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 26. sjednici 20. prosinca 2016. godine

ODLUKU
o izdavanju informativnog glasila
"Županijska kronika"

Članak 1.
Ovom Odlukom ustanovljuje se informativno glasilo biltenskog karaktera namijenjeno
informiranju članova županijskih tijela i tijela jedinica lokalne samouprave i građana na području
Osječko- baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija).
Informativno glasilo izlazit će pod nazivom: "Županijska kronika" - informativni bilten
Osječko-baranjske županije (nastavno: "Županijska kronika").
Članak 2.
"Županijska kronika" se izdaje u tiskovnom i elektroničkom obliku.
Elektroničko izdanje "Županijske kronike" objavljuje se na internetskim stranicama Županije.
S ciljem povećavanja i olakšavanja dostupnosti informacija, olakšavanja ostvarivanja prava
građana i pravnih osoba, uključivanja građana u procese sudjelovanja javnosti u oblikovanje i
provedbu javnih politika, kao i jačanja odgovornosti tijela javne vlasti prema građanima, tiskovno
izdanje "Županijske kronike" dostavlja se svim kućanstvima na području Županije bez naknade.
Članak 3.
U elektroničkom izdanju "Županijske kronike" objavljuju se prikazi sjednica Skupštine,
sastanaka župana i radnih tijela te podaci o aktivnostima župana i drugih predstavnika Županije i
županijskih tijela kao i drugi sadržaji vezani uz funkcioniranje županijskih tijela.
U tiskovnom izdanju, pored pojednostavljenih sadržaja iz stavka 1., objavljuju se osobito
informacije o planiranim i tekućim aktivnostima od javnog interesa, projektima, natječajima za
dodjelu potpora, savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću, investicijama te o korištenju sredstava
Županijskog proračuna.
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.

Članak 5.
Sadržajnu i uređivačku koncepciju "Županijske kronike" utvrđuje i skrbi o njezinom
provođenju Uredništvo "Županijske kronike".
Uredništvo "Županijske kronike" uređuje glasilo i obavlja poslove vezane za njegovo
izdavanje.
Glavnog i odgovornog urednika i članove Uredništva imenuje župan.
Sjedište Uredništva je u Osijeku.
Administrativne i tehničke poslove za Uredništvo obavlja Tajništvo Županije.
Članak 6.
"Županijska kronika" financira se iz sredstava županijskog proračuna.
Članak 7.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i
ženske osobe.
Članak 8
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izdavanju informativnog glasila
"Županijska kronika" ("Županijski glasnik" broj 2/94., 2/97. i 9/09.).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Županijskom glasniku".
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