
На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 66. Статута града Новог 

Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/19) и члана 67. Пословника Градског 

већа града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 1/15), Градско веће 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

 Градско веће града Новог Пазара на седници је разматрало, утврдило и предлаже 

Скупштини града Новог Пазара да усвоји: 

 

Предлог Одлуке о усвајању Декларације (Повеља) о улози функције управљања 

људским ресурсима у остваривању принципа доброг управљања органима града Новог 

Пазара. 

 

     

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

 

Број: 06-13-1/21 

У Новом Пазару, 28. јануара 2021. године                                                    

                                        

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                                                                                       Нихат Бишевац                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
ПРЕДЛОГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЈА (ПОВЕЉА) О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ ПРИНЦИПА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА У ОРГАНИМА  
 
 

 
Града Новог Пазара 



 

 

На основу члана 6. став 1. тачке 2. Закона о потврђивању Европске повеље о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС – Међународни уговори“ број 70/2017), члана 32. став 1. 

тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 46.став 1.тачка 7. Статута града Новог Пазара 

(„Службени лист града Новог Пазара “ број 6/19), Скупштина града Новог Пазара на седници 

одржаној ________ 20__ године, донела је  
 

 

ДЕКЛАРАЦИЈУ (ПОВЕЉУ) О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ ПРИНЦИПА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА ОРГАНИМА 

ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА  
 

 

I ПРИНЦИПИ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА 

 

Град Нови Пазар доношењем ове Декларације (Повеље) исказује своју неспорну намеру да кроз 

рад својих органа обезбеди пуну примену следећих принципа доброг управљања: 
 

- Праведно спровођење избора, заступање и учешће, како би се осигурале могућности да 

се мишљење грађана узима у обзир приликом вођења локалних јавних послова;  
- Поузданост, како би се обезбедило да органи Града Новог Пазара испуне легитимна 

очекивање грађана;  
- Ефикасност и делотворност, како би се обезбедило постизање утврђених циљева Града 

Новог Пазара уз квалитетно и одговорно коришћење постојећих ресурса;  
- Отвореност и транспарентност, како би се осигурао приступ свим релевантним 

информацијама о раду органа Града Новог Пазара , чиме се доприноси и обавештености 

грађана о начину вођења јавних послова;  
- Владавина права, чиме се обезбеђује правичност, непристаност и предвидивост рада 

органа Града Новог Пазара ;  
- Етичко понашање, чиме се обезбеђује примат јавног интереса;  
- Компетентност и стручност, чиме се обезбеђује да изабрани функционери и запослени у 

органима Града Новог Пазара имају потребне капацитете за испуњење својих утврђених 

надлежности;  
- Иновативност и отвореност за промене, чиме се обезбеђује примена нових и 

проверених решења, а која доприносе ефикаснијем раду органа Града Новог Пазара ;  
- Одрживост и дугорочна оријентација, чиме се показује да се у раду органа Града Новог 

Пазара мора водити рачуна и о интересу будћих генерација;  
- Доследно управљање финансијама, чиме се осигурава законито, одговорно коришћење 

јавних средстава, у циљу обезбеђења даљег развоја Града Новог Пазара .  
- Људска права, културну разноврсност, социјалну кохезију, како би се обезбедило да сви 

грађани, без обзира на њихов национални, културни, полни или социјални статус, буду 

равноправни и изузети од било каквог облика дискриминације;  
- Одговорност, чиме се обезбеђује да изабрани функционери и запослени у органима 

Града Новог Пазара преузимају одговорност и сносе последице за своје поступке у 

вршењу послова за које су надлежни. 

 
II УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У 

ОСТВАРИВАЊУ ПРИНЦИПА ДОБОРОГ УПРАВЉАЊА  
 

 

Посебан значај за оствривање принципа доброг управљања из поглавља I Декларације (Повеље) 

има фунција управљања људским ресурсима. 



 
Квалитетна и добро организована функција управљања људским ресурсима, у којој сви 

одговорни субјекти савесно и професионално приступају својим обавезама, обезбеђује да се 

принципи доброг управљања примењују у свим сегментима рада органа Града Новог Пазара . 

 
Град Нови Пазар управља својим људским ресурсима на савремен и систематски начин, у 

складу важећим прописима Републике Србије и стандардима Европске уније, са дефинисаном 

визијом и мисијом функције управљања људским ресрсима. 
 
 

III ВИЗИЈА 
 

 

Органи Града Новог Пазара имају стручне и квалитетне људске ресурсе, који посао обављају 

предано, савесно и професионално, негују међусобну сарадњу и однос поверења и поштовања, 

имају потребу за сталним личним и професионалним развојем, поштују вредности организације  
и етички кодекс и нуде ефикасне и квалитетне услуге свим грађанима. 

 

IV МИСИЈА  
 

Мисија града Новог Пазара је да подржи и континуирано развија људске ресурсе, на свим 

нивоима локалне управе. 

 
Мисија Одељења за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима је да осигура 

поступање у складу са Законом о запосленима у АП и ЈЛС и спровођење свих функција 

управљања људским ресурсима, у складу са принципима добре управе Савета Европе и 

циљевима стратешког развоја целокупне заједнице. 
 
 

V СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ  УПРАВЉАЊА 

ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Органи Града Новог Пазара , нарочито Градска управа за изворне и поверене послове града 

Новог Пазара и у оквиру ње Одељење за заједничке послове и послове управљања људским 

ресурсима, имају за стратешки циљ да се функција управљања људским ресурсима развија, 

проширује и унапређује како би била препознатљива 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 Градској управи за изворне и поверене послове града Новог 

Пазара њен најважнији ресурс;
 Доброј пракси у планирању људских ресурса;


 Транспарентном попуњавању радних места, које ће омогућити ангажовање особља виског 

квалитета, на основу вредности и компетентности;


 Стварању адекватних могућности за стручно усавршавање и образовање свим запосленим 

под једнаким условима, а сходно утврђеним потребама;


 Непристрасном оцењивању запослених према јасно дефинисаним и транспарентним 

мерилима, 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.



