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Подршка НАЈУ у професионалном развоју јавне управе

Општи програм обуке за државне службеника - тематска област Управљање
људским ресурсима
Коментари и препоруке за унапређење нацрта документа
Сврха овог документа је да се на основу темељне анализе нацрта програма обука за
тематску целину Управљање људским ресурсима, представе коментари и дају
препоруке за унапређење садржаја овог документа.
Анализа овог дела Општег програма обуке државних службеника се састоји из два
дела. У првом делу је представљен приступ и начин анализе, након чега се анализира
поставка сваког посебног елемента програма обука укључујући и препоруке за
унапређење области програма која се односи на управљање људским ресурсима.
Након тога су дати коментари и препоруке на општем нивоу, док су препоруке
представљене на једном конкретном примеру - Кадровско планирање и израда
правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Напомињемо да
су анализирани програми за све теме обука, али овде нису представљени за сваку
појединачну обуку с обзиром да су препоруке врло сличне. Стога ће се у наредном
кораку консултантски тим посветити ревизији свих програма обуке у оквиру ове
тематске области, а у складу са смерницама које НАЈУ буде дала имајући у виду
препоруке представљене у овом документу.
Такође, у прилогу 1 је приказана веза овог програма и Уредбе о одређивању
компетенција за рад државних службеника.
Приступ анализи и опште напомене
Поставка једне обуке, па и читаве тематске целине није нимало једноставан
процес и приликом поставке потребно је обухватити и имати у виду велики
број елемената. Како би се адекватно одговорило на потребе запослених, тј.
корисника овог програма обука, овим документом је потребно дати информације
неопходне за даље поступање, односно спровођење овог документа. С тим у вези
почетно питање које треба поставити је ко је крајњи корисник програма обука и за чије
потребе се он ради. Следеће питање на које треба дати одговор је да ли сваки
елемент појединачне обуке има праву употребну вредност на начин како је тренутно
дефинисан.

-

Општи утисак пројектног тима је да програм има велики број тема, али и
да свака појединачна обука садржи одређене информације које тренутно
оптерећују програм и чијом ревизијом би читав програм било могуће
поједноставити.

Садржај односно листа обука која се предлаже новим програмом обука треба
да одговара постојећем оквиру компетенција. Стога, за ову тематску целину
Општег програма довољно је анализирати само једну посебну функционалну
компетенцију – управљање људским ресурсима.
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Имајући у виду да би садржај ове тематске области требало креирати
око функционалне компетенције УЉР, било би неопходно проверити да
ли су обухваћене све области знања и вештина дефинисане Уредбом за
ову посебну функционалну компетенцију (за више детаља видети табелу
у прилогу).

