
Peuy6nuxa Cpduja
rPAA qATIAK
Ipagcrco nehe
Bpoj:06-2212A21-IIT
11. Se6pyap 2021. roAlrHe
IIAI{AK

CKYIIIIITI,IHA TPAAA IIAqKA

Ha ocHoBy rlnaHa 46. 3axosa o :rora,rHoj cal.{oynpaRr{ (..Cl.rlacuxx PC"
6p.12912007,8312014 -,(p. 3ar<oH. 101/2016 *.up 3aKoH w 4712018) u u:raHa 84. Craryra
rpaAa r{aqra (".C.rr.:rucr rpaAa r{a.rKa" 6p.612019).

fpagcro nehe rpaga 9aqra, Ha ce4Hrrqra ogpxranoj 11. $e6pyapa 2021. ronr4He.
yrnpgn:ro je

rrPEAJrOr
AEKIAPAIU.{JE O yJIO3I,r OyrrKrIlrJE yIIpABJbAbA JbyACKI,TM

PECyPCUMA y IPAAy qAqKy

na fipe.{naxe Crynumr*Lr EaAoHece

AEKJIAPAIIUJY
O yJIO3II <DyHKIIIIJE yIIPABJbABA J6yACKI,IM PECyPCIIMA

. y r-PMy qAqKy

y reKcry xoju je AocraBrbeH o46opuuquMa 3a ceAnrrly Cx5munraHe.

?Isnecrralaq Ha ceAHI{Irz Cxynrur:raue je He6ojrua Eexanrah, HaqeJrHr{K fpa4cxe
yflpaBe 3a ofirrrre a sajegnrzuKe rrocJroBe.

rrPEACEAHr4r{
|PAICKO| BEhA
Mu,ryu Toaoponuf

,, l\ti u'. /\
lJ\ *

{-.
'' t't



27, 01^ 2021

i- p,e.,'l ti ,{ q -q K
!"' P,&fi C :i-A :: ri Pi:i B A

fr it C A $3 [i e{ E"lA ttALtA K
Peuy6nura Cp1uja
fpa4 r{auar

fpagcxa y[paBa 3a olrrrre u saje4uuuxe
rrocJroBe rpaAa I{aqxa

Epoj : 1 l0-l 12021-IY -7 -02
26.1.2021. roAr4ue
r{a.raK

TPMCKO BEhE IPAIA IIAIIKA

Y npunory aKra AocraBJbaMo Bau na ycrajarre llpe4nor [elcnapaqraje o yno3r.r
$ynxqzje yrrpaBJrarba J6yAcKr4M pecypcr.rMa, Ha AaJby Ha.{nexuocr. '

paBe 3a olrrrTe rr
rpaAa rla.rrca



На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 

54. став 1. тачка 7. Статута града Чачка (''Службени лист града Чачка'', бр. 20/2019), а 

полазећи од Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији коју је усвојила 

Влада Републике Србије и узимајући у обзир Стратегију за иновације и добро 

управљање на локалном нивоу коју је одобрио Комитет Министара Савета Европе и 

принципе доброг управљања који из ње произлазе, Скупштина града Чачка на седници 

одржаној ________ 20__ године, донела је: 

 

ДЕКЛАРАЦИЈУ 

О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДУ 

ЧАЧКУ 

 

I 

УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У 

ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Град Чачак ће успоставити и организовати функцију људских ресурса на начин 

који ће осигурати њен стратешки значај и утицај у планирању развоја града Чачка и 

обезбедити одговорност свих руководећих структура у њеном ефикасном 

функционисању. 

Добро организована функција управљања људским ресурсима у граду Чачку 

представља један од кључних чиниоца система локалне самоуправе, који обезбеђује да 

се приликом управљања пословима локалне самоуправе и остваривања услуга према 

грађанима и привреди примењују поузданост, ефикасност и делотворност, 

отвореност и транспарентност, етичко понашање, компетентност и стручност, 

иновативност и отвореност, који представљају део правца реформе јавне управе у 

Републици Србији и део принципа доброг управљања које промовише Савет Европе. 

