
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 7. 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 sa 
člankom 10. stavkom 1. točkom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 
25/13.), Župan Osječko-baranjske županije utvrdio je 5. ožujka 2013. godine 
 
 
 
 

KATALOG INFORMACIJA 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  

 
 

I. 
 

Ovim Katalogom utvrđuje se sistematizirani pregled zbirki informacija koje posjeduje, 
odnosno kojima raspolaže ili ih nadzire Osječko-baranjska županija, a u svrhu provedbe zakonom 
utvrđenog prava na pristup informacijama. 
 
 

II. 
 

Osječko-baranjska županija raspolaže sljedećim zbirkama podataka odnosno informacija: 
 

Red. 
br. ZBIRKA PODATAKA SADRŽAJ PRISTUP 

1. Sjednice Županijske 
skupštine  dnevni redovi, materijali, zapisnici  web  

zahtjev  

2. 
Sjednice Županijskog 
poglavarstva (1993.-
2009.) 

dnevni redovi, materijali, zapisnici web  
zahtjev  

3. Akti tijela Županije  
registar akata, zbirka akata Županijske skupštine, 
Županijskog poglavarstva (1993.-2009.), župana i 
dr. tijela  

web  
zahtjev  
Ž. glasnik 

4. Sporazumi i ugovori  registar sporazuma i ugovora koje je zaključila 
Županija, zbirka dokumenata  zahtjev  

5. Vijećnici Županijske 
skupštine  podaci o članovima Županijske skupštine web  

zahtjev  

6. Izbori i imenovanja  podaci o osobama izabranim odnosno 
imenovanim od strane županijskih tijela 

web  
zahtjev  
Ž. glasnik 

7. Vijeća i predstavnici 
nacionalnih manjina  

podaci o vijećima i predstavnicima nacionalnih 
manjina te njihovim aktima  

web  
Ž. glasnik 

8. 
Dobitnici priznanja 
Osječko-baranjske 
županije  

podaci o osobama kojima su dodijeljena javna 
priznanja Županije 

web  
zahtjev 
Ž.kronika 

9. 
Kronika aktivnosti 
Osječko-baranjske 
županije  

podaci o aktivnostima dužnosnika i županijskih 
tijela 

web  
zahtjev 
Ž.kronika 

10. Ustrojstvo upravnih tijela  opći akti o ustrojstvu upravnih tijela Županije web, zahtjev  
Ž. glasnik 

11. Županijske financije  županijski proračun, izvješća, polugodišnji i 
godišnji obračun, drugi financijski akti 

web  
zahtjev  
Ž. glasnik 
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12. Javna nabava  planovi javne nabave, podaci o postupcima i 
rezultatima javne nabave 

web  
zahtjev 
Pregled 
ugovora  

13. Kapitalne investicije  
podaci o sadržaju, financiranju, izvoditeljima i 
rokovima kapitalnih investicija čiji je nositelj ili 
sufinancijer Županija 

web  
zahtjev  

14. Razvojni projekti  dokumenti o sadržaju projekata, pravni akti, 
izvješća o provedbi 

web  
zahtjev  

15. Međunarodni projekti  dokumenti o sadržaju projekata, pravni akti, 
ugovori, izvješća o provedbi 

web  
zahtjev  

16. Poduzetništvo programi, akti o poticajnim mjerama, izvješća web  
zahtjev  

17. Sustav gospodarenja 
energijom u Županiji programi i planovi, projekti web  

zahtjev 

18. Vodno gospodarstvo  planovi i programi navodnjavanja i uređenja 
kanalske mreže 

web  
zahtjev  

19. Komunalno gospodarstvo  

evidencije cijena komunalnih usluga, visine 
komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 
jednicama lokalne samouprave na području 
Županije 

web  

20. Promet županijske linije prijevoza putnika web  
zahtjev  

21. Prometna infrastruktura  planovi građenja i održavanja županijskih i 
lokalnih cesta, izvješća o izvršenju 

web  
zahtjev  

22. Potpore u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju opći akti, akti o odobrenju web  

zahtjev 

23. Lovstvo programi i projekti, podaci o zajedničkim 
lovištima 

web  
zahtjev  

24. Prostorni planovi  registar planova, zbirka planova, izvješća o stanju 
u prostoru, programi mjera unaprjeđenja stanja 

web  
zahtjev  

25. Zaštita okoliša  izvješća o stanju i programi zaštite, informacije, 
opći akti, programi i planovi 

web  
zahtjev  

26. Zaštita prirode  registar zaštićenih područja, opći akti, programi i 
planovi, izvješća o stanju 

web  
zahtjev  

27. Mreža ustanova  podaci o mrežama ustanova u zdravstvu, 
socijalnoj skrbi, osnovnom i srednjem školstvu 

web  
zahtjev  

28. Javne potrebe u 
društvenim djelatnostima  programi javnih potreba, izvješća o ostvarivanju web  

zahtjev  

29. Stipendije i potpore 
učenicima i studentima 

opći akti o stipendijama i potporama učenicima, 
studentima i postdiplomantima, akti o dodjeli 
stipendija i potpora 

web  
zahtjev  
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III. 
 

Podrobniji sadržaj zbirki i način njihova oblikovanja utvrđuje se aktima o ustrojavanju baza 
podataka sukladno Odluci o vođenju Kataloga podataka u informacijskom sustavu Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 13/04. i 9/09.). 
 
 

IV. 
 

Informacije sadržane u zbirkama podataka dostupne su na način, pod uvjetima i u rokovima 
utvrđenim propisima, Odlukom o vođenju Kataloga podataka u informacijskom sustavu Osječko-
baranjske županije i aktima o ustrojavanju pojedinih baza podataka. 
 
 

V. 
 

Ovim Katalogom zamjenjuje se Katalog informacija Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 1/07.). 
 
 

VI. 
 

Ovaj Katalog bit će objavljen u "Županijskom glasniku" i na internetskim stranicama 
Županije. 
 
 
 
Klasa: 008-02/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-02-13-2 
 
Osijek, 5. ožujka 2013. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 


