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УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ  

КАО ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Апстракт: Локална самоуправа је важна компонента јавног система по-

везана са свеукупним друштвеним развојем и потребама грађана, a људски ресу-

рси су најважнији ресурси у њој, представљају покретачку и стваралачку снагу и 

основ њеног успеха.  

 Циљ овог рада је да укаже на улогу општине као јединице локалне само-

управе и  јавног сектора, у пружању услуга корисницима, као и значај људских ре-

сура у општини, који се  огледа у развоју и изградњи људског капитала кроз обра-

зовање, обуку и мотивацију запослених. Дат је кратак теоријски преглед суштине 

и функције менаџмента људских ресурса у општини и објашњено место људских 

ресурса у контексту улоге јединице локалне самоуправе. Такође, истакнут је зна-

чај унапређивања знања, вештина и мотивације као средства које доприноси побо-

љшању радног учинка и задовољства запослених.  

 

Кључне речи: менаџмент људских ресурса, локална самоуправа, општина 

 

1. УВОД 

 

 Управљање људским ресурсима у јединици локалне самоуправе је 

значајан фактор функционисања и развоја управе и захтева константно 

прилагођавање и праћење реформских процеса, усвајање и примену нових 

технологија и приступа раду, што подразумева да су знање, способности, 

креативност људи и њихова спремност за константно образовање од 

изузетне важности за успешно функционисање управе и јавног сектора у 

целини. Од степена оспособљености и мотивисаности запослених за рад 

зависи у великој мери реализација постављених циљева јавне управе. На-

име, људски ресурси имају приоритетну улогу и значај у процесу рада, 

носиоци су увођења промена, повећања ефикасности пословања и оствари-

вања позитивних перформанси рада јавног сектора.  

  Предмет овог рада јесте улога и значај управљања људским ресу- 

рсима у општини као јединици локалне самоуправе. У раду је дат приказ  
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теоретског  приступа  менаџменту људских ресурса, сагледане су активно- 

сти које менаџмент спроводи у сврху формирања и развоја  запослених, а у 

циљу остваривања планираних задатака и интереса управе. Објашњена је 

улога општине, као јединице локалне самоуправе која заузима посебно 

место у јавном сектору. Такође, део рада посвећен је значају улагања у 

обуку и стручно усавршавање запослених, као и мотивисању запослених, 

обзиром да потребе људи и њихова мотивација заузимају посебно место у 

менаџменту људских ресурса и функционисању јавног сектора, јер су 

продуктивност рада и остварене перформансе, посвећеност организацији у 

непосредној вези са мотивацијом запослених. Запослени, који су задово-

љни послом, спремни су на већа залагања и обављање радних задатака, 

енергичнији су, отворенији, комуникативнији и иновативнији, себе дожи-

вљавају као део организације којој припадају и активно доприносе њеном 

развоју. 

 

2. УЛОГА ОПШТИНЕ КАО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

Локална самоуправа заузима посебно место у систему јавног се-

ктора и као таква потребно је да има адекватне кадровске капацитете, како 

би своје законом одређене надлежности обављала професионално и у 

јавном интересу.  

Према Закону о локалној самоуправи, локална самоуправа се дефи-

нише као право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, 

заједничког и општег интереса за локалну заједницу, непосредно и преко 

слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и 

право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, 

управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса 

за локално становништво (Закон о локалној самоуправи). 

Улога општине, као јединице локалне самоуправе, је у последњих 

неколико година значајно измењена и унапређена оријентисаношћу ка 

пословном сектору (формирање посебних канцеларија за локални еконо-

мски развој, привлачење инвестиција и стварање повољнијих услова за ра-

звој привреде и сл.). Нова улога захтева и прилагођавање јавног мена-

џмента другачијим приступима управљања, потенцирање развоја односа 

између општине као даваоца, и грађана и пословног сектора као корисника 

јавних услуга. Наведено захтева велико улагање у људске ресурсе, јер 

квалитет рада општине зависи од њених запослених и њиховог капацитета 

да пруже професионалне услуге крајњим корисницима. Битно је истаћи и 

значај односа између руководства и запослених у самој управи, јер про- 
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мене и изазови у спољашњем окружењу, утичу и захтевају и унутарње ре- 

форме, пошто се не могу очекивати високе перформансе рада од запосле-

них, уколико они сами нису адекватно мотивисани за посао који се од њих 

очекује. 

