу



користи у раду добре
праксе у управљању
информацијама
анализира и повезује
информације из
различитих извора и
правилно дефинише
ситуацију

Док је веза обуке са
ПК: Управљање
информацијама
директна и јасна,
веза са ОФК:
Пословна
комуникација је
идентификована
само индиректно, док
веза са ПФК:
Послови односа с
јавношћу није
пронађена на нивоу
области знања и
вештина у оквиру ове
ПФК.

усмена пословна
комуникација

/
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ПК Изградња и одржавање
професионалних односа






јасан је, елоквентан и
прецизан у саопштавању
информација
комуницира на јасан и
конструктиван начин и
усмерен је ка решењу
јасно и смирено
саопштава и „лаке” и
„тешке” садржаје пред
различитим
саговорницима
комуницира на јасан и
конструктиван начин и
усмерен је ка решењу и
остваривању циљева

Република Србија
Национална академија за
јавну управу

Претходно дата анализа постојања директне везе између обука и компетенција говори
само о томе да ли су адекватно утврђене компетенције чијем развоју доприносе обуке,
па је потребно поставити и додатно питање: да ли су програмима обука обухваћене
све понашајне компетенције, односно да ли програм обуке адекватно рефлектује
постојећу Уредбу о компетенцијама.
У табели 2. која следи детаљно су приказане понашајне компетенције за неруководећа
радна места и то преко показатеља њиховог испољавања који указују на присуство
дате компетенције, и направљена је веза са програмима обука из тематске области
Лични развој и вештине Општег програма који доприносе развоју компетенције на
нивоу показатеља. Напомињемо да је могуће да су неке компетенције, односно
показатељи испољавања понашајних компетенција, „адресиране“ обукама у оквиру
других тематских области Општег програма па овај преглед треба посматрати само
као први корак у анализи везе понашајних компетенција у постојеће програме обука.
Такође, наведени предлози могућих додатних обука представљају само примере и
далеко су од коначне листе свих обука које би требало да се налазе на листи оних које
доприносе развоју сваке појединачне компетенције.
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Република Србија
Национална академија за
јавну управу

Табела 2. Преглед „укључености“ понашајних компетенција у постојеће програме обука у оквиру тематске области Лични
развој и вештине
КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

КОМЕНТАР И ПРЕДЛОГ

ПОНАШАЈНА КОМПЕТЕНЦИЈА УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА
Прикупља, анализира и користи
релевантне информације из
различитих извора

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм обуке који
би покрио неколико показатеља компетенције Управљање
информацијама.

Правилно разуме, објективно
сагледава и благовремено приказује
информације

РАЗВОЈ ВЕШТИНА ПРИПОВЕДАЊА
(STORYTELLING)

Поред програма обуке Развој вештина приповедања, овај
показатељ би требало да буде обухваћен и новим програмом
обуке који би покрио неколико показатеља компетенције
Управљање информацијама

Успешно организује информације,
базе података и друге документе

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм обуке који
би покрио неколико показатеља компетенције Управљање
информацијама

Апстрахује, налази правила и увиђа
логичке односе међу подацима

РАЗВОЈ ВЕШТИНА ПРИПОВЕДАЊА
(STORYTELLING)

Поред програма обуке Развој вештина приповедања, овај
показатељ би требало да буде обухваћен и новим програмом
обуке који би покрио неколико показатеља компетенције
Управљање информацијама

Разуме важност и брине о
безбедности пословних информација

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм обуке који
би покрио неколико показатеља компетенције Управљање
информацијама

Информације преноси јасно,
концизно, потпуно и на начин

РАЗВОЈ ВЕШТИНА ПРИПОВЕДАЊА

Поред програма обуке Развој вештина приповедања, овај
показатељ би требало да буде обухваћен и новим програмом
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Република Србија
Национална академија за
јавну управу

КОМПЕТЕНЦИЈА
примерен саговорник

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(STORYTELLING)

КОМЕНТАР И ПРЕДЛОГ
обуке који би покрио неколико показатеља компетенције
Управљање информацијама

УПРАВЉАЊЕ ЗАДАЦИМА И ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
Организује сопствени рад и преузима
одговорност за резултате свог рада

РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

Поред ових програма обука, додатна обука би требала да се
бави планирањем и реализацијом планова.

ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА
Извршава задатке у предвиђеним
роковима уз економично трошење
средстава

РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

Поред ових програма обука, додатна обука би требала да се
бави планирањем и реализацијом планова.

Решава проблеме ефикасно и
сврсисходно, користeћи различите
методе

РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

Поред овог програма обуке, требало би предвидети и програме
који се баве нпр. анализом и решавањем проблема, решавањем
конфликата, и сл.

Непристрасно поступа према
странкама

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм обуке који
би покрио Рад са странкама. Овај програм може да обухвати и
показатељ Отворен је, љубазан и стрпљив према другима

Подстиче и себе и друге на
остваривање резултата

РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

Поред овог програма обуке, требало би креирати и програм који
се односи на други део показатеља, тј. подстицање других на
остваривање резултата. Та нова обука би требала да се бави
темом мотивисања.

Одлуке су му базиране на анализи,
искуству и расуђивању

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

/

ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА
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Република Србија
Национална академија за
јавну управу

КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

КОМЕНТАР И ПРЕДЛОГ

ОРИЈЕНТАЦИЈА КА УЧЕЊУ И ПРОМЕНАМА
Стално унапређује своја знања и
вештине

УЧЕЊЕМ КА ПРОМЕНАМА

Брзо се прилагођава променама,
предвиђа проблеме и усклађује
решења

БУДИ ПРОМЕНА!

РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

УЧЕЊЕМ КА ПРОМЕНАМА

Корисна би била и додатна обука на тему планирања личног
развоја и каријере.

Осим ових програма, корисно би било укључити и тему
решавања проблема (проширењем постојећих програма или
креирањем нове обуке)

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА
Примењује нове приступе и алате без
отпора

БУДИ ПРОМЕНА!

Не губи радну ефикасност у
ситуацијама појачаног притиска и
стресних околности

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТРЕСА

Управљање конфликтима је тема која би такође допринела
унапређењу овог показатеља

Разуме потребу примене различитих
приступа/начина рада

РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

Постојеће обуке се не баве директно „различитим
приступима/начинима рада“ па би требало обухватити и тај
аспект показатеља (проширељем постојећих програма или
креирањем нове обуке)

/

УЧЕЊЕМ КА ПРОМЕНАМА

БУДИ ПРОМЕНА!
УЧЕЊЕМ КА ПРОМЕНАМА
ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД
Уочава области у којима има потребу
за додатним учењем

ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“

/

ПЛАНИРАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА И
КАРИЈЕРЕ
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КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

КОМЕНТАР И ПРЕДЛОГ

УЧЕЊЕМ КА ПРОМЕНАМА
Својим понашањем даје пример
другима

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм или кроз
допуну описа неког од постојећих програма покрити овај
показатељ (нпр. организациона култура је тема битна за овај
показатељ)

Размењује знања са другима

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм или кроз
допуну описа неког од постојећих програма покрити овај
показатељ нпр. кроз програм Тимови и тимски рад, Инвестирање
у своје запослене – методе развоја запослених

Иницира унапређење рада кад год
уочи потребу за тим

ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ „НАЈБОЉЕ ЈА“

Постојећи програми се не баве директно аспектом унапређења
рада, па би ову тему требало инкорпорирати у постојеће
програме или креирати нову обуку (адекватне теме би биле нпр.
организациони развој, методе и алати за унапређење рада, и
сл.)

Испробава више различитих
приступа проблемима

БУДИ ПРОМЕНА!

ПЛАНИРАЊЕ ЛИЧНОГ РАЗВОЈА И
КАРИЈЕРЕ

РАЗВОЈ ЛИЧНЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КРЕАТИВНОСТИ

Постојећи програми се не баве директно овим показатељем, па
би било дорбо креирати програм на тему решавања проблема
(анализа проблема, приступи решавању проблема, и сл.)

ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОДНОСА
Отворен је, љубазан и стрпљив
према другима

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм или кроз
допуну описа неког од постојећих програма покрити овај
показатељ нпр. кроз програм Тимови и тимски рад и/или
Комуникација.
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КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

КОМЕНТАР И ПРЕДЛОГ
Уколико се развије нови програм, може да се повеже са
програмом који се односи на Рад са странкама.
Програм који се бави организационом културом би такође могао
да обухвати ове елементе.

Добар је слушалац, обраћа пажњу,
разуме и учи из оног што други
говоре

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм или кроз
допуну описа неког од постојећих програма покрити овај
показатељ нпр. кроз програм Тимови и тимски рад или
Комуникација.

Јасан је, елоквентан и прецизан у
саопштавању информација

РАЗВОЈ ВЕШТИНА ПРИПОВЕДАЊА
(STORYTELLING)

Уколико се развије нови програм за компетенцију Управљање
информацијама, овај показетељ би требало укључити и/или
обухватити га програмом који се бави комуникацијом.

Поштује и уважава друге

/

Овај показатељ треба инкорпорирати у садржај обуке Тимови и
тимски рад и/или обуку која се бави комуникацијом. Обука на
тему организационе културе такође треба да се бави овим
аспектом.

Укључује друге у дискусију, прихвата
и надограђује идеје других

ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ

Обуке на тему комуникације и решавања конфликата би такође
могле допринети развоју овог показатеља компетенције.

Ефикасно ради у тиму и сарађује са
другима

ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД

Обуке на тему комуникације и решавања конфликата би такође
могле допринети развоју овог показатеља компетенције.

Гради квалитетне односе и подстиче
сарадњу у тиму

ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД

Обуке на тему комуникације и решавања конфликата би такође
могле допринети развоју овог показатеља компетенције.

Доприноси групним процесима,
предлаже другачији приступ ако

ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ

Обуке на тему комуникације и решавања конфликата би такође
могле допринети развоју овог показатеља компетенције.
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КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

нешто не иде добро

ТИМОВИ И ТИМСКИ РАД

Комуницира на јасан и конструктиван
начин и усмерен је ка решењу

ВОДИТИ САСТАНАК СА РЕЗУЛТАТОМ

КОМЕНТАР И ПРЕДЛОГ

Обуке на тему комуникације и решавања конфликата би такође
могле допринети развоју овог показатеља компетенције.

САВЕСНОСТ, ПОСВЕЋЕНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ
Посвећен је и лојалан организацији

/

С обзиром да код постојећих обука није препознат овај
показатељ, препорука је да се развије нови програм обуке који
би покрио неколико показатеља компетенције Савесност,
посвећеност и интегритет (нпр. обука на тему организационе
културе)

Брз, ефикасан и методичан у раду

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији, а додатно и предвидети код обуке Развој личне
ефикасности и креативности. Обуке у вези са оперативним
планирањем и доношењем одлука би такође могле допринети
унапређењу овог показатеља компетенције.

Поштује рокове

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији. Обуке у вези са оперативним планирањем и
доношењем одлука би такође могле допринети унапређењу овог
показатеља компетенције.

Поуздан је у раду и особа je од
поверења

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији

Испољава позитиван приступ раду,
нарочито за оно што види као изазов

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији

Рационално користи ресурсе

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији. Обуке у вези са оперативним планирањем и
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КОМПЕТЕНЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКЕ КОЈИ
ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

КОМЕНТАР И ПРЕДЛОГ
доношењем одлука би такође могле допринети унапређењу овог
показатеља компетенције.

