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НАЦРТ 
На основу члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 
2/19), Скупштина општине Велико Градиште, на седници одржаној __________ године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОБЈАВЉИВАЊУ ОПШТИХ И ДРУГИХ АКАТА 
НА САЈТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин и поступак објављивања општих и других аката органа јединице локалне 
самоуправе Општине Велико Градиште (у даљем тексту: Општина) на веб презентацији Општине. 
 

Акти који се објављују на званичном сајту Општине Велико Градиште (у даљем тексту: сајт) 
Члан 2. 

На сајту се објављују предлози, нацрти и усвојена односно донета акта од стране органа Општине. 
На сајту се објављују, у циљу информисања јавности и други акти за које представници органа Општине одлуче 
да се објаве на овај начин, односно када је то прописано Законом. 

 
Начин и поступак објављивања аката 

Члан 3. 
Општи и други правни акти укључујући нацрте и предлоге истих објављују се у тексту који је утврдио њихов 
обрађивач, предлагач односно доносилац. 

Члан 4. 
Изворни текст акта се по правилу објављује у ПДФ формату, осим ако конкретне околности, односно посебан 
пропис не налажу другачије. 
Вести, позиви, огласи и сличне објаве информативног карактера могу бити објављене у текстуалној форми 
директно на страници, у вестима, односно посебним рубрикама сајта, зависно од садржине објаве, без качења 
посебног фајла као прилога на сајт.  
Послове уређивања сајта обавља Општинска управа општине Велико Градиште. 

 
Члан 5. 

Финансијски планови, програми, извештаји организација чији је оснивач Општина Велико Градиште (јавна 
предузећа, установе, посебне организације и сл.) као и осталих индиректних корисника на који је дата сагласност 
надлежних органа, биће објављени и у посебној рубрици (линку) сајта предвиђене за њих ради прегледности и 
лакшем приступу информацијама. 

Члан 6. 
О редовном и правилном објављивању аката из ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Велико 
Градиште. 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 

Образложење 
Локалним антикорупцијским планом за период 2021-2024.година је прописано између осталог да Општина 
Велико Градиште у циљу транспарентности рада је потребно да посебном одлуком уреди обавезу објављивања 
пре свега општих аката на свом сајту. Иако се у пракси Општине акта објављују, овом одлуком је додатно 
прецизиран формат извоза фајла на сајт, прегледност сајта, објава усвојених извештаја, планова, програма рада 
индиректних корисника би се објављивали на посебном линку у оквиру сајта. Овом Одлуком је већ добра 
пракса, обједињена и прописана као обавеза органа јединице локалне самоуправе. Уређење сајта и редовно 
ажурирање истог је задатак Општинске управе општине Велико Градиште. 
Обрађивач: Општинска управа 


