Prisustvovanje javnosti na sjednicama Općinskog vijeća
(Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šolta „Službeni glasnik Općine Šolta“ br.7/21)
XV. JAVNOST RADA
Članak 114.
(1) Sjednice Općinskog vijeća su javne.
(2) O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i objavom na web
stranicama Općine.
(3) Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti Općinskog vijeća objavljuju se na
službenim web stranicama Općine o čemu brigu vodi nadležno upravno tijelo.
Članak 115.
(1) Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati zainteresirani građani, predstavnici udruga građana, predstavnici medija
i predstavnici pravnih osoba.
(2) Isti su dužni predsjedniku Vijeća, najmanje tri dana prije održavanja sjednice vijeća, putem pisarnice, dostaviti
zahtjev koji sadrži ime i prezime osobe koja traži prisustvovanje sjednici, adresu prebivališta, broj važeće osobne
iskaznice, oib, temu za koju se traži nazočnost uz obrazloženje.
(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici,
sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.
(4) Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana (osoba) koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i
održavanja reda na sjednici pri čemu će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje sjednici voditi računa o
redoslijedu zaprimljenih zahtjeva za prisustvovanjem sjednici.
(5) Fotografiranje i snimanje na sjednicama Vijeća, bez dozvole predsjednika Vijeća, nije dopušteno.
(6) Predsjednik Vijeća ima pravo ne odobriti prisustvovanje sjednici vijeća osobama koje se ne pridržavaju odredbi
ovog Poslovnika.
Članak 116.
(1) Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućit će se svim
pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i aktima Općine Šolta kojima se uređuje
pravo na pristup informacijama.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisarnici Općine.
Članak 117.
(1) Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali vijeća, koji su u skladu s posebnim propisima
označeni kao službena, vojna odnosno državna tajna.
(2) Član Vijeća ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednicama, a imaju karakter povjerljivosti naveden u
stavku 1. ovog članka.
(3) Način rukovanja dokumentima koji se smatraju službenom, vojnom ili državnom tajnom, uređuje se uputom.
Članak 118.
Sjednice ili pojedini dio sjednice radnih tijela Općinskog vijeća mogu se po odluci radnog tijela održati bez nazočnosti
javnosti.
Članak 119.
(1) Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i
izvješćivati javnost o njihovom radu.
(2) Na sjednicama radnog tijela Vijeća može se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja
mogu prisustvovati sjednici i ako se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva javnosti. O takvom pitanju mogu
izvjestitelji tiska i drugih sredstava priopćavanja davati za javnost samo one obavijesti za koje se to na sjednici
odlučiti. Na sjednici se može odlučiti da se obavijesti o takvom pitanju mogu davati tek po isteku određenog roka.
Članak 120.
(1) Dužnost je izvjestitelja tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja da iznose točne podatke o temama koje se
razmatraju u vijeću.
(2) Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika priopćavanja u vijeću,
osigurava im se pravovremena dostava materijala i praćenje rada na sjednicama vijeća i radnih tijela, razgovori s
predstavnicima predlagatelja i drugi kontakti s izvjestiteljima.
Članak 121.
(1) Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o radu vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje
za tisak i za druga sredstva priopćavanja.
(2) Konferencija za tisak održava se po odluci vijeća.

***************

Pisani zahtjev za prisustvovanje sjednici uputiti na jedan od načina:
- elektroničkom poštom
predsjednikvijeca@solta.hr
Općina Šolta opcina.solta@osolta.tcloud.hr
- poštom:
Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote
- ili osobno predati
Pisarnici Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote

