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237.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон
и 101/16 – др. закон), члана 7. Закона о обавезном примерку публикације („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и
13/2016) и члана 12, 40. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр.
број 16/2008, 17/2012 и 3/2015 ), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОСТУПНОСТИ ЈАВНИХ ИНФОРМАЦИЈА
О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПЛАНАДИШТЕ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком уређује се начин обезбеђивања доступности јавних информација о раду органа
Општине Пландиште .
Члан 2.
У циљу доступности јавних информација о раду Општине Пландиште, органи општине Пландиште, јавне
службе и јавна предузећа чији је оснивач општина, Општинска управа ,одборници и већници имају обавезу да
информације о свом раду учине доступним за јавност .
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА
Члан 3.
Ради доступности јавних информација о раду органа Општине Пландиште, Општинске управе, установа и
јавних предузећа чији је оснивач општина Пландиште издаје Билтен општине Пландиште и информације
објављује на веб сајту.
Члан 4.
Садржај Билтена општине Пландиште и садржај постављен на веб презентацији Општине Пландиште
треба да омогући:
1. пружање информација о раду органа Општине Пландиште и установа и јавних предузећа чији је
оснивач Општина Пландиште;
2. унапређење комуникације са грађанима и привредним субјектима;
3. представљање сопствених потенцијала Општине Пландиште;
4. јачање поверења између локалне самоуправе и грађана;
5. повећање транспарентности и доступности информација и
6. једноставније проналажење одговарајуће јавне услуге, у случају веб презентације.
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БИЛТЕН ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 5.
Билтен општине Пландиште ( у даљем тексту Билтен) излази на српском језику а може и на језицима који су
у службеној употреби у општини, на четири ( 4) стране А4 формата.
Билтен излази два пута месечно ( 15. и последњег дана у месецу) а по потреби и као ванредно или
специјално издање.
Члан 6.
Издавач Билтена је ОпштинеПландиште.
Главног и одговорног уредника Билтена именује председник Општине посебним Решењем .
Члан 7.
Билтен се издаје у штампаном облику и у електронскомо облику у ПДФ формату.
Штампани облик Билтена и електронски облик Билтена у ПДФ формату су идентични и представљају
званична издања.
Електронски облик Билтена се поставља на сајт Општине.
Члан 8.
Послове издавања, уређивања, као и административно- техничке послове обавља организациона
јединица надлежна за писање и издавање Билтена а финансијско- рачуноводствене послове обавља
организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија.
Члан 9.
Средства за издавање Билтена обезбеђују се у буџету општине Пландиште.
Члан 10.
Билтен општине Пландиште се не наплаћује и дистрибуира се у свим насељеним местима општине
Пландиште.
ВЕБ САЈТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 11.
Веб сајт општине Пландиште је израђен према смерницама за израду веб презентација органа државне
управе, територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе V5.0.
На Сајту преовлађују боје националне заставе и постоје државна обележја( грб и застава) и веб
презентација оптимизована је за мобилне уређаје.
Члан 12.
Садржај веб сајта је подељен на целине као што си : „Актуелно, О Пландишту , Локална власт, Општинска
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управа, Документи , Услуге , Привреда и Контакти“.
Члан 13.
Сајт се дневно ажурира.
Члан 14.
Одговорно лице за одржавање Веб сајта општине Пландиште одређује председник општине посебним
Решењем.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном информисању од локалног значаја у
Општини Пландиште („Сл.лист општина Пландиште“, бр. 8/2006).
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.
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