У уводном пасусу о управљању људским ресурсима који је увод у нову област
Општег програма би требало померити фокус са примене прописа на
стварање окружења за остварење бољег учинка на свим нивоима. Стога је
кључно да се представи да је основна идеја управљања људским ресурсима да се
обезбеде ефикасне и квалитетне услуге за грађане и привреду.
У тексту који следи анализираћемо сваки појединачни елемент (у складу са Упутством
за припрему програма обуке коју је припремила НАЈУ) и дати мишљење пројектног
тима о постојећем опису сваког елемента.
Препоруке према елементима програма
У наставку су дате препоруке за унапређење програма обука, према елементима
програма. Са свим осталим елементима где не постоји коментар, консултантски тим је
сагласан и у овом тренутку нема значајних предлога за њихово унапређење.
ЦИЉНА ГРУПА
Циљна група треба да дефинише која групација државних службеника ће бити
будући полазници обука и треба да буде што је могуће специфичније
дефинисана како би се могао дефинисати адекватан садржај. Општи програм
обука за државне службенике треба да обухвати искључиво извршиоце, како не би
дошло до преклапања са постојећим програмом обука за руководиоце. Стога, у оквиру
овог елемента не би требало да се наводе руководећа радна места јер су она већ
обухваћена посебним програмом (Уредбом је за руководиоце такође предвиђена
засебна понашајна компетенција УЉР која и треба да буде разрађена посебним
програмом за руководиоце). То не значи да руководиоцима не треба да буде
дозвољено да похађају обуке из Општег програма, али они свакако не би требало да
буду примарна циљна група. Овде напомињемо и да наведену циљну групу треба
довести у везу са бројем заинтересованих службеника за обуку који се помиње у опису
разлога (нпр. код обуке Радни односи у државним органима – примена у пракси се као
циљна група наводе „новозопослени државни службеници који раде на пословима
управљања људским ресурсима“, док у опису разлога стоји „У оквиру спроведеног
истраживања организационих потреба у државним органима, 132 службеника је
исказало потребу за овом обуком“ – с обзиром на овај број заинтересованих
службеника, могуће је да је ова обука потребна и другим запосленим на пословима
УЉР а не само новозапосленима, или чак и другим профилима запослених).
КОМПЕТЕНЦИЈА ЧИЈЕМ РАЗВОЈУ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДОПРИНОСИ
Компетенција чијем развоју програм обуке доприноси треба да представља везу
између сваке појединачне обуке и оквира компетенција предвиђеног Уредбом.
Пре дефинисања овог елемента размотрити да ли он заиста даје неку нову
информацију за корисника, односно читаоца. Имајући у виду да је читава област
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дефинисана према конкретној посебној функционалној компетенцији и да овде не би
требало тражити даље везе са другим компетенцијама, долази се до закључка да овај
елемент не би требао да буде засебно дефинисан за сваку појединачну обуку, већ да
се то може навести у уводном делу ове тематске целине. Конкретно, потребно је
навести у тексту који нас уводи у ову област да се ради о посебној функционалној
компетенцији УЉР, те стога нема потребе понављати ову информацију код сваког
програма обуке.
РАЗЛОГ КОЈИ ЈЕ УСЛОВИО ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА
Разлог који условљава покретање одређене обуке треба да указује на одређени
проблем који се јавља у пракси. Овај елемент би требало да буде конципиран тако
да обухвата: пропис на основу кога се покреће одређена обука, опис проблематике
која се јавља у пракси органа, кључни проблем односно потребе у оквиру одређене
области рада, везу са компетенцијама, везу са резултатима процеса анализе потреба
за стручним усавршавањем. Сви ови делови би требало да употпуне слику о
одређеној обуци и да представљају разлог који условљава покретање обуке. Начин на
који је то дефинисано постојећим описима не даје одговор и јасну везу са претходно
побројаним елементима (фокус је на правном оквиру, а негде се наводи само укупан
број заинтересованих службеника за обуку добијен током истраживања потреба).
Стога је мишљење консултантског тима, да би овај елемент требало додатно
разрадити. У супротном, уколико се он дефинише на постојећи начин (превасходно
навођење законског оквира), тај део би требало навести у уводу тематске области како
би се избегло понављање текста.
ЦИЉ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Циљ реализације програма би требало да буде у тесној вези са проблемом који
је утврђен у оквиру разлога за покретање одређене обуке. Потребно је размотрити
коју нам то нову информацију овај елемент доноси и да ли је за сваку појединачну
обуку неопходно понављање исте реченице којом се дефинише овај део. Стога,
предлог је да се циљ конкретизује. У супротном, уколико се овај елемент дефинише
уопштено као што је то случај сада („унапређење знања и/или вештина ...“), није га
неопходно наводити на нивоу појединачне обуке, већ се може дати опис на нивоу
