
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 

 
Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати овлашћени 

представници штампе и других видова јавног  информисања. 

Пре уласка у салу за седнице акредитовани новинари дужни су да покажу 

овлашћеном лицу своју новинарску легитимацију средства информисања из којег 

долазе и дужни су да је носе на видном месту. 

Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и 

других општих аката, као и информативни документациони материјал о питањима из 

рада Скупштине општине и њених радних тела. 

Радио и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико 

Скупштина друкчије не одлучи. 

Скупштина може да издаје службено саопштење за штампу и друга средства 

јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља стручна служба, а 

одобрава председник Скуштине општине. 

Конференцију за штампу  у Скупштини може да држи председник општине, 

председник Скупштине, или лице које он овласти, заменик председника општине, 

помоћници председника Општине,   заменик председника Скупштине и председници 

Одборничких група. 

Скупштина и њена радна тела, у складу са случајевима одређеним Законом и 

овим пословником могу ограничити или искључити јавност из свог рада. 

Веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима, као и о значајнијим 

питањима која разматра или ће разматрати –давањем саопштења за јавност, одржавањем 



конференција за штампу, давањем интервјуа, објављивањем информација путем интернета 

и на други погодан начин. 

 Приликом разматрања важнијих питања, Веће на седници одређује начин на који ће 

о томе бити обавештена јавност. 

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима 

јавног информисања, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за 

несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим 

променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена 

и др. 

 

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе 

средствима јавног информисања, а може овластити и друго запослено лице да то чини у 

име Општинске управе. 

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина 

представља државну, војну, службену или пословну тајну. 

О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник 

Општинске управе. 

 
 