 

II 

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА 

 

Град Чачак развијаће функцију управљања људским ресурсима како би се 

обезбедили услови за ангажовање стручних кадрова, који посао обављају предано, 

савесно и професионално, који негују међусобну сарадњу и однос поверења и 

поштовања, имају потребу за сталним личним и професионалним развојем, поштују 

вредности организације и етичке стандарде и нуде ефикасне и делотоворне услуге свим 

грађанима, као и привреди.  

 

III 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА 
 

Град Чачак континуирано ће развијати људске ресурсе у раду органа и служби, 

јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и обезбедиће пуно 

спровођење свих функција управљања људским ресурсима у складу са правним оквиром 

који уређује ову област. 

 



Град Чачак континуирано ће развијати, проширивати и унапређивати 

организацију, улогу, значај и капацитете за спровођење функције управљања људским 

ресурсима у органима и службама, јавним предузећима, установама и другим 

организацијама чији је оснивач, како би град Чачак био препознатљив по: 

 

 Стратешком, креативном и иновативном приступу у управљању људским ресурсима;  

 Руковођењу и подстицању организационе културе која вреднује тимски дух, стручност 

и професионалност, креативност и иновативност, интегритет, спремност на 

континуирано учење, знање и искуство својих запослених; 

 Разумевању да су запослени у органима и службама града Чачка и јавним предузећима, 

установама и другим организацијама чији је оснивач, њен најважнији ресурс; 

 Доброј пракси у планирању људских ресурса;  

 Транспарентном попуњавању радних места, које ће омогућити ангажовање стручног и 

професионалног особља, на основу вредности и компетентности;  

 Стварању адекватних могућности за стручно усавршавање и образовање свим 

запосленим под једнаким условима, а сходно утврђеним потребама; 

 Непристрасном вредновању учинка запослених према јасно дефинисаним и 

транспарентним мерилима заснованим на закону, на коме ће заснивати изгледи за 

напредовање у каријери; 

 Пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу личног и правног саветовања, 

заштите на раду, успешног управљања променама и неопходне административне 

подршке; 

 Мотивисању и охрабривању запослених да исказују своје капацитете и искористе своје 

потенцијале на најбољи могући начин, да показују своје вештине,  деле и размењују 

знања са својим колегама и да буду посвећени свом каријерном развоју; 

 Доношењу аката, процедура и правила рада која подржавају и подстичу индивидуалну 

и организациону ефикасност и ефективност. 

 

IV ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 

Град Чачак настојаће да обезбеди примену следећих мера:  

 

 Инкорпорираност циљева управљања људским ресурсима у стратешко планирање; 

 Квалитетну анализу кадрова и анализу потреба њиховог развоја ради извршења 

стратешких циљева; 

 Привлачење квалитетних кадрова и попуњавање радних места стручним кадровима, уз 

поштовање принципа једнаких могућности за све; 

 Унапређење ефективности рада појединаца и радних тимова и континуирано 

мотивисање запослених за обављање њихових функција и одговорност и за стручни и 

лични развој; 

 Подршку запосленима у остваривању радних циљева и задатака и остваривању бољих 

резултата и учинка; 

 Обезбеђивање континуираног стручног усавршавања запослених и осигурање 

одговарајућих начина за њихов лични и професионални развој; 

 Развијање креативности и иновативности запослених; 

 Промовисање и примену транспарентног поступка вредновања учинка запослених, који 

је заснован на јасно утврђеним мерилима; 

 Развој повољних услова за рад и сигурног радног окружења; 



 Пружање неопходне саветодавне подршке запосленима и помоћ у решавању  проблема 

и изазова; 

 Промовисање и утврђивање организационе културе и примену принципа родне 

равноправности, сразмерне заступљености припадника националних мањина и 

спречавање било ког вида дискриминације запослених; 

 Поштовање организационих вредности, етичких стандарда и кодекса понашања 

службеника. 

