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1.

Razlog za promjenu Poslovnika Skupštine

Poslovnik Skupštine Osječko-baranjske županije donesen je 1996. godine ("Županijski glasnik"
broj 8/96.) te je pet puta mijenjan ("Županijski glasnik" broj 2/97., 8/01., 6/03., 2/06. i 5/09.). Sve ove
promjene uvjetovane su promjenama zakonskih propisa kojima se uređuje djelovanje jedinica lokalne i
područne samouprave.
Razlog za pokretanje postupka promjene Poslovnika Skupštine ponovo je izmjena zakona.
Promjena Poslovnika se predlaže prioritetno radi njegovog usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 144/12.).
Naime, s obzirom da je odredbom članka 54. toga Zakona propisan rok od tri mjeseca od njegova
stupanja na snagu za usklađivanje statuta i drugih općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave s odredbama toga Zakona, izvršenje ove izričite zakonske obveze razlog je za promjenu
Poslovnika Skupštine.
Stoga Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, kao ovlašteni predlagatelj,
predlaže usklađivanje Poslovnika Skupštine s odgovarajućim zakonskim odredbama u propisanom
zakonskom roku, na podlozi sadržajno opisanoj u točki 2. ovoga Prijedloga.
Slijedom rečenog, predlaže se pokretanje postupka za promjenu Poslovnika Skupštine u smislu
prethodno opisanog razloga za njegovu promjenu.
2.

Sadržaj promjene Poslovnika Skupštine

Kako je već u obrazloženju potreba za promjenu Poslovnika istaknuto, sadržaj promjene
Poslovnika Skupštine uvjetovan je promjenama u zakonodavnom uređivanju područja lokalne odnosno
područne (regionalne) samouprave, iz toga slijedi zaključak, kako je Poslovnik Skupštine potrebno
izmijeniti i dopuniti u sljedećem:
2.1.

izmijeniti ovlasti predsjednika Skupštine

ugraditi ovlast predsjednika Skupštine da predstavlja Skupštinu u odredbu članka 18. stavka 1.
Poslovnika, sukladno članku 34. stavku 3. Zakona, tako da se riječ "zastupa" zamijeni riječju
"predstavlja";
2.2.

preurediti predlaganje i izbor potpredsjednika Skupštine

urediti izbor potpredsjednika Skupštine iz reda vijećnika iz članka 13. Poslovnika, te
eventualno i utvrđivanje kandidata za potpredsjednika iz članka 14. stavka 3. Statuta, tako da se
sukladno izmijenjenoj odredbi članka 7. stavka 2. Zakona, u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda
predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog;
2.3.

preurediti raspisivanje referenduma

preurediti odredbe o raspisivanju referenduma radi odlučivanja o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Županije o kojima odlučuje Skupština, a radi usklađivanja sa člankom 24. Zakona;
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2.4.

preurediti odredbe o sazivanju i održavanju sjednica Skupštine i radnih tijela

preurediti način odnosno postupak i rokove za sazivanje sjednice Skupštine iz članka 38.
Poslovnika sukladno članku 34.a Zakona;
brisati mogućnost održavanja sjednica Skupštine i njezinih radnih tijela putem videoveze iz
članka 29a. i članka 40. stavka 1. Poslovnika sukladno izmijenjenoj odredbi članka 37. stavka 4. Zakona;
2.5.

urediti druga pitanja

nomotehnički, terminološki i na drugi način doraditi i uskladiti pojedine odredbe Poslovnika s
odredbama Zakona (primjerice: pravo vijećnika na naknadu izgubljene zarade odnosno troškova
nastalih u svezi s radom Skupštine iz članka 11. stavka 2. i članka 20. Poslovnika sukladno članku 31.
stavku 2. Zakona preformulirati u pravo na naknadu; te pojam "referenduma o razrješenju župana i
njegovih zamjenika" iz članka 110a. Poslovnika zamijeniti pojmom "referenduma za opoziv" iz članka
40.b Zakona i dr.).
3.

Financijske posljedice

Procjenjuje se da u fiskalnom smislu promjena Poslovnika Skupštine neće imati izravnih
financijskih posljedica za Proračun Županije.
4.

Postupak promjene Poslovnika Skupštine

Prema članku 95. stavak 2. Poslovnika Skupštine, ako Skupština prihvati Prijedlog za promjenu
Poslovnika, utvrđivanje Prijedloga promjene povjerava svom stalnom radnom tijelu nadležnom za
pravna pitanja (Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja). U pripremi Prijedloga
mogu se angažirati potrebni stručnjaci ili se njegova izrada može povjeriti stručnim službama Županije.
Slijedom rečenog, predlaže se Skupštini donošenje Zaključka o prihvaćanju Prijedloga za
promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije, koji glasi:
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Temeljem članka 30. točka 1. 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. i 16/09.) i članka 95. stavak 2. Poslovnika
Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06. i
5/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici _________________ 2013.
godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga za
promjenu Poslovnika Skupštine
Osječko-baranjske županije
I.
Skupština prihvaća Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije u
sadržaju podnesenog Prijedloga.
II.
Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječkobaranjske županije u sadržaju određenom prihvaćenim Prijedlogom, Skupština povjerava Odboru za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja Skupštine, koji pripremu Prijedloga može povjeriti
Tajništvu Županije ili za njegovu izradu angažirati potrebne stručnjake.
III.
Odbor iz točke II. podnijet će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine
Osječko-baranjske županije u roku od 30 dana.
IV.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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