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Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево 

Орган [IV]: Општинска управа  

Организациона јединица [02]: Одељење за општу управу  

Област [08)]: веб-презентација 

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(01)]: 

АЖУРИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ПРИЛОГА НА 
ИСТОЈ 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  

Ажурирање садржаја веб-презентације (веб-сајта) органа управе врши одговорно лице по 
службеној дужности и по налогу руководиоца органа управе или других овлашћених лица. 

Активности:  

Одговорно лице је дужно да на веб презентацији општине поставља садржај који је: 1) ажуриран, 
тачан и потпун; 2) архивиран;  3) отворен у циљу доступности информација које органи објављују;  
4) садржан од јасних логичких целина, које треба да обухвате податке и информације, настале у 
раду органа; 5) у машински читљивом облику. 

Одговорно лице у веб-презентацији  дужно је да наведе услуге које пружа орган државне управе / 
локалне самоуправе, односно одређене активности у оквиру надлежности и овлашћења, које 
физичким, правним лицима и другим органима, омогућавају остваривање одређених права и 
испуњење обавеза. 

Веб-презентација се изражује на језику и писму који је у службеној употреби у складу са прописом 
којим се уређује службена употреба језика и писама, а може се приказати и у преводу на другом 
страном језику.  

Орган користи грб, заставу и боје заставе у оквиру дизајна своје веб-презентације у складу са 
законом којим се уређују изглед и употреба грба и заставе. 

Резултат:  

Одговорно лице је дужно да обезбеди употребљивост и доступност веб-презентације органа. 
Неопходно је нарочито да омогући: 

1) идентично приказивање веб-презентације / интернтет страна у најзаступљенијим веб-
претраживачима (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera); 

2) видљивост веб-презентације и високо рангирање у интернет претрагама (search engines) – 
Google, Bing, Yahoo и сл., по кључним појмовима, што олакшава проналажење исте уколико 
корисник не зна тачну адресу презентације; 

3) оптимизовање веб-презентације, тако да се у резултатима претраге приказују најважнији 
сегменти презентације; 

4) да веб-презентација буде прилагођена и доступна путем мобилних платформи. 

 


