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Javnost rada tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ustavnih načela razrađeno nizom zakona
i drugih propisa.
Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.), čiji je cilj
omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup
informacijama, obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje relevantnih informacija o njihovom radu
specificirajući podatke i informacije koje moraju biti učinjene dostupne građanima. Člankom 17. ovaj
Zakon osobito obvezuje tijela javne vlasti da omoguće pristup informacijama pravodobnim
objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim
stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata
Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti.
Ova pitanja uređena su i Statutom Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) i Poslovnikom Skupštine
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., Odluka... - 2/97., 8/01., 6/03., 2/06.,
5/09., 2/13. i 5/14. )
Prema članku 23. Statuta, rad Skupštine, župana i drugih tijela Županije je javan, a javnost
svoga rada županijska tijela osiguravaju javnim karakterom svojih sjednica, obavještavanjem javnosti
o svim bitnim pitanjima svoga djelovanja putem sredstava javnog priopćavanja, objavljivanjem
odluka i drugih općih akata i na druge načine.
Poslovnik Skupštine člankom 115. ponavlja ovo određenje uz uređivanje uvjeta ograničavanja
te javnosti. Člankom 121. Poslovnik posebno uređuje da, radi osiguranja potpunijeg obavještavanja
vijećnika te članova županijskih i drugih tijela o aktivnostima predstavnika Županije i županijskih
tijela, Županija izdaje informativno glasilo biltenskog karaktera pod nazivom: "Županijska kronika" informativni bilten Osječko-baranjske županije. Sadržaj, vrijeme izlaženja te način uređivanja i
izdavanja, kao i druga pitanja od značenja za glasilo, Skupština uređuje posebnom odlukom.
Strategijska usmjerenja razvoja sustava javne uprave od utjecaja su i na sagledavanje
potrebe, ali i načina ostvarivanja zahtjeva otvorenosti i transparentnosti djelovanja tijela javne vlasti
informiranjem javnosti i uspostavljanjem drugačijeg komunikacijskog modela s građanima prema
kojima su ta tijela okrenuta. U tom smislu govore i Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od
2015. do 2020. godine ("Narodne novine" 70/15.). i Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od
2015. do 2020. ("Narodne novine" 26/15.).
Svoj informacijski sustav, čiji je sastavni dio i sustav informiranja, Osječko-baranjska
županija je postupno gradila sukladno studijama i projektima pripremanim s tim ciljem. Postupni
razvoj sustava u sebi je uključivao i nove tehničke i tehnološke mogućnosti nastajale tijekom vremena
i napretka tehnoloških sustava u području komunikacija.
Svojim aktom Županijska skupština je 1994. godine ustanovila "Županijsku kroniku" kao svoje
glasilo, tada prvo i jedino u praksi jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Ovim
informativnim biltenom bilježene su tekuće aktivnosti županijskih tijela, a koje, promatrajući cjelinu,
već danas predstavljaju registriranu povijest Osječko-baranjske županije.
Na 26. sjednici 20. prosinca 2016. godine Skupština Osječko-baranjske županije donijela je
novu Odluku o izdavanju informativnog glasila "Županijska kronika" ("Županijski glasnik", broj
10/16.) kojom je pored elektroničkog izdanja omogućeno i tiskovno izdanje za svako kućanstvo na
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području Županije i to najmanje jednom u tri mjeseca. U međuvremenu je provedba ove Odluke
pokazala da se informiranje stanovnika Županije učinkovito ostvaruju i na druge načine. Putem
tradicionalnih medija (televizija, tiskovine i radijske postaje) kao i do sada, a pogotovo kroz medije
koji sve više dobivaju na značaju kao što su web portali i društvene mreže. Danas je informatička
komunikacija sastavni dio razvoja javne uprave, značajno primijenjena i u praksi Osječko-baranjske
županije. I u tom dijelu Osječko-baranjska županija ide u korak s komunikacijskim novinama kako bi
stanovnici Osječko-baranjske županije bili što bolje upoznati s djelovanjem županijskih tijela, javnim
pozivima i natječajima koje provodi Županija, sadašnjim i planiranim projektima na području
Županije, savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću i drugim pitanjima od njihovog interesa.
Sukladno tome, a pogotovo uzimajući u obzir potrebu ekonomičnog pristupa javnih institucija u
medijskom djelovanju, neophodno je prilagoditi postojeću Odluku digitalnom vremenu s ciljem
ostvarivanja realnog i svrsishodnog informiranja koje je opravdano stvarnom dinamikom rada tijela
Županije, a ne vremenskim intervalima.
Iz navedenih razloga predlaže se korekcija nakladničkog planiranja, a time i manja potrošnja
sredstava za ovu namjenu. Naime, elektroničko izdanje "Županijske kronike" objavljivalo bi se kao i
do sada jednom mjesečno (prema dosadašnjem konceptu), a tiskovno prema potrebi, a najmanje
jednom godišnje, a ne jednom u tri mjeseca kako određuje sadašnja Odluka.
Slijedom navedenoga, predlaže se Skupštini donošenje Odluke, koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 23. stavak 2. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) u
svezi s člankom 17. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici ____________________ 2017.
godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izdavanju informativnog
glasila "Županijska kronika"

Članak 1.
U Odluci o izdavanju informativnog glasila "Županijska kronika" ("Županijski glasnik" broj
10/16.) u članku 4. stavak 1. riječi "u tri mjeseca" zamjenjuju se riječju "godišnje".
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Županijskom glasniku".
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Predsjednik
Dragan Vulin
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Prilog

ODREDBA ODLUKE O IZDAVANJU
INFORMATIVNOG GLASILA "ŽUPANIJSKA KRONIKA"
ČIJA SE IZMJENA PREDLAŽE

Članak 4.
Elektroničko izdanje "Županijske kronike" objavljuje se jednom mjesečno, a tiskovno prema
potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
U "Županijskoj kronici" tekstovi se objavljuju na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.
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