
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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 30. sjednici 27. veljače 
2013. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

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. i 5/09.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke. 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 11. stavku 2. riječi "izgubljene zarade odnosno troškova nastalih u svezi s radom 
Skupštine" brišu se. 
 
 

Članak 3. 
 

U članku 13. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 "U pravilu jedan potpredsjednik se bira iz reda skupštinske većine, a drugi iz reda skupštinske 
manjine, na njihov prijedlog." 
 
 

Članak 4. 
 

U članku 14. stavku 3. iza riječi "potpredsjednika" dodaju se riječi "ukoliko prihvati 
kandidaturu i". 
 
 

Članak 5. 
 
 U članku 18. stavku 1. riječ "zastupa" zamjenjuje se riječju "predstavlja". 
 
 

Članak 6. 
 

U članku 20. riječi "troškova odnosno izgubljene zarade" brišu se. 
 
 

Članak 7. 
 
 U članku 25. stavku 2. riječ "opozvani" zamjenjuje se riječju "razriješeni". 
 
 



Članak 8. 
 
 U članku 29a. stavku 1. riječi "te održavati putem videoveze" brišu se. 
 
 U stavku 3. na početku se dodaje riječ "Iznimno", a riječi "Do stvaranja tehničkih pretpostavki 
za održavanje sjednica tehnologijom videokonferencije," i riječ "(telekonferencija)" brišu se. 
 
 Stavak 4. briše se. 
 
 

Članak 9. 
 
 U članku 38. stavku 4. riječ "ili" zamjenjuje se riječima "a dužan ju je sazvati", a na kraju 
stavka umjesto točke dodaje se zarez i riječi "ukoliko predlažu njihovo donošenje.". 
 
 U stavku 5. broj "15" zamjenjuje se brojem "8". 
 
 

Članak 10. 
 
 U članku 40. stavku 1. riječi "te održavati putem videoveze" brišu se. 
 
 Stavak 3. briše se. 
 
 

Članak 11. 
 

U članku 80. stavku 1. na kraju prve rečenice iza riječi "odluke" dodaje se zarez i riječi "a 
dužna je raspisati referendum kada je to predviđeno zakonom." 
 
 

Članak 12. 
 

Članak 110a. stavak 1. mijenja se i glasi: 
"Skupština raspisuje referendum o opozivu župana i njegovih zamjenika pod uvjetima i na 

način propisan zakonom." 
 
 

Članak 13. 
 
 Ovlašćuje se Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja Skupštine da utvrdi i 
objavi pročišćeni tekst Poslovnika. 
 
 

Članak 14. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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