 

2.1. Менаџмент људских ресурса у јединици локалне самоуправе 

 

 Људски ресурси у општини представљају укупне људске поте-

нцијале, расположива знања, искуства, способности, вештине, али и степен 

мотивисаности и заинтересованости за обављање радних задатака. Ефе-

ктивно и ефикасно управљање запосленима је својеврстан интерес општи-

не, јер се једино стручним и темељним приступом људским ресурсима 

ствара шанса да се за радна места обезбеде способни и одговорни кадрови, 

чиме се у крајњој инстанци омогућује да сваки појединац и општина у 

потпуности постигну максималне резултате. 

 Функција управљања људским ресурсима обухвата следеће акти-

вности: Планирање људских ресурса, систематизовање радних места, при-

прему описа послова, радних циљева и пожељног понашања на радном 

месту, прикупљање и анализу података неопходних за управљање љу-

дским ресурсима, регрутовање кандидата, селекцију кандидата, обуку 

запослених, развој запослених,оцену перформанси запослених, награђива-

ње и кажњавање запослених, дефинисање радних односа и посредовање у 

колективном преговарању,заштиту задравља и сигурности запослених, 

праћење задовољства запослених, креирање повољних услова за рад и обе-

збеђивање неопходне опреме,управљање процесом напуштања органи-

зације (Станковић, Стевић, Пилиповић, 2012: 18). 

 Као кључне функције менаџмента људских ресурса можемо иста-

ћи: 

1. Планирање, које са аспекта организационих циљева и захтева послова 

омогућава процену будућих потреба за људским ресурсима, 

2. Обезбеђење људских ресурса које је усмерено на обезбеђење запосле-

них који поседују вештине, способности, знања и искуства у складу са за-

хтевима послова, 

3. Развој запослених, који је усмерен на обезбеђење оних знања и ве-

штина које су неопходне за будући развој и успешност организације, 

4. Одржавање запослених који се односи на одржавање компетентности 

обезбеђењем адекватних плата, бенефита и радних услова. (Пржуљ, 2002: 

14) 

 Људи су  неопходан  услов  за функционисање и рад, односно 
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утврђивање и реализовање циљева општине. Њихова улога се може по-

сматрати  вишеструко  и свеобухватно.  Не само да могу организовати по- 

сао, реализовати стратегију или дефинисати нове услуге, они својим 

знањем и вештинама обједињују и све потенцијале усмерене у корист 

тимског рада, чиме укупне резултате рада чине квалитетнијим и зна-

чајнијим. Међутим, на менаџменту је да препозна да запослени у управу 

не уносе само свој рад, диплому и стручност, већ и свој интегритет, део 

свог живота, своје жеље и амбиције. Због тога је битно истаћи улогу руко-

водства, у смислу афирмисања позитивне и креативне енергије запослених 

и развијању људских потенцијала са тежњом да рад буде и лична са-

тисфакција. 

 Савремено схватање менаџмента људских ресурса не подразумева 

само човека који иде на посао да би радио и примао накнаду за свој рад, 

него да би се о нечему и питао, односно третира запосленог као незаме-

нљиви капитал у који треба константно улагати. Основне карактеристике 

менаџмента људских ресурса су: запослени се посматрају као средства или 

као људски капитал у који треба инвестирати кроз обезбеђење могућности 

за учењем и развој учеће организације, људски ресурси се посматрају као 

извор конкурентске предности, смањење броја нивоа управљања ради 

непосредније комуникације између менаџера и запослених, децентрали-

зација управљачког процеса односно пренос дела управљачких ингере-

нција са виших на ниже нивое управљања, партиципација запослених у 

управљању кроз укључивање и активније учешће у вршењу управљачких 

активности, стална прилагодљивост управљачког процеса и управљачких 

активности како би се нашла прихватљива и одржива решења за захтеве 

окружења, повећање самосталности у раду и одлучивању запослених што 

их чини задовољнијим и мотивисанијим за рад, фаворизовање, али и 

стално унапређење знања, способности и креативности је услов напретка, 

али и опстанка организације, тежиште је на запосленом и његовим вре-

дностима као најзначајнијем ресурсу организације, опредељеност за оства-

ривање индивидуалних циљева и интереса, а не само организационих, 

хуманизација односа између менаџмента организације и запослених (Су-

ша, 2009: 26). 

Функцију управљања људским ресурсима треба схватити као 

предуслов за успешно функционисање локалне самоуправе у савременим 

условима, која захтева висок степен професионализма, као и њену потпуну 

отвореност према грађанима и пословном сектору. 

Значај управљања људским ресурсима је огроман, јер органи-

зовано и систематско бављење развојем људи омогућава прилагођавање 

савременим променама, унапређивање схватања и професионално уса- 



Милош И. Бркић 

111 

 

 

вршавање, што је битно за постизање циљева модерне јединице локалне 

самоуправе и задовољавање потреба  корисника.  

