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1.

Razlozi za pokretanje postupka promjene Poslovnika Skupštine

Poslovnik Skupštine Osječko-baranjske županije donesen je 1996. godine ("Županijski glasnik"
broj 8/96.) te je šest puta mijenjan ("Županijski glasnik" broj 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09. i 2/13.).
Sve ove promjene uvjetovane su promjenama zakonskih propisa kojima se uređuje djelovanje jedinica
lokalne i područne samouprave. Istodobno su u okviru naznačenih postupaka promjene Poslovnika,
uzgredno, propitivana i druga rješenja sadržana u Poslovniku izvan zakonskih promjena, a na čiju
primjerenost upućuju potrebe prakse proteklih godina njegove primjene.
Povod za pokretanje ovog postupka razmatranja potrebe promjene Poslovnika Skupštine jest
inicijativa koju je, sukladno članku 95. stavak 1. Poslovnika podnijelo pet vijećnika glede sadržaja
zapisnika Skupštine utvrđenog člankom 59. stavak 2. Poslovnika Skupštine. No, ovome se pridružuju i
izmjene zakona koje su od utjecaja na sadržaj Poslovnika (primjerice, donesen je novi Zakon o
prostornom uređenju i dr.) kojima su u cijelosti uređeni određeni postupci, što isključuje potrebu
detaljne regulacije odredbama Poslovnika.
No, kako je primjena odredbi Poslovnika Skupštine u dosadašnjoj praksi ukazala na potrebu
dogradnje i drugih postojećih rješenja, potrebno je u sklopu postupka usklađivanja odredbi Poslovnika
Skupštine s odredbama Zakona, poboljšati odnosno dograditi neka od postojećih rješenja.
Slijedom rečenog, predlaže se pokretanje postupka za promjenu Poslovnika Skupštine u smislu
prethodno opisanih razloga za njegovu promjenu.
2.

Sadržaj promjene Poslovnika Skupštine

Kako je već u obrazloženju potreba istaknuto, sadržaj promjene Poslovnika Skupštine uvjetovan
je promjenama u zakonodavnom uređivanju područja lokalne odnosno područne (regionalne)
samouprave, ali i potrebom dorade pojedinih rješenja. Iz toga slijedi zaključak kako je Poslovnik
Skupštine potrebno izmijeniti i dopuniti u sljedećem:
-

izmijeniti odredbe o konstituirajućoj sjednici Skupštine
Kako je Zakonom o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12.) bliže uređeno pitanje
sazivanja i održavanja konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela, potrebno je izmijeniti odredbe
članka 32. i 33. Poslovnika o konstituirajućoj sjednici Skupštine sukladno članku 87. Zakona. Budući da
je Zakonom u cijelosti uređeno konstituiranje predstavničkog tijela, ova određenja nije potrebno
prepisivati u Poslovniku, već uputiti na odgovarajuće zakonske odredbe, s obzirom da se radi o
ovlaštenjima koje proizlazi iz Zakona, a ne odredbi Poslovnika;
-

preurediti odredbu o sadržaju zapisnika sjednice Skupštine
Sukladno podnesenoj inicijativi vijećnika, preispitat će se odredba o sadržaju zapisnika
sjednice Skupštine utvrđenog člankom 59. stavak 2. Poslovnika te predložiti njegova dopuna
određenjem da se u zapisnik unose i kratki sažeci pitanja vijećnika postavljenih u okviru tzv. "aktualnog
sata" te dani odgovori;

-

preurediti odredbe o postupku donošenja prostorno planske dokumentacije
Budući da je novim Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) drugačije
uređeno pitanje vrste i donošenja prostorno-planskih dokumenata, potrebno je izmijeniti odredbe
članaka 98. i 99. Poslovnika kojim je uređen prethodni postupak donošenja ovih dokumenata
poopćavanjem uređivanja. S tim u svezi potrebno je dopuniti i članak 73. stavak 1. Poslovnika kojim je
uređeno pitanje provođenja javne rasprave.

1

-

urediti druga pitanja
nomotehnički, terminološki i na drugi način doraditi i uskladiti pojedine odredbe Poslovnika s
odredbama Zakona i potrebama prakse (primjerice, pitanje tzv. "aktualnog sata" i sl.)
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., 16/09. i 2/13.) i članka 95. stavak 2.
Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03.,
2/06., 5/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici
_________________2014. 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 promjeni Poslovnika Skupštine Osječkobaranjske županije u roku od 30 dana.
IV.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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