
 
 
 
 

  
              
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09) i članka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 
06/01, 12/04, 14/06, 5/08) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 2. 
sjednici održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijela je  

 
 
 

ODLUKU  
O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 

 
 

Članak 1. 
 
 
 U Poslovniku Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski 
glasnik” broj 12/04, 7/06 I 14/07) u članku 1. stavku1. podstavak 3. i 4.  briše se, a u 
podstavku 7. riječi “Županijskog poglavarstva” brišu se.  
 
 
 

Članak 2. 
 
 U članku 9. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glase:  
“Pisana ostavka člana predstavničkog tijela podnesena na način propisan stavkom 1. 
podstavkom 1. ovoga članka treba biti zaprimnjena najkasnije tri dana prije zakazanog 
održavanja sjednice predstavničkog tijela. Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba 
biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.  
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.” 
 
 

Članak 3. 
 

 U članku 10. u stavku 1. riječi “dva” zamjenjuju se riječju “tri”. 
 

Članak 4. 
 
 
 Naslov i podnaslov iznad članka 16. mijenja se i glasi: 
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“III.  ODNOS ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA” 
 
 

Članak 5. 
 
 
  Članak 16. briše se. 
 
 

Članak 6. 
 
 
 Članak 17. mijenja se i glasi: 
“Župan i zamjenici župana prisustvuju sjednicama Županijske skupštine. 
Župan određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su uvrštene u dnevni red sjednice 
Županijske skupštine.” 
 
. 
   

Članak 7. 
 

 Članak 18. mijenja se i glasi: 
 “Izvjestitelj nazočan na sjednicama Županijske skupštine i radnih tijela Županijske 
skupštine sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta župana, daje obavijesti i stručna 
objašnjenja, te obaviještava župana o stajalištima i mišljenjima Županijske skupštine, 
odnosno radnih tijela. 
Ako na raspravi nije nazočan izvjestitelj, Županijska skupština ili radno tijelo može, 
smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
 
 
 

Članak 8. 
 
 Podnaslov iznad članka 19. briše se. 
 
 

Članak 9. 
 
 Članak 19. mijenja se i glasi: 
 “O sazvanim sjednicama predsjednik Županijske skupštine i predsjednici radnih tijela 
Županijske skupštine preko Ureda predsjednika Županijske skupštine obavještavaju  
izvjestitelje o održavanju sjednice.” 
 
 
 
 
 

Članak 10. 
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 Članci 20., 21., 22., 23. i 24. brišu se.  

 
 

Članak 11. 
 

 U članku 31. riječi “Županijskom poglavarstvu” brišu se. 
 
 
        Članak 10.a 
 

            “U članku 45. točka 9. mijenja se i glasi: Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i 

vodno gospodarstvo. 

 Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi: 

 15. Odbor za turizam“ 
 
 

Članak 12. 
 
 

 Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi: 
 
“VI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA ŽUPANA” 
 
 

Članak 13. 
 
 Članak 46. mijenja se i glasi: 
 Župan dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini i to 
do 15. srpnja tekuće godine, za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine i do 15.siječnja za 
razdoblje srpanj – prosinac tekuće godine. 
 Županijska skupština može pored izvješća iz stavka 2. ovoga članka od župana 
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
 Župan podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
 Županijska skupština ne može zahtijevati od župana izvješće o bitno podudarnom 
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 
 

Članak 14. 
 
 Članak 47. mijenja se i glasi: 
“Prijedlog za traženje izvješća od župana o pojedninim pitanjima iz njegova djelokruga 
rada može podnijeti najmanje jedna trećina članova Županijske skupštine. 
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih članova Županijske 
skupštine koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća župana. U prijedlogu mora 
biti jasno postavljeno i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. 
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Članak 15. 
 

 Članak 48. mijenja se i glasi: 
“Predsjednik Županijske skupštine stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve 
iduće sjednice Županijske skupštine koja se održava nakon primitka prijedloga. 
 

 
Članak 16. 

 
 Članak 49. mijenja se i glasi: 
“Predstavnik članova Županijske skupštine koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća 
ima pravo na sjednici Županijske skupštine izložiti i obrazložiti prijedlog. 
Župan ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog. 
 
 

Članak 17. 
 
 Članak 50. mijenja se i glasi: 
“Raspravu o izvješću župana Županijske skupštine može završiti utvrđivanjem stajališta o 
pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka 
kojim se od župana traži izvršavanje općih akata Županijske skupštine. 
 

Članak 18. 
 
 Iza članka 50. Dodaje se novi članak 50. a koji glasi: 
“Članovi Županijske skupštine koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća župana 
mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.”  

 

 

Članak 19. 

 

              Članak 55. mijenja se i glasi: 
“Prijedlog proračuna, godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Županije 
podnosi župan na način i u rokovima propisanim zakonom. 
Akti iz 1. stavka ovog članka donose se većinom glasova svih članova Županijske 
skupštine.” 
 
 

Članak 20. 
 
 U članku 56. riječi “Županijsko poglavarstvo” brišu se.  
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Članak 21. 
 
 

  U članku 60., 62., 63., 64., 67., 68., 69. i 70. riječi “Županijsko poglavarstvo” 
zamjenjuju se riječima “Župan” u odgovarajućem padežu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Članak 22. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Županijskom glaniku.  

 

 

 
KLASA: 021-05/04-01/07 
URBROJ:2103/1-01-06-7 
Bjelovar, 14. srpnja 2009. 
 
 
 PREDSJEDNIK  
 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 Stanko Grčić, prof. 