Непријатне чињенице може
презентовати на примерен и користан
начин

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији. Обуке у вези са комуникацијом и решавањем
конфликата би такође могле допринети унапређењу овог
показатеља компетенције.

Отворен је за критику, признаје
грешке, преузима одговорност, ужива
поверење руководилаца и колега

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији. Обуке у вези са комуникацијом и решавањем
конфликата би такође могле допринети унапређењу овог
показатеља компетенције.

Искрен, поштен у односима у радном
окружењу и чува своје достојанство и
достојанство других

/

Исти коментар као за показатељ Посвећен је и лојалан
организацији.
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Закључци и препоруке
1. Анализа Општег програма обука и Уредбе о одређивању компетенција за рад
државних службеника, указује да су у програмима обука у оквиру тематске целине
Лични развој и вештине у великој мери добро препознате компетенције чијем
развоју обуке доприносе. Уколико ову тематску целину анализирамо са аспекта
заступљености свих понашајних компетенција и њихових показатеља, долази се до
закључка да у ипак недостају обуке које би у одређеној мери развиле одређену
компетенцију, односно неки њен показатељ.

2. На основу досадашњег рада и анализе веза обука и компетенција за различите
тематске целине, консултантски тим сматра да не би требало тражити везу и
преклапати компетенције. Једноставно, понашајне компетенције би требало
посматрати више хоризонтално као компетенције које су у већој или мањој
заступљене у свакој обуци. Другим речима, за сваку понашајну компетенцију
можемо наћи директну или индиректну везу са било којом обуком где је фокус на
примарном развоју функционалних компетенција. Стога, мишљење консултантског
тима је да код оних тематских целина које примарно развијају функционалне
компетенције (рецимо – Управљање људским ресурсима) не треба тражити
понашајне, и обрнуто. Тематска целина – Лични развој и вештине је практично
једина која се примарно бави понашајним компетенцијама, те би овој целини у
наредном периоду требало посветити доста већу пажњу како би се њом
обухватиле све понашајне компетенције. У оквиру ове целине би се развијало пет
понашајних функционалних компетенција за извршилачка радна места са 40
показатеља њиховог испољавања.

3. Постојеће програме треба ревидирати како би се разјаснила веза појединачних
обука и компетенција чијем развоју доприносе.
У постојећим програмима обука у оквиру тематске целине Лични развој и вештине,
се у пет случајева, а полазећи од описа обука датим програмом не може утврдити
директна веза са показатељима испољавања и областима знања и вештина
компетенција. У наставку је дат кратак преглед обука и компетенција које су
наведене у програмима, а код којих није препозната директна веза са
показатељима испољавања и областима знања и вештина компетенција, док је
детаљна анализа приказана у Табели 1.
Табела 3. Обуке и заступљеност компетенција
Компетенције које су наведене у
програму, али за њихове показатеље
испољавања није пронађена директна
веза са обуком

Обуке

ПЛАНИРАЊЕ
КАРИЈЕРЕ

ЛИЧНОГ

РАЗВОЈА

И

ПК: Управљање људским ресурсима

ИНВЕСТИРАЊЕ У СВОЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ –
МЕТОДЕ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

ПК: Оријентација ка учењу и променама

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

ПК: Оријентација ка учењу и променама

БУДИ ПРОМЕНА!

ПК: Управљање задацима и остваривање
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резултата
РАЗВОЈ
ВЕШТИНА
(STORYTELLING)

ПРИПОВЕДАЊА

ПФК: Послови односа с јавношћу

Истовремено, анализа садржаја програма обука је показала да постоје компетенције
чијем развоју доприносе ови програми обука, а које нису наведене у постојећем
Општем програму. У наставку је дат кратак преглед обука и компетенција, док је
детаљна анализа приказана у последњој колони у Табели 1.
Табела 4. Обуке и заступљеност компетенција
Компетенције које нису наведене у
програму, али се за њихове показатеље
испољавања може пронаћи директна веза
са обуком

Обуке

ОТКРИЈТЕ СВОЈЕ НАЈБОЉЕ ЈА

ПК Изградња и одржавање професионалних
односа
ПК Савесност, посвећеност и интегритет

ИНВЕСТИРАЊЕ У СВОЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ –
МЕТОДЕ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

ПФК Послови руковођења

БУДИ ПРОМЕНА!