 
VI УЛОГА ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
 

 

Одељење за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима обавља све 

послове у вези са управљањем људским ресурсима. Своје стручне услуге пружа свим 

запосленима у Градској управи за изворне и поверене послове града Новог Пазара и у другим 
органима града Новог Пазара и сарађује са руководиоцима свих организационихjединица.  
Одељење за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима осигурава да су прави 
људи са правим знањем и вештинама на правом месту, у право време.  

Одељење за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима обезбеђује 

комуникацију са руководиоцима других организационих јединица и свим запослених, кроз 

добро информисање, консултације и промоцију значаја доброг управљања људским ресурсима. 

 
Одељење за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима  : 

 

 Осигурава да се радна места попуњавају стручним и квалитетним кадровима, уз поштовање 

принципа једнаких могућности за све.



 Доприноси ефективности рада појединаца и радних тимова и подиже ниво мотивације 
запослених.


 Повезује све организационе јединице и подржава их у остваривању радних циљева и 

задатака, остваривању бољих резултата и учинка.


 Стара се о законитој и стручној припреми акта о организацији и систематизацији радних 
места указујући на стандардизовану примену правила за опис и разврставање радних места 
у складу са пословима који се обављају у управи.


 Стара се о стручном усавршавању запослених и осигурава квалитетне прилике за њихов 

лични и професионални развој.


 Подржава креативност и иновативност запослених.


 Осигурава транспарентни поступак оцењивања заснован на јасно утврђеним мерилима.


 Брине о стварању и одржању повољних услова за рад и сигурног радног окружења.


 Пружа неопходну саветодавну подршку запосленима и помаже у решавању проблема и 
изазова.


 Осигурава поштовање приниципа родне равноправности, сразмерне заступљености 

припадника националних мањина и води рачуна о спречавању било ког вида 
дискриминације запослених.


 Стара се о поштовању организационих вредности и етичког кодекса понашања службеника. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Декларацију (Повељу) о улози функције управљања људским ресурсима у остваривању 
принципа добре управе у органима града Новог Пазара објавити и „Службеном листу града 
Новог Пазара“ као и на веб презентацији града Новог Пазара . 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

др Анела Шемсовић 



Образложење 

 
Законом о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи („Службени гласник РС – 

Међународни уговори“ број 70/2027), Европска повеља о локалној самоуправи је постала део 
прописа који регулише положај локалне самоуправе у Републици Србији. Члан 6. став. 1. тачка  
2. Европске повеље о локалној самоуправи предвиђа да се услови службовања запослених у 

локалним органима власти буду такви да омогуће ангажовање особља високог квалитета на 

основу вредности и компетентности, та да у у ту сврху треба створити адекватне могућности за 

образовање, накнаде и изгледе за напредовање у каријери. Овом одредбом је начелно истакнут 

значај квалитетних људских ресурса у локалној самоуправи и истовремено дат је правац за 

регулисање најзначајнијих аспеката функције управљања људским ресурсима у унутрашњем 

законодавству сваке земље потписнице Европске повеље, те тако и Републике Србије. 

 
Закон о локалној самоуправи самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) у члану 32. став 1. тачка 20. предвиђа да скупштина 
општине, поред осталог, обавља и друге послове у складу са законом. 

 
Статут града Новог Пазара у члану 46.став 1.тачка 7. предвиђа да Скупштина доноси одлуке, 
закључке, решења, и друге акте у оквиру своје надлежности. 

 

Како је Република Србија усвајањем стратешких документа и законских прописа прихватила да  
у свој правни систем усагласи са прописима Европске уније и Савета Европе, једно од кључних 

начела којег је потребно да се придржавају сви органи јавне управе је начело доброг 

управљања. Ово начело је од стране Савета Европе је разарађено у 12 принципа доброг 

управљања и Град Нови Пазар усвајањем Декларације (Повеље) показује своју намеру да у 

раду органа у пуној мери примени принципе доброг управљања. Посебну одговорност за 

примену принципа доброг управљања има функција управљања људским ресурсима, што је у 

ствари и циљ доношења Декларације. 

 

У складу са напред наведеним, а имајући у виду и значај савременог и модерног приступа  
функцији управљања људским ресурсима у органима града Новог Пазара и њеног 

континуираног унапређења у циљу подизања квалитета рада органа града Новог Пазара 
скупштина Града Новог Пазара је усвојила Декларацију (Повељу) о улози функције управљања 

људским ресурсима у остваривању принципа доброг управљања у органима Града Новог 

Пазара. 

 

Декларација (Повеља) о улози фунцкије управљања људским ресурсима у оствривању 

принципа доброг управљања у органима града Новог Пазара садржи следећа поглавља: 

Принципи доброг управљања, Улога функције управљања људским ресурсима у оствривању 

принципа доброг управљања, Визија, Мисија, Стратешки правци развоја функције управљања 

људским ресурсима, Улога организационе јединице за управљање људским ресурсима и 

Прелазне и завршне одредбе. 

 
Члан 150. Статута града Новог Пазара, предвиђа да се акта која усваја скупштина објављујују у 
Службеном листу града Новог Пазара . 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

НАЧЕЛНИК 

Џемил Диванефендић 