тематске области (то је урађено за програм обуке за матичаре).
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ У ПОДИЗАЊУ НИВОА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ПОЛАЗНИКА
Очекивани ефекти у подизању нивоа знања и вештина полазника су
незаобилазна ставка сваке обуке и један од најзначајнијих елемената којим се
постављају оквири сваке појединачне обуке. Пре свега приликом дефинисања овог
дела не би требало ићи на превелики број ефеката са идејом да се покрије свака
ставка тематских целина програма. Тренутно се они конципирају по принципу ''један
кроз један'' у смислу да сваки ефекат прати једну тематску целину или обрнуто. На
овај начин дефинисања ова два елемента не добијамо додатну вредност, па је
мишљење консултантског тима да овај елемент треба дефинисати тако да описује
ефекте који ће се испољили у пракси органа државне управе применом стечених
знања и вештина са обуке. Ово подразумева да би фокус овде требало ставити
искључиво на вештине/способности које се усвајају и да би се требало определити за
највише три кључна ефекта.
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ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Облици, методе и технике реализације програма представљају један од начина
на који ће се изводити обука. Ова информација јесте значајна за полазника, али би
имајући у виду здравствену ситуацију требало за све обуке предвидети и могућност
он-лине обуке. Поред тога, за будуће полазнике је битно да знају да ли је у питању
обука „уживо“, вебинар (за који треба да обезбеде одређене техничке услове и/или да
поседују базичне вештине за тај вид семинара) или је видео запис који могу
самостално да прегледају.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Трајање програма даје значајну информацију за полазнике како би могли
адекватно да уклопе своје време и радне обавезе. Мишљење пројектног тима је да
је овај елемент неопходан и да би га требало задржати за конципирање будућих
програма обука.
НАЈМАЊИ И ОПТИМАЛАН БРОЈ ПОЛАЗНИКА
Најмањи и оптималан број полазника је веома битна информација за оног ко
организује обуку, како би могао адекватно да планира све што је неопходно за
реализацију обуке. Међутим, уколико се посматра из угла полазника који читају овај
програм, поставља се питање да ли ова информација треба да буде представљена у
оквиру Општег програма. При томе треба размотрити и да ли су неопходне обе
информације - најмањи и оптималан број полазника. У програмима се те бројке
углавном крећу од 15 – 25, што је уобичајен број полазника. С обзиром да је ова
информација потребна искључиво за НАЈУ требало би размотрити да ли је треба
представити као елемент код сваке појединачне обуке.
НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА И ВЕРИФИКАЦИЈЕ
Начин вредновања и начин верификације учесника су елементи који се мање
више понављају за сваку појединачну обуку. Разлика која се јавља је да ли постоји
или не начин вредновања. Мишљења смо да ова информација не би требала да буде
део сваке појединачне обуке, из простог разлога што би проверу знања требало
радити након сваке обуке и то не само тестом након обуке, већ и интервјуисањем
непосредног руководиоца након три месеца од одржане обуке (на овај начин би се
утврдила стварна примена знања у пракси, односно добила информација да ли обука
има ефекта на рад полазника). На сличан начин би требало размишљати о
верификацији јер је тренутна разлика само у документу који се издаје – сертификат
или потврда. Слично као и код претходне ставке и овде би требало уједначити
приступ, те би након теста знања и провере да ли су та знања примењена у пракси
требало доделити сертификат.
ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ ПРОГРАМИМА:
Повезаност са другим програмима јесте значајна информација, али се поставља
питање да ли је и због чега ова информација потребна код сваке појединачне
обуке. Поред тога, било би значајно успоставити одређене критеријуме по којима се
стварају ове везе – да ли оне иду према постојећим компетенцијама или према
сродним темама, или евентуално према циљној групи односно одређеној категорији
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полазника. Све су то одређене ставке које би могле поставити оквире за утврђивање
јаче или слабије везу између било које две обуке. Стога, било би добро размотрити
инкорпорирање овог приступа у оквиру постојећег програма.
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Прилог 1. Усклађеност постојећег Програма обука за тематску област
Управљање људским ресурсима и области знања и вештина за посебну
функционалну компетенцију за област рада послови управљања људским
ресурсима дефинисаним Уредбом о одређивању компетенција за рад државних
службеника
УРЕДБА О ОДРЕЂИВАЊУ
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РАД
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Посебна функционална
компетенција за област рада
послови управљања људским
ресурсима

ПОСТОЈЕЋИ ПРОГРАМ ОБУКА
ЗА ТЕМАТСКУ ОБЛАСТ
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА

Коментар

Обука

Области знања и вештина
Радно-правни односи у
државним органима

РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ
ОРГАНИМА – ПРИМЕНА У
ПРАКСИ



Управљање људским ресурсима
базирано на компетенцијама

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА ЗАСНОВАНО НА
КОМПЕТЕНЦИЈАМА



Области управљања људским
ресурсима: анализа посла

АНАЛИЗА ОПИСА ПОСЛОВА
РАДНОГ МЕСТА И
ОДРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА
ЗА РАД ДРЖАВНИХ
СЛУЖБЕНИКА



Области управљања људским
ресурсима: кадровско планирање

КАДРОВСКО ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА



Области управљања људским
ресурсима: регрутација и
селекција

ПРОПИСИ И ПРОЦЕДУРЕ У
ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ОДАБИРА
КАДРОВА



НАПРЕДНА ОБУКА ЗА
ПОСМАТРАЧЕ У ЦЕНТРИМА ЗА
ПРОЦЕНУ КАНДИДАТА
Ова област није покривена
постојећим програмом, имајући у
виду да се ова тема не наводи ни
у једном од постојећих описа
програма и тематских целина

Области управљања људским
ресурсима: увођење у посао


Области управљања људским
ресурсима: стручно
усавршавање, развој и
инструменти развоја

УПРАВЉАЊЕ СТРУЧНИМ
УСАВРШАВАЊЕМ У ДРЖАВНИМ
ОРГАНИМА

Ова област је делимично
покривена постојећим програмом,
имајући у виду да се тема развој
и инструменти развоја не наводи
ни у једном од постојећих описа
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програма и тематских целина

Области управљања људским
ресурсима: оцењивање

ПОСТАВЉАЊЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА И
УТВРЂИВАЊЕ УЧИНКА



ВРЕДНОВАЊЕ РАДНЕ
УСПЕШНОСТИ

Области управљања људским
ресурсима: награђивање

Ова област није покривена
постојећим програмом, имајући у
виду да се ова тема не наводи ни
у једном од постојећих описа
програма и тематских целина
(могуће је да се на некој од обука
помиње ова тема (нпр.
оцењивање), али то није
наведено у описима програма)

Области управљања људским
ресурсима: управљање
каријером

Ова област није покривена
постојећим програмом

Добра пракса у области
управљања људским ресурсима
у јавном сектору

Ова област није покривена
постојећим програмом

Организациона култура и
понашање

Ова област није
покривенапостојећим програмом

Информациони систем за
управљање људским ресурсима

/

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА



ИНТЕРНО ТРЖИШТЕ РАДА –
ИНСТРУМЕНТ ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ
РАДНИХ МЕСТА

Уредбом није препознато
посебна област знања и
вештина, али се може подвести
под ПФК Области управљања
људским ресурсима: регрутација
и селекција. Посебно питање је
да ли неопходно организовати
посебну обуку за ову тему или је
свсисходније ове теме
инкорпорирати у постојећу обуку
на тему регрутације и селекције.
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Прилог 2. Коментари и сугестије за унапређење нацрт програма обуке на тему
Кадровско планирање и израда правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
Област стручног усавршавања:
Управљање људским ресурсима
Назив програма обуке
КАДРОВСКО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
Шифра програма
Циљна група
Државни службеници који раде на пословима управљања људским ресурсима.
Коментар: Руководиоци не би требали да буду циљна група Општег програма генерално, као
ни обука у оквиру ове тематске области, с обзиром да су већ обухваћени Програмом обуке
руководилаца. Стога би циљну групу требало преформулисати.

Компетенција чијем развоју програм обуке доприноси
Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским
ресурсима
Коментар: Пошто овај елемент није прописан Законом, а при томе је цела тематска област
конципирана према овој посебној функционалној компетенцији, сматрамо да нема потребе
оптерећивати сваки програм истом информацијам. Стога је предлог да се само у уводном делу
ове тематске области наведе веза са овом ПФК.

Разлог који је условио доношење програма
Уредбом о припреми кадровског плана у државним органима1 уређује се припрема
кадровских планова. Попуњавање радних места у органу, пријем у радни однос на
одређено време због повећаног обима посла и пријем приправника у орган допуштени
су само ако се уклапају у донесени кадровски план. Ефикасна примена новог Закона о
државним службеницима, Уредбе о начелима за унутрашње уређење и

1

"Сл. гласник РС", бр. 8/2006
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систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и
службама Владе2, као и Уредбе о разврставању радних места и послова.
Коментар: Поред детаља о правном оквиру за ову тему, требало би указати на значај
кадровског планирања као корака који претходи изради самог Правилника. Као проблем који се
јавља у пракси може да буде недостатак знања о функционалној анализи, и другим анализама
које би требало да се спроведу при кадровском планирању, а које чине основу и дају полазне
информације за сам правилник. Уколико кадровске потребе нису засноване на неким
конкретним анализама, претпоставка је да онда ни кадровске потребе нису адекватно
рефлектоване правилницима (може се јавити мањак или вишак одређеног профила кадрова).
Стога би на овој обуци полазници требали да се упознају са основама анализе и планирања
(стратешког и оперативног), као и начинима процене постојећег квалитета рада и учинка као
првих корака у планирању кадрова. Такође, овде није наведено за колики број службеника је
идентификована ова обука као потребна у оквиру Анализе потреба за обукама.

Циљ реализације програма
Унапређење знања и развој вештина за планирање потреба за кадровима као и развој
вештина за спровођење анализе посла, израде описа послова радних места и
разврставање радних места.
Коментар: Овај део циља је нешто конкретнији у односу на остале, с обзиром да је акценат
стављен и на стицање специфичних вештина. Уколико се жели остати на уопштенијем опису
циљева, предлог је да се онда циљ дефинише на нивоу целе тематске целине и да буде
представљен у уводном делу. Као модел могу послужити циљеви дефинисани Програмом
обуке матичара за 2020. годину.

Очекивани ефекти у подизању нивоа знања и вештина полазника
По завршетку семинара, полазник:
 Разуме правни оквир за доношење кадровског плана органа;
 Схвата значај кадровског плана органа;
 Зна када се доноси кадровски план и период његовог важења;
 Уме да припреми нацрт кадровског плана;
 Разуме процедуру припреме предлога кадровског плана;
 Разуме процедуру доношења кадровског плана;
 Разуме улоге у надзору над спровођењем кадровског плана и праћењу спровођења
кадровског плана;
 Рауме приниципе антидискриминације у поступку кадровског планирања;

2

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима,
посебним организацијама и службама Владе, Службени гласник РС, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08,
98/12 и 87/13, 2/2019.
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Познаје правни оквир управљања људским ресурсима;
Познаје начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места;
Разликује врсте унутрашњих јединица и услове за њихово образовање;
Разуме разлику између координационих тела, пројектних група, радних група и
зеједничких тела као група које се оснивају посебним актима;
Парафразира садржај документационе основе;
Описује процедуру доношење правилника;
Разликује методе за анализу посла;
Разуме могућност примене различитих мерила за процену радних места;
Зна карактеристике претходног описа радног места и повезаност са посебним
функционалним компетенцијама у обрасцу компетенција;
Учествује у поступку разврставања радних места по звањима;
Учествује у креирању коначног описа радног места укључујући и анализу врста
компетенција у обрасцу компетенција.

Коментар: Ефекти не би требали да прате сваку тему наведену у опису програма и тематских
целина, већ да обухвате вишњ њих. Стога би број ефеката требало смањити на три или четири
кључна. Кључни ефекти би могли бити: уме да самостално дефинише/изради све елементе
Правилника поштујући све захтеве дефинисане релевантним правним оквиром, у стању је да
направи адекватну процену кадровских потреба, оспособљен је да самостално припреми
кадровски план поштујући све захтеве дефинисане релевантним правним оквиром, и сл. Осим
тога, термини као што су „учествује“ не одговарају у потпуности начину дефинисања ефеката.