ПФК Послови руковођења

УЧЕЊЕМ КА ПРОМЕНАМА

ПФК Послови руковођења

РАЗВОЈ
ЛИЧНЕ
КРЕАТИВНОСТИ

ЕФИКАСНОСТИ

И

ПФК Послови управљања људским
ресурсима

ПК Савесност, посвећеност и интегритет

4. Нису све понашајне компетенције и показатељи њиховог испољавања дефинисане
Уредбом обухваћене постојећим програмима обука у оквиру тематске целине
Лични развој и вештине. Ово указује на потребу креирања додатних обука како би
се „адресирале“ све компетенције из Уредбе, а које би требало се нађу у ростеру,
односно Каталогу обука. У овом случају користимо израз Каталог обука како би
указали да дистинкцију између сета могућих обука које би требало имати у виду
при анализи потреба за стручним усавршавањем у односу на обуке које ће се наћи
у Општем програму обука а који треба да обухвати само приоритете обучавања за
одређени програмски циклус.
У табели која следи је дат преглед заступљености понашајних компетенција у
постојећим обукама у оквиру тематске целине Лични развој и вештине, а уочљиво
је да је највећа „празнина“ тренутно код понашајне компетенције – Савесност,
посвећеност и интегритет у оквиру које ниједан показатељ није обухваћен
постојећим програмом (овде се мисли искључиво на тематску целину Лични развој
и вештине, а постоји могућност да се обухваћени у оквиру других тематских
целина).
Табела 5. Понашајне компетенције и њихова заступљеност у постојећем
програму обука у оквиру тематске целине Лични развој и вештине
Компетенција

Број показатеља компетенција који нису
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заступљени постојећим Програмом –
Лични развој и вештине у односу на
укупан број показатеља за одређену
компетенцију
УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА
УПРАВЉАЊЕ
ЗАДАЦИМА
ОСТВАРИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

3 (6)
И

1 (6)

ОРИЈЕНТАЦИЈА КА УЧЕЊУ И ПРОМЕНАМА

2 (10)

ИЗГРАДЊА
И
ОДРЖАВАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОДНОСА

3 (9)

САВЕСНОСТ, ПОСВЕЋЕНОСТ И
ИНТЕГРИТЕТ

9 (9)

5. На крају хтели би да укажемо да је став консултантског тима да би будући
програми обука требало да буду другачије конципирани, односно организовани
према компетенцијама. Примена постојеће Уредбе о компетенцијама условила је
велике промене у свим сегментима функције управљања људским ресурсима, те
би требала у великој мери да се одрази и на стручно усавршавање. У претходном
периоду је већ направљен помак како би се постојећи Програми на одређени начин
прилагодили новом концепту, приказивањем компетенција у оквиру одређених
обуке. Међутим, како би у потпуности одговорили на захтеве постојећег Закона и
Уредбе, односно успостављања система управљања људским ресурсима
заснованог на компетенцијама, мишљења смо да би целокупан програм требало
да буде организован према компетенцијама. Стога свака постојећа целина
програма би требало би да кореспондира са одређеном функционалном односно
понашајном компетенцијом. У том смислу, постојећа тематска целина – Лични
развој и вештине би требало да прерасте у пет тематских целина које би
обухватале сваку од понашајних компетенција посебно. Ово би значило да би
рецимо понашајна компетенција – Савесност, посвећеност и интегритет била
засебна тематска целина која би обухватала обуке које примарно развијају ову
компетенцију имајући у виду њене показатеље. То могу између осталих да буду
обуке: активно слушање, изградња кредибилитета, етика и интегритет у јавном
сектору, и слично.
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