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Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne
novine" broj 25/13 i 85/15) i članka 44. Statuta Općine Šolta ("Službeni glasnik Općine Šolta" br.
01/18) općinski načelnik Općine Šolta 31.12.2019.godine, donosi

PLAN
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020.godini
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I.
Općina Šolta donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2020.godinu (u daljnjem tekstu: Plan),
kojim se utvrđuje popis općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji se planiraju donijeti u
2020.godini, a za koje se provodi postupak savjetovanja sa javnošću, u smislu Zakona o pravu na
pristup informacijama.
II.
Plan savjetovanja čine akti i to:
Okvirno
Očekivano vrijeme
vrijeme
donošenja općeg akta
Naziv propisa općeg akta ili
Način provedbe
provedbe
ili dokumenata za
dokumenta
savjetovanja
javnog
koje se provodi
savjetovanja
savjetovanje
Strategija razvoja turizma Općine Šolta
Internetsko savjetovanje
veljača 2020.
travanj 2020.
2018.-2024.
www.solta.hr
Plan upravljanja pomorskim dobrom na listopad/studeni
Internetsko savjetovanje
prosinac 2020.
području Općine Šolta za 2020.
2020.
www.solta.hr
Internetsko savjetovanje
Proračun Općine Šolta za 2021.
prosinac 2020.
prosinac 2020.
www.solta.hr
III.
Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno
planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanje o kojima se provodi
savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provest će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.
O izmjenama Plana savjetovanja Općina Šolta izvijestiti će javnost objavom na svojoj
službenoj internetskoj stranici.
IV.
Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provest će se u roku trajanja
u pravilu od 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji
će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku.
V.
Za provedbu točke I. i II. ovog Plana zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta u čiji
djelokrug spadaju pitanja koja su predmet provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću.
VI.
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
na službenoj internetskoj stranici Općine Šolta.
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