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III PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 8.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2017. godinu stupa na snagu 8 dana
od dana objave u «Službenom glasniku Općine Šolta».

Klasa: 400-06/17-02/02
Urbroj: 2181/03-01-17-3
Grohote, 31.10.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Ruić, v.r.

_____________________________________________________________________
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17)
i članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj 4/13, 7/13, 12/13,
16/13 i 8/16), Općinsko vijeće Općine Šolta na 5.sjednici održanoj 31.listopada 2017.godine,
donijelo je
ODLUKU
o ispravci pogreške i usklađenju grafičkih prikaza u Odluci o izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Šolta (V).
Članak 1.
(1) Ovom odlukom ispravlja se pogreška i usklađenju se grafički prikazi u Odluci o izmjenama i
dopunama Prostornog plana uređenja općine Šolta (V) („Službeni glasnik Općine Šolta“, broj
26/16).
Članak 2.
(1) U članku 2. stavku 1. u točci B) Grafički dio“ Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Šolta – V („Službeni glasnik općine Šolta“, br:26/16)
dodaje se kartografski prikaz „3.2. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITE
PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo, vode i more)“ u mjerilu
1:25.000 koji je usklađen sa grafičkim prikazima: „1. Korištenje i namjena površina u mjerilu
1:25.000“ i „4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5.000“ te sa člankom 8. Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta – V u djelu koji se
odnosi na „prostor eksploatacije mineralnih sirovina“ na način da je u grafičkom prikazu „ 3.2.
UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih
ograničenja u korištenju“ prostor eksploatacije mineralnih sirovina prikazan u površini od 11
ha kako je prikazano u grafičkim prikazima: „1. Korištenje i namjena površina u mjerilu
1:25.000“ i „4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5.000“ te u članku 8. Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta – V („Službeni glasnik
općine Šolta“, br:26/16).
(2) U stavku 2. iza naziva grafičkog prikaza „3.1.Područja posebnih uvjeta korištenja (prirodna i
spomenička baština“ dodaje se naziv: „3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo,
vode i more)“.
(3) U stavku 3. iza naziva grafičkog prikaza „3.1.Područja posebnih uvjeta korištenja (prirodna i
spomenička baština“ dodaje se naziv: „3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo,
vode i more)“.
Članak 3.
(1) Kartografski prikaz „3.2. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITE PROSTORA Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo, vode i more)“ u mjerilu 1:25.000 iz članka 2.
ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.
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Članak 4.
(1) Ova odluka je sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Šolta – V („Službeni glasnik općine Šolta“, br:26/16) koju je Općinsko vijeće donijelo
na 52. sjednici 27. 12. 2016. godine.
(2) Grafički prikaz „3.2. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITE PROSTORA Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo, vode i more)“ u mjerilu 1:25.000“ iz ove
Odluke postaje sastavni dio Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Šolta
(„Službeni glasnik općine Šolta“ br. 3/17 – pročišćeni tekst).
Članak 5.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Šolta”.
KLASA:350-02/17-01/08
URBROJ:2181/03-01-17-1
Grohote, 31.10.2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Ruić, v.r.

_____________________________________________________________________
Na temelju odredbe 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, 144/12, 19/13 i 137/15) i
članka 30. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i 8/16), Općinsko
vijeće Općine Šolta, na 5. sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šolta
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 3/09) mijenja se članak 84. te
isti sada glasi:
„Rad Vijeća je javan.
Javnost rada omogućava se putem medija sukladno članku 85., nazočnošću građana odnosno
predstavnika pravnih osoba sukladno odredbi članka 85. ovog Poslovnika, te objavom na službenoj
web stranici Općine.
Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se na službenoj web stranici Općine.“
Članak 2.
Članak 85. mijenja se i glasi:
„Radi osiguranja javnosti rada Vijeća, medijima se omogućuje pravovremeni uvid u materijale za
sjednice Vijeća. Akreditiranim predstavnicima registriranih medija osigurava se nazočnost i
odgovarajući uvjeti za praćenje rada sjednica Vijeća.
Radi potpunijeg i točnijeg informiranja javnosti o radu Vijeća odnosno o drugim poslovima od
važnosti za građane općine Šolta, mogu se davati službena priopćenja, intervjui i održavati
konferencije za tisak i elektroničke medije.
Vijeće, odnosno radno tijelo obavještava javnost o svom radu, stavovima i odlukama koje je donijelo,
kao i o temama o kojima je raspravljalo.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali koji sadrže informacije koje su
klasificirane određenim stupnjem tajnosti i time zakonom izuzete od prava na uvid.„

