REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinsko vijeće
Temeljem članka čl. 31 i 106. Statuta Općine Zemunik Donji («Službeni glasnik
Zadarske županije» 13/13), na svojoj 27. sjednici održanoj 06. srpnja 2016. g. Općinsko
vijeće Općine Zemunik Donji donosi
ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Zemunik Donji
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Zemunik Donji, način
izdavanja, imenovanja uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.
Članak 2.
Službeno glasilo tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata
koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Zemunik Donji (dalje u
tekstu: Statut), donosi Općinsko vijeće Zemunik Donji (dalje u tekstu: Općinsko vijeće), a
sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje propisuju
obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u
službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i drugih akata Općinskog vijeća,
općinskog načelnika, njihovih radnih tijela čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom
ili aktima koje su donijeli općinsko vijeće i općinski načelnik te drugim propisima.
U službenom glasilu po potrebi se mogu objavljivati i akti pravnih osoba kojima je
osnivač odnosno vlasnik ili većinski vlasnik Općina Zemunik Donji, kao i ostalih službenih
tijela pod nadležnošću Općine Zemunik Donji.
Naziv službenog glasila je »Službeni glasnik Općine Zemunik Donji« (u daljnjem
tekstu »Glasnik«).
Članak 3.
Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za
objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Glasnika« (dalje u
tekstu: uredništvo).
Uredništvo se sastoji od jednog do tri člana, koje svojom odlukom imenuje općinski
načelnik.
Sjedište uredništva je u zgradi Općine Zemunik Donji u Zemuniku Donjem, Ulica I.
broj 16. 23 222 Zemunik Donji.
Članak 4.
»Glasnik« se u pravilu izdaje nakon svake sjednice Općinskog vijeća, a po potrebi i
drugom dinamikom.
Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju
»Glasnika« koji se izdaje nakon održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave
odluku donosi uredništvo.
Članak 5.
»Glasnik« se objavljuje u digitalnom obliku na web stranicama Općine Zemunik Donji
te u pismenom obliku.
Primjerci »Glasnika« se obvezno i besplatno dostavljaju:
- Zadarskoj županiji,
- Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)
- Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu,
- Gradskoj knjižnici Zadar,
-članovima Općinskog vijeća.
»Glasnik« se može, na zahtjev, dostavljati besplatno i drugim osobama, u obliku
dogovorenom s uredništvom, pri čemu će se voditi računa o racionalizaciji troškova.
Nakladu »Glasnika« određuje uredništvo.
Članak 6.
Sredstva za izdavanje »Glasnika« osiguravaju se u Proračunu Općine Zemunik Donji.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku
Zadarske županije“.
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