У циљу остваривања доброг управљања и пружања квалитетнијих 

јавних услуга, приоритет локалних самоуправа је да оспособе и оснаже 

људске ресурсе да буду отворени према савременом знању, вештинама и 

способностима (организационе вештине, стратешко планирање, дефиниса-

ње политика, управљање финансијама, управљање људским ресурсима, 

пројектима, итд.); разумеју и умеју да примене нове облике правне ре-

гулативе и радних стандарда; промене вредносне судове, ставове и по-

нашања, са крајњим циљем изградње услужно оријентисане јавне службе 

и успостављања активне двосмерне комуникације са корисницима услуга-

грађанима и свим другим заинтересованим странама; активно укључују 

грађане у планирање и остваривање одрживог развоја заједнице и са њима 

остварују сталну сарадњу; да свој посао обављају транспарентно и одго-

ворно, тако да стекну и одрже поверење грађана како у политичке, тако и 

професионалне кадрове (Станковић, Стевић, Пилиповић, 2012: 12). 

Менаџмент у јединици локалне самоуправе превасходно мора да 

посвећује пажњу мотивисању запослених, сагледавајући његову улогу 

кроз два аспекта, стратегијски и функционални. Стратегијска димензија 

има дугорочни карактер и односи се на развој и изградњу запослених у 

јавној управи, кроз образовање и обуку, како би се у будућности оствариле 

задовољавајуће перфомансе и очекивано организационо и мотивисано 

понашање у јавној управи (Славковић, n.d.). Други аспект, функционални, 

односи се на појединце на различитим позицијама, који кроз одговарајући 

систем односа формираних у управи треба да имплементирају стратегије и 

планове и изврше задатке на оперативном нивоу, како би управа уз 

дефинисање стандарда потребних перформанси и нивоа продуктивности, 

пружала боље услуге грађанима. 

 Својим активностима, менаџмент у општини мора да покаже да му 

је приоритет управљање знањем и проналажење квалитетнијих решења за 

напредовање запослених. Резултати рада треба да се виде у повећању 

продуктивности и ефикасности, као и свести запослених у јавној управи да 

њихова организација мора да постане ефикаснија, али и да постоји добра 

воља и спремност политичких субјеката да се приступи овом процесу, кроз 

запошљавање одговарајућих људи, њихов континуирани развој и обуку, а 

превасходно кроз мотивисање, награђивање и оцену перформанси. 

 Посебно је значајно истаћи да је пожељно да руководство у 

општини треба да прати рад запослених и показује да цени када они добро 

обављају посао, да је отворено за њихова мишљења, предлоге и 

конструктивне дијалоге. 
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2.2. Место људских ресурса у контексту улоге јединице локалне 

самоуправе 

 

Управљање људским ресурсима треба да има примарну улогу у 

функционисању јединице локалне самоуправе. Да би се општина сматрала 

ефикасном, пратила савремене захтеве и пружала квалитетне услуге сво-

јим корисницима, потребно је да има одговарајуће правне и институ-

ционалне капацитете, као и професионалну подршку која, пре свега, 

зависи од квалитета људи који је представљају и заступају у јавности. То, 

пре свега, подразумева разликовање основних, од свих осталих функција 

локалне самоуправе. Управљање финансијама, људским ресурсима и 

локалним економским развојем треба да обезбеди пружање квалитетних 

услуга за развој пословне климе. Наведене организационе јединице ло-

калне самоуправе представљају везу између доносилаца одлука и изврши-

лаца чиме обезбеђују предуслове за спровођење одлука за одговоран и тра-

нспарентан рад општине.  

Однос грађана и пословног сектора према управи и њихова пе-

рцепција о раду управе формира се кроз свакодневну комуникацију са ње-

ним запосленима. Грађани формирају мишљење о ефикасности локалне 

самоуправе у зависности од тога како су примљени у органима општине, 

како су обрађени њихови захтеви и жалбе, колико су брзо дошли до упо-

требне или грађевинске дозволе, како су дошли до података о објављеним 

конкурсима за пројекте и јавним позивима  за оглашавање итд.  