Опис програма и тематских целина
Правни оквир за доношење кадровског плана органа; Значај кадровског плана органа; Када се
доноси кадровски план и период његовог важења; Припрема нацрта кадровског плана;
Припрема предлога кадровског плана; Доношење кадровског плана; Надзор над спровођењем
кадровског плана и праћење спровођења кадровског плана; ; Приниципи антидискриминације
у поступку кадровског планирања Правни оквир управљања људским ресурсима; Начела за
унутрашњу организацију и систематизацију радних места; Врсте унутрашњих јединица и
услове за њихово образовање; Групе које се оснивају посебним актима; Документациона
основа; Доношење правилника; Методе за анализу посла; Мерила за процену радних места;
Претходни опис радног места и повезаност са посебним функционалним компетенцијама;
Поступак разврставања радних места; Коначни опис радног места.
Коментар: Препорука је да се овај део ревидира и да се мањи акценат ставља на пропис с
обзиром да је он је као такав јасан, те сматрамо да није потребно обучавати службенике за
људске ресурсе о нпр. елементима кадровског плана. Осим тога, неки делови који су
дефинисани као теме су дати сувише детаљно а и већ су обухваћени претходним темама (нпр.
када се доноси кадровски план и период важења су теме већ покривене правни оквиром. Са
друге стране, чини нам се да недостају веома битне теме у оквиру кадровског кадровског
планирања а које би требале да полазнике опреме вештинама за утврђивање оптималног броја
и профила запослених а које су полазна основа за израду како Систематизације, тако и
кадровског плана. Стога би требало ставити фокус на разне анализе које се могу користити при
утврђивању кадровских потреба (нпр. функционална анализа, анализу послова, анализу
претходног учинка, и сл.). Уколико се спроводе одређене анализе, ствара се добра основа за
израду квалитетних планских докумената јер само попуњавање кадровског плана није захтеван
задатак уколико смо утврдили које капацитете имамо на располагању, а који нам недостају за
наредни период. Поред овога било би добро успоставити везу између компетенција и
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кадровског плана, без обзира што се оне овде не захтевају.

Облици, методе и технике реализације програма
Организациони облик: семинар.
Методе и технике: предавање, панел дискусија, анализа материјала, студија случаја.
Коментар: Имајући у виду здравствену сутуацију, препорука је да се дода вебинар као
алтернатива одржавању семинара у учионици.

Трајање програма
Два дана (12 сати).
Најмањи и оптималан број полазника
Од 15 до 25 полазника.
Коментар: С обзиром да је ово битна информација само за оног ко организује обуку, препорука
је да ово буде представљено у оквиту уводног дела програма.

Начин вредновања
Није планирана провера знања.
Коментар: Проверу знања би требало радити након сваке обуке и то не само тестом након
обуке, већ и интервјуисањем непосредног руководиоца након три месеца од одржане обуке (на
овај начин би се утврдила стварна примена знања у пракси). Уколико се прихвати принцип да
се ради провера знања за све обуке, овај елемент се може описати у уводном делу програма.

Начин верификације учешћа
Потврда о учешћу у програму.
Коментар: Као и код начина вредновања, ово је елемент који може да се наведе у уводном
делу јер би за све програме требало издати потврду о похађању. Слично као и код претходне
ставке и овде би требало уједначити приступ, те би након теста знања и провере да ли су та
знања примењена у пракси требало доделити сертификат.
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Повезаност са другим програмима
Како би додатно унапредили своја знања и развили вештине, полазницима се
препоручује да након ове обуке похађају и обуке: Методе и технике одабира кадрова,
Постављање организационих циљева и Вредновање радне успешности.
Коментар: С обзиром да није јасна веза између ове обуке и других овде
препоручених, наш предлог је да се овај елемент избаци из програма. Уколико одлука
буде да се задржи овај елемент, било би значајно успоставити одређене критеријуме
по којима се стварају ове везе – да ли оне иду према постојећим компетенцијама или
према сродним темама, или евентуално према циљној групи односно одређеној
категорији полазника. У сваком случају, требало би размислити да се везе
успостављају пре свега са темама у оквиру програма обука за друге тематске области
јер су све теме овог програма намењене врло специфичној циљној групи.
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