На основу члана 46. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Србије" бр. 129/07), члана 63. и члана 121. став 1. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13–пречишћен текст) и члана 35. става
1. и 2. Пословника о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“,
број 9/2009), у складу са Планом модернизације Градске управе града Краљева за период
од 2010. до 2015. године („Службени лист града Краљева“, број 20/2010), Градско веће
града Краљева на Тридесет седмој седници одржаној 27. новембра 2013. године, донело
је
ЗАКЉУЧАК
О
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Члан 1.
У циљу рационализације рада и поједностављења правила поступања са
предметима у административним поступцима, наставља се поступак рационализације
рада Градске управе града Краљева, који је започет Уговором о реализацији пројекта
“Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу” СКГО
број 1017/1 од 26.11.2012. године, град Краљево број 4175/12 од 21.11.2012. године и
ОПТИМУС број 165-11/3 од 26.11.2012. године закљученог између града Краљева, Сталне
конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије и ОПТИМУС-а
Центра за добро управљање, на основу Закључка Градског већа којим се даје сагласност
за укључивање града Краљева у реализацију пројекта “Унапређење пословног окружења
на локалном нивоу кроз регулаторну реформу” бр. 06-321/2012-II од 7.11.2012. године.
Члан 2.
Градска управа је дужна да странкама омогући остваривање њихових права и
правних интереса руководећи се начелима ефикасности, законитости и економичности у
поступању.
Члан 3.
При решавању предмета одељења и одсеци унутар Градске управе се обавезују да
међусобно непосредно сарађују, размењују и прибављају предмете, потребну
документацију, акта, информације и податке којима располажу.
Подаци и документација из претходног става овог члана, прибављаће се по
службеној дужности и странка није дужна да их доставља.
Рокови за доставу, обраду и решавање предмета, достављање предмета,
информација, аката, документације и података по службеној дужности, као и друга питања
од значаја за рационализацију рада Градске управе, ближе ће се уредити посебним
правилником.

Члан 4.
Овлашћује се начелник Градске управе за доношење правилника којим ће се ближе
уредити питања од значаја за рационализацију рада Градске управе града Краљева.
Члан 5.
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Краљева“.
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