Грађани активно учествују у свим областима функционисања и развоја 

локалне заједнице, могу имати личне потребе и проблеме, и из тог разлога 

упутити жалбе и примедбе на рад органа управе, а општина треба да им 

помогне на најбољи могући начин, јер у суштини представља ,,сервис 

грађана“. Стога, захтева запослене који су стрпљиви и љубазни са својим 

странкама, а да би били такви, морају и сами да буду задовољни, да знају 

да неко води рачуна и о њиховим потребама. То подразумева да 

руководство локалне управе треба да обраћа пажњу на задовољство свих 

запослених и труди се да буде пријатно место за рад, како би и услуге које 

се пружају грађанима и пословном сектору биле задовољавајуће. Наиме, 

доносиоци одлука и запослени у општини морају да се понашају про-

фесионално према својим странкама, јер они свакодневно комуницирају са 

корисницима услуга и представљају је у јавности, што захтева висок сте-

пен професионализма у пружању услуга, а то подразумева стручност, али 

и читав низ додатних вештина, које се непрестано развијају. Професио-

нализам запослених зависи, између осталог, и  од степена мотивације и 

адекватног награђивања, односно санкционисања сваког понашања које 

није у складу са професионалним захтевима и принципима. 
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Општина је укључена у део промена које доноси савремено доба, а 

које се односе на увођење нових прописа, услуга, технологија, новог 

стратешког приступа, процеса и процедура. Менаџмент општине мора да 

прати све што се дешава око ње, спремно прихвата добру праксу из 

окружења, прилагођава је својим потребама и систематски планира уво-

ђење промена. Нужност је и неопходност да запослени одлазе редовно на 

семинаре, саветовања и предавања (актуелности у области јавних набавки, 

примене законских прописа у поступку примењивања новог Закона о 

општем управном поступку, новине из области пореских олакшица, у 

области информационих технологија, упознавање са смерницама и про-

цедурама конкурисања за средства европских фондова и добијање беспо-

вратних средстава, итд). 

 Како би јавна управа остваривала квалитетније услуге, нужно је 

прићи процени, анализи недостатака, развијати програме учења, разјасни-

ти очекивања, омогућити и подржати  лични развој и  вештине појединаца.  

 Мотивација запослених је важан чинилац у остваривању поста-

вљених организационих задатака и утиче на индивидуално побољшање 

перформанси рада. Концепција и изградња система мотивације захтева 

разумевање сложеног механизма понашања појединаца. Покретачке снаге 

које изазивају активност, које је усмеравају и управљају њоме називају се 

општим именом-мотивација. Ти мотиви представљају особине личности. 

За појединца карактеристични мотиви, представљају битне црте његове 

личности (Шушњар, Зимањи, 2006:213). Људи су различити, имају 

другачије жеље и потребе, мотивисани су различитим стварима. Задатак 

руководиоца је да кроз схватање сложености људске природе и фактора 

који на њу делују, у зависности од специфичних околности, изаберу и при-

мењују одговарајуће мотивационе стратегије којим ће усмеравати пона-

шање запослених ка што успешнијем остварењу постављењих циљева. 

Дакле, управа мора имати ефективне и ефикасне запослене. Уколико 

је запослени позитивно мотивисан, било материјалним или нематери-

јалним средствима, он ће добро радити свој посао. Задатак менаџера за 

људске ресурсе је да изгради такав систем награђивања који ће повољно 

утицати на организациону климу, међуљудске односе, бити базиран на 

принципима правичности (Мицић, Арсић, 2010). 

 Рад у општини би требало да подразумева перманентно учење, 

прилагођавање, самосталност и одговорност, развој, као и висок степен 

мотивације и идентификовање запослених са циљевима управе. Нео-

пходно је унапређивати знање, способности и креативности, али и да за-

послени стекну поверење у менаџмент управе, његову објективност и 

добре намере. 

Захтеви и очекивања запослених у односу на посао који обављају,  



Друштвене науке                                         СРПСКА АКАДЕМСКА МИСАО 

114 

 

 

могућности напредовања, начини контроле њиховог рада, као и награђи- 

вање, постају све израженији и виши. Очекивања високообразоване радне 

снаге стално се повећавају, па је привлачење и задржавање таквих радника 

задатак сваке организације, а њихово задовољство радним местом и 

послом који обављају је веома важан фактор успеха организације (Guest, 

2002). 

 Задовољство запослених на раду и њихове перформансе су нео-

двојиво повезане, јер веће задовољство на раду условљава и боље по-

словне резултате. Веза која постоји између задовољства запослених и 

перформанси на раду указује на потребу унапређења и повећања њиховог 

задовољства, кроз различите врсте мотивационих фактора, како би као 

резултат имали веће перформансе запослених, а кроз ову везу и инди-

ректно повећање пословних резултата самих организација. Због тога се 

препоручује увођење различитих облика бонуса, стимулација, бенефиција, 

повластица, удела запослених у профиту, породично-пријатељских пакета 

и многих других мотивационих средстава, како би дошло до побољшања 

индивидуалних перформанси, и кумулативно до бољих целокупних 

перформанси самих организација (Јакшић, 2014). 

