Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i 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., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 8. sjednici 20.
svibnja 2014. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Skupštine Osječko-baranjske županije

Članak 1.
Poslovnik Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01.,
6/03., 2/06., 5/09. i 2/13.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
U članku 8. stavku 8. briše se točka i dodaje zarez te riječi: "a video zapis tzv. "aktualnog
sata" (nastavno: aktualni sat) pohranjuje se na javnom internetskom servisu za prikaz video sadržaja."
Članak 3.
Članak 32. mijenja se i glasi:
"Konstituirajuća sjednica Skupštine saziva se i održava sukladno odredbama zakona i ovoga
Poslovnika."
Članak 4.
U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Konstituirajućoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika predsjeda osoba određena
sukladno zakonu."
Članak 5.
U članku 46. stavku 1. iza riječi "Potom" dodaju se riječi "slijedi aktualni sat, tijekom kojega".
Članak 6.
U članku 59. stavku 2. iza riječi "tehničke podatke" i zagrade dodaju se riječi "i poveznicu na
videozapis aktualnog sata na internetu".

Članak 7.
U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Sjednice Skupštine se snimaju audio i video tehnikom."
U stavku 2. dodaje se nova rečenica, koja glasi: "Pristup video zapisu aktualnog sata je
slobodan putem poveznice na javni internetski servis za prikaz video sadržaja, na kojem je zapis
pohranjen."
Članak 8.
U članku 73. stavku 1. iza riječi "uređen" dodaju se riječi "zakonom i".
Članak 9.
Članak 98. mijenja se i glasi:
"Prije donošenja Prostornog plana Županije te drugih prostorno planskih dokumenata iz
nadležnosti Županije za koje je to određeno posebnim propisom provodi se javna rasprava.
Postupak iz prethodnog stavka provodi se sukladno posebnim propisima."
Članak 10.
Članak 99. briše se.
Članak 11.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja Skupštine da utvrdi i
objavi pročišćeni tekst Poslovnika.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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