На основу члана 59.став 1, у вези са чланом 66. став 5. и 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон), члана 1. став1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/16)
и члана 80. став 1. Статута града Краљева-пречишћен текст („Службени лист града
Краљева", број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 5. октобра 2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА КРАЉЕВА
Члан 1.
У члану 15. Одлуке о Градској управи града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 32/16) (у даљем тексту:Одлука), у ставу 1. после редног броја 11.
додаје се редни број 12. који гласи: „Одељење информационе технологије“;
досадашњи редни број 12. из овог члана постаје редни број 13.
Члан 2.
У члану 17. Одлуке речи „овере потписа, рукописа и преписа докумената“ бришу
се.
Члан 3.
У члану 22. Одлуке у називу Одељења бришу се речи: “и информационе
технологије“; у даљем тексту после речи “из надлежности Одељења;“ ставља се
тачка, а остале речи се бришу.
Члан 4.
После члана 28. Одлуке додаје се нови члан 29. који гласи: “Одељење
информационе технологије врши послове планирања развоја, одржавања и
функционисања рачунарско-комуникационе инфраструктуре у Градској управи;
развој информационих технологија Града; одржавање и ажурирање званичног веб
сајта Града: праћење функционисања харверда и софтвера, програмирање
софтверских апликација, инсталацију, конфигурацију и одржавање сервера;
организовање и успостављање интернет и интранет комуникација; послове на
успостављању е-управе; послове прикупљања и управљања геопросторним
подацима (Географски Информациони систем-ГИС); друге послове у складу са
законом.
Члан 5.
Члан 29. Одлуке постаје члан 30, а чланови 30-65. постају чланови 31-66.

Члан 6.
У члану 36. Одлуке, а сада члану 37. Одлуке у ставу 1. алинеја 1. после речи
„руководилац одељења“ додају се речи „заменик руководиоца одељења“.
Члан 7.
У члану 37. а сада члану 38. ставу 1. и ставу 2. уместо „Руководиоце
организационих јединица из члана 36.“
треба да гласи „Руководиоце
организационих јединица из члана 37.“.
Члан 8.
У члану 35, сада члан 36. тачка 1, у члану 37. сада члану 38. став 1. и члану
56. сада члану 57. став 1. речи: “Правилник о организацији и систематизацији радних
места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама града Краљева“ замењују се речима: “Правилник о
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева,
Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града
Краљева и Служби за послове заштитника грађана града Краљева“у одговарајућем
падежу.
Члан 9.
Члан 63. Одлуке о Градској управи града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 32/16) а сада члан 64. Одлуке мења се и убудуће ће да гласи:
„Коначно распоређивање руководилаца одељења, заменика руководилаца
одељења, начелника Одељења комуналне полиције, руководиоца Службе и шефа
Кабинета, као и коначно распоређивање осталих запослених (службеника и
намештеника) у Градској управи, извршиће се по усвајању од стране Градског већа
и по ступању на снагу новог обједињеног Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном
правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева и
Служби за послове заштитника грађана града Краљева, под условима који тим актом
буду утврђени“.
Члан 10.
Ова ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
Скупштина града Краљева
Број:011-312/2017-I
Дана:5. октобра 2017. године
Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја

