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 Urednički pročišćeni tekst Odluke o izdavanju "Županijskog glasnika" Osječko-baranjske 
županije obuhvaća odredbe Odluke o izdavanju "Županijskog glasnika" Županije Osječko-Baranjske 
("Županijski glasnik" broj 1/93.) i Odluke o izmjenama općih akata koji sadrže naziv Županije 
("Županijski glasnik" broj 2/97.) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu 
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 O D L U K A 
 
 o izdavanju "Županijskog glasnika" 
 Osječko-baranjske županije 
 

(Urednički pročišćeni tekst) 
 
 
 Članak 1. 
 
 Akti što ih u obavljanju poslova iz svog djelokruga donose tijela Osječko-baranjske županije (u 
daljnjem tekstu: Županija) objavljuju se u službenom glasilu Županije. 
 
 Članak 2. 
 
 Svoje službeno glasilo Županija izdaje pod nazivom: 
"Županijski glasnik", Službeno glasilo Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: "Županijski 
glasnik"). 
 
 Sjedište uredništva "Županijskog glasnika" je u Osijeku. 
 
 Članak 3. 
 
 U "Županijskom glasniku" se obvezatno objavljaju: 
 1. Statut Županije, 
 2. poslovnici Skupštine i Poglavarstva Županije, 
 3. proračun Županije i završni račun, 
 4. odluke, pravila i naredbe Skupštine Županije te naputci, rješenja, zaključci i drugi akti za koje 

Skupština odredi da se objave, 
 5. opći akti Poglavarstva Županije te drugi akti Poglavarstva za koje ono odredi da se objave, 
 6. akti o imenovanju i razrješenju što ih u obavljanju svojih ovlasti donesu Skupština i 

Poglavarstvo Županije, radno tijelo Skupštine za izbor i imenovanja i Župan, 
 7. sporazumi i drugi akti što ih s drugim jedinicama lokalne samouprave zaključi Županija, 
 8. drugi akti županijskih tijela za koje njihov donositelj odredi da se objave, 
 9. drugi akti za koje je to utvrñeno propisom ili aktom nadležnog državnog organa i 
10. autentična tumačenja i ispravci ranije objavljenih akata. 
 
 Članak 4. 
 
 U "Županijskom glasniku" se mogu objavljivati i: 
1. sporazumi što ih meñusobno zaključe općine i gradovi s područja županije, 
2. opći akti poduzeća i javnih ustanova koji se odnose na ostvarivanje prava i dužnosti grañana na 

području Županije, 
3. nekomercijalni oglasi, natječaji i druge službene objave pravnih i fizičkih osoba. 
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 Objave iz točke 3. prethodnog stavka objavljuju se uz naplatu po utvrñenoj tarifi. 
 
 Koji će akti iz ovog članka biti objavljeni odlučuje uredništvo. 
 
 
 Članak 5. 
 
 Neće se objaviti akti, čija je objava predviñena ovom odlukom za koje njihov donositelj utvrdi 
odreñeni stupanj tajnosti, sukladno propisima o zaštiti podataka. 
 
 Neće objaviti ni doneseni akti za koje je sukladno zakonu pokrenut postupak ocjene zakonitosti. 
 
 
 Članak 6. 
 
 "Županijski glasnik" izlazi prema potrebi. 
 
 Akti se objavljuju u pravilu u prvom narednom broju "Županijskog glasnika" koji izlazi nakon 
donošenja akta. 
 
 O objavljivanju akata županijskih tijela brine stručna služba Županije. Drugi akti se objavljuju 
temeljem naloga tijela koje ga je donijelo. 
 
 Akti se objavljuju u tekstu što ga utvrdi tijelo koje ga je donijelo. 
 
 
 Članak 7. 
 
 Akti i drugi tekstovi objavljuju se u "Županijskom glasniku" na hrvatskom jeziku, latiničnim 
pismom. 
 
 Članak 8. 
 
 Izdavanje "Županijskog glasnika", njegovu sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značenja za 
objavljivanje akata prati, razmatra i usmjerava radno tijelo Skupštine nadležno za pravna pitanja, kao 
uredništvo "Županijskog glasnika". 
 
 Glavni i odgovorni urednik "Županijskog glasnika" je tajnik Županije. 
 
 Uredništvo može imenovati i urednika "Županijskog glasnika". 
 
 
 Članak 9. 
 
 "Županijski glasnik" se financira iz sredstava županijskog proračuna te iz sredstava pretplate, 
plaćenih objava i drugih izvora. 
 
 Cijenu pretplate i tarifu za objavu u "Županijskom glasniku" utvrñuje Poglavarstvo Županije. 
 
 Članak 10. 
 
 U prvom broju "Županijskog glasnika" imaju biti objavljeni svi akti županijskih tijela 
privremeno objavljeni u "Službenom glasniku" općine Osijek. 


