Temeljem članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske
županije“ 3/18 i 8/18), Općinski načelnik daje prijedlog
ODLUKE
o izdavanju službenog glasila Općine Plitvička Jezera
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje i izdavanje službenog glasila Općine Plitvička Jezera,
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 Plitvička Jezera (dalje u tekstu:
Statut), donosi Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera (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 Plitvička Jezera, kao i ostalih službenih tijela pod
nadležnošću Općine Plitvička Jezera.
Naziv službenog glasila je „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ (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 tri člana, koje svojom odlukom imenuje općinski načelnik.
Sjedište uredništva je u zgradi Općine Plitvička Jezera u Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230
Korenica.
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 u roku od tri (3) radna dana od dana održavanja sjednice
Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku
donosi uredništvo.
Članak 5.
Akti i drugi tekstovi objavljuju se u "Glasniku" na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Članak 6.
„Glasnik“ se objavljuje u digitalnom obliku na web stranicama Općine Plitvička Jezera te u
pismenom obliku.
Primjerci „Glasnika“ se obvezno i besplatno dostavljaju:
- Ličko – senjskoj županiji,
- Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)
- Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu,

- Samostalna narodna knjižnica Gospić,
- Knjižnici i čitaonici Plitvička Jezera,
- 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 7.
Sredstva za izdavanje „Glasnika“ osiguravaju se u Proračunu Općine Plitvička Jezera.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Županijskom glasniku Ličkosenjske županije“.
Članak 9.
Ovaj prijedlog Odluke dostavlja se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
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Ante Kovač
O b r a z l o ž e nj e
Člankom 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – u
daljnjem tekstu Zakon) propisano je da predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom
samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom. Istim
je člankom nadalje propisano da prije nego što stupi na snagu opći akt, obavezno se objavljuje
u službenom glasilu jedinice.
Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u
službenom glasilu županije. Člankom 109. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorskogoranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13) propisano je da prije nego što stupi na snagu, opći
akt obavezno se objavljuje u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije." Grad Rijeke
do sada nije imao svoje službeno glasilo, već su se svi akti Grada Rijeke za koje je postojala
obaveza objavljivanja u službenom glasilu sukladno odredbi članka 73. stavka 3. Zakona
objavljivali u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije". Sukladno ugovorenim
uslugama izdavanja i tiskanja "Službenih novina Primorskogoranske županije" Grad Rijeka je
za objavu akata u Službenim novinama u proteklom razdoblju trošio prosječno cca. 120.000,00
kuna godišnje (2009. godine 142.000,00 kuna, 2010. godine 137.000,00 kuna, 2011. godine
100.000,00 kuna, 2012. godine 121.000,00 kuna, a u 2013.-toj godini biti će utrošeno cca
130.000,00 kuna). Procjena je predlagatelja da bi se izdavanjem vlastitog službenog glasila
postigle značajne uštede u proračunu te da bi nakon usvajanja ove odluke godišnji troškovi za
navedene potrebe iznosili maksimalno cca. 50.000,00 kuna, s obzirom da bi se svi poslovi u
vezi izdavanja službenih novina obavljali u Uredu Grada, izuzev poslova tiskanja pisanog
izdanja, koji bi se ugovorom povjerili pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga. S
obzirom na sve navedeno, a u cilju racionalizacije troškova vezano za objavu akata Grada
Rijeke u službenom glasilu, predlaže se donošenje predložene Odluke.

