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Hrvatska zajednica županija broji 20 županija i njihovih župana te Grad Zagreb koji zajednički, bez obzira na 

političku pripadnost, aktivno rade na promicanju ustroja regionalne samouprave te na poticanju i potpori 

ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija. Kroz Hrvatsku zajednicu županija žele 

komunicirati prema upravnim tijelima, izvršnoj vlasti i javnosti te ojačati sustav koji zajednički grade niz godina, 

a sve sa ciljem funkcionalne decentralizacije Republike Hrvatske. Predsjednik Hrvatske zajednice županija je 

župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk (HDZ), a potpredsjednik župan Istarske županije Valter Flego (IDS). 

 

Najava za web       Zagreb, 7. svibnja 2018. 

 

Hrvatska zajednica županija obilježava 15 godina rada 

U petak 18. svibnja Hrvatska zajednica županija u Hrvatskom saboru obilježava 15 
godina rada, a za tu će se priliku predstavnici županija, institucija i partnerskih organizacija 
okupiti u bivšem Županijskom domu. Kroz prezentaciju o razvoju regionalne samouprave od 
prvog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prisutni će dobiti uvid u to 
koliko je Hrvatska zajednica županija utjecala na taj razvoj. Stoga će se sudionici panela 
prisjetiti početaka i potpisivanja Sporazuma o osnivanju u Osijeku 16. svibnja 2003. godine i 
prvog Izvršnog odbora održanog 29. svibnja 2004. u Opatiji, ali i osvrnuti se na pozitivne i 
negativne aspekte razvoja lokalne i regionalne samouprave od 1993. do danas te iznijeti 
svoje viđenje budućnosti regionalne samouprave kako u Republici Hrvatskoj, tako i u sklopu 
Europske unije. Navedeni panel okupit će bivše predsjednike Hrvatske zajednice županija – 
primorsko-goranskog župana Zlatka Komadinu, bjelovarsko-bilogorskog župana Damira 
Bajsa, vukovarsko-srijemskog župana Božu Galića, ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i 
sadašnjeg predsjednika – šibensko-kninskog župana Gorana Pauka. Uz njih, na panelu će 
sudjelovati i dubrovačko-neretvanski župan i voditelj hrvatske delegacije u Odboru regija 
Nikola Dobroslavić te ministar uprave Lovro Kuščević. 

Obilježavanje petnaest godina rada biti će prilika da se okupe svi pojedinci i 
predstavnici institucija koji su doprinijeli da Hrvatska zajednica županija danas bude važan 
partner u kreiranju javnih politika Republike Hrvatske. Sve članice Hrvatske zajednice 
županija, rušeći političke barijere i različitosti, svoje djelovanje usmjeruju prema promicanju 
ustroja regionalne samouprave te poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i 
društvenog razvitka svih županija koje su čuvarice višestoljetne hrvatske tradicije. Dug je put 
prevaljen od ideje o osnivanju, preko institucionalizacije i pozicioniranja do punopravnog i 
utjecajnog partnera, kako na hrvatskom, tako i na europskom planu. Gledajući u budućnost, 
Hrvatska zajednica županija će i dalje raditi na pozicioniranju županija kao nositelja 
regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj, stvaranju transparentne i efikasne samouprave te 
poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija. 
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