 

V ОБЈАВЉИВАЊЕ 

                           

Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у граду Чачку 

објавити и „Службеном листу града Чачка“ као и на веб презентацији града Чачка. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ____________ 

 __________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка  

Игор Трифуновић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpaznoilcerbe

fpag 9auar je jeaua oa 50 rloKaJrHr.rx caMoyrrpaBa y Cp6uju, rojraua je uo4pmxy sa
ynolerre yrpaBJbalba JEyAoKTIM pecypcuMa Ao npaja 2020. roAr.rue, rpyxao Ilpojerar
,,Ynpanra:re JbyAcK[M pecypcl,rMa y rora-uuoj caMoyrrpaBu - 2. (basa", rojra r,ruuleMeHTapa
Caner Enpone, y capaArrr,r ca npojerrHr.rM naprHeprMa MAynC u CKfo, a Suuaucupa
Enpoucra yrruja.

Oururra u.IJ6 je yclocraBl,rrra cneo6yxBarau, caBpeMeH[ c]rcreM 3a yrrpaBJbarbe
JbyAcKrM pecypcl{Ma y cKJIaAy ca 3axonou o 3anocneHnMay AfI r JJIC, a uoculaq je je Pagua
rpyra sa yuanpeferre $yurquje ynpanmarba Jby,ucKr,rM pecypcuMa.

Ycneruso ysolen e (pynrcquje ylpaBJEarba J6yAcKr4M pecypcr.rMa rroApa3yMeBa
uegrajcxy KaMlarry LI KoHTIIH)'IrpaHy KoMyllvxaqrjy ca cBlrM peJreBaHTHrM aKTeplrMa a
3al4HrepecoBaHlaM crpaHaMa. {uresn r<ojra 6N'rpe6a-no Aa ce rrocrr,rrHy crrpoBolerrena llnana
KoMynr4Kauiaje y rpa4y r{aur<y cy c.ne,qeha:

Pe;1onHo uu$opr,rNcal-be cBr.rx 3arrocJreHux y rpary t{auxy o ynofemy npoMeHa,
:rua.rajy', qHJT,eBr.1Ma, npe/I,y3erHrvr Koparu.INra, fipouelypa]ra, [paBI{Ma ,r
OiI|oBopIlOcTIlMa fi ocf i:lJIIlr\I aCI.lcKlL{Nla ug o6:racru ynpaBJbalba,tbyAcKtlM pec,vpctNla;
Konr:anyupauo uu$opMlrcar6e lpafaua H ripuBpeAe o aKTrrBuocrr4Ma Be3aHr.rM 3a
yrrpaB!,barie JbyAcKlrM pec"vpcr.{N{a;

I1o1n:an'e cBecrl4 januocrr.t H 3aluocJreHr{.x y rparlcr(riN{ ylpaBaMa o :Hauajy, cBpcrr H
eJreM elrTHMa yrrpaBJbarba,r[,yAcr( H M pecypc HMa;

O6e:6efranal,e rparlcrrapellrrtocrrr pal(a rpaxcKux vnpana, Kpo3 r(or"rrr.rHyl{paHo
un$opr,rlrcame jarnocrl4 o pa3nullu'tr4N{ acrreKTHN,ra yilpaBjbarba ,.by.{c(xM pecypc}rMa,
cI] poBe/'IeHHN{ ar(TL1BHOCTHN,Ia ri npeliy3eTrrN{ H al]op Lt N,r a,
Ycuem:ro clpoeof eme (rynr<unje y[paBr'ba]r,a J]yAc*rrx pecypca, uyreM
Kolrrr.lrryfipa]rof Ko]{cyJlTaTr,rBr-lot rpoqeca r:a Hr4uo)r fpa/IcKux yfipaBa;
Ja'rau,e capaArbe u Auja,rora u:ne!y rpara r{a.rKa" npi.rBpere, opraari3arluja qunN:ruor
/IpymBa N rpafana;'
l1o1pruxa KoHrHHyI4Tery H otrpiruroclri yrpaBJbarla Jbylcl(r{x pecypca y rpaAcxr4M
yrlpaBaMa.

A OEPAAA
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