 Запослени морају бити мотивисани да уче и да научено деле са 

својим колегама, а руководиоци треба да помогну запосленима у смислу 

да такво учење постане пракса. Избор запослених који ће одлазити на 

обуке треба да буде  у складу са циљевима јединице локалне самоуправе и 

променама које се желе постићи у локалној заједници. Од запосленог се 

очекује да усвојена знања и вештине инкорпорира у свој рад и да на тај 

начин доприноси променама у општини. За професионални развој сваког 

запосленог најважнију улогу треба да има руководилац сваког органа 

локалне самоуправе. Такође, руководиоци у општини, увек морају  да 

знају шта се дешава у радном окружењу, да разумеју запослене, њихове 

потребе и проблеме, да успоставе правила рада, благовремено информишу 

запослене о свим важним питањима и да одговарају на њихове захтеве, јер 

они су одговорни за стварање добре климе, развијање тимског рада и 

подстицање осећаја припадности запослених радном колективу.  

 Унапређивањем знања и савладавањем вештина, запослени постају 

ефективнији и доприносе остваривању вредности управе, па из овог раз-

лога, обука и лични развој запослених треба да се препознају као улагање 

у добру локалну управу, јер без улагања у стручно оспособљавање и 

усавршавање запослених, општина неће бити у могућности да искористи 

њихове пуне потенцијале. Учење запослених се не постиже само кроз 

учествовање на обукама, већ постоје и други  видови учења који укључују 

подучавање, студијске посете, размену најбољих пракси, учење кроз  
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посматрање и друго. Сви ови видови учења треба да се користе како би се 

повећао радни учинак запослених.  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Општина, као јединица локалне самоуправе, мора се стално при-

лагођавати својим корисницима, па је из тог разлога нужно да је кара-

ктеришу креативност, знање, високо образован кадар, спремност и спо-

собност руководства и запослених да стално уче.То подразумева да ру-

ководство мора настојати да створи окружење у којем ће и појединци и 

управа у целини непрестано повећавати своју иновативност и вештине. 

Нове технологије, системи за управљање знањем  и интернет, директно 

омогућавају боље услуживање, управљање и бржу размену знања.  

 Ефикасно управљање људским ресурсима доводи до квалитетнијег 

пружања услуга, а активности менаџмента људских ресурса су основни 

инструменти менаџмента којима он може утицати на перформансе запо-

слених у општини. Наиме, задатак руководилаца је да омогуће стицање но-

вих знања, створе повољну радну атмосферу, адекватан систем награђи-

вања, решавају правне, личне и интерперсоналне проблеме, елиминишу 

узроке незадовољства запослених, прате потребе за променама, помажу да 

се неопходне промене лакше уведу, да разумеју запослене, сарађују са 

њима, буду благовремено информисани о свему што се тиче рада и за-

послених, а имајући у виду циљеве јединице локалне самоуправе. Обра-

зовани и мотивисани људи су неопходан фактор успеха савремене управе. 

Стога, приоритет менаџмента људских ресурса управо мора бити у уна-

пређењу фактора који утичу на позитивну мотивисаност и повећање задо-

вољства запослених. 

  Менаџмент мора да мотивише запослене на прави начин, узме у 

обзир њихове жеље и потребе, ангажује се на њиховом стручном уса-

вршавању и обучавању, како би они постали продуктивни чланови управе, 

повећали перформансе рада, а самим тим и остварили крајњи циљ оп-

штине, кроз ефикасно и квалитетно пружене услуге корисницима. Мо-

тивационе технике помажу развоју појединаца и управе у целини, а тиме и 

укупном развоју јавног сектора.  
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Miloš I. Brkić 

Summary 

 

Local self-government is an important component of public system associated 

with the overall social development and citizens´ needs, whose most important 

resources are human resources representing its driving and creative force and the basis 

of its success. 

 The aim of this paper is to highlight the role of municipality as a unit of local 

self-government and the public sector in providing service to users and the importance 

of human resources in the municipality, which is reflected in the development and 

building of human capital through education, training and motivation of employees. The 

paper provides a brief theoretical overview of the essence and functions of human 

resource management in the municipality, discussing the importance of human 

resources in the context of the role of local governments. Also, attention is drawn to the 

importance of improving knowledge, skills and motivation as a means contributing to 

the improvement of workplace performance and employee job satisfaction.  

Keywords : human resource management, local government, municipality 
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