
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE   
Broj:01-3-01-3/20-4  
Vitez; 09.10.2020.godine                                    
 
 
Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskog vijeća Vitez („Službeni 
glasnik općine Vitez“ broj 7/09) s a z i v a m 

 
 

XXIV SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ 
 
 

Sjednica će se održati dan 14.10.2020. godine (srijeda) sa početkom  u 10 sati u  sali 
Općinskog vijeća Vitez. 
 

Prije usvajanja dnevnog reda predlažem: 
a) usvajanje zapisnika o radu  23.sjednice Općinskog vijeća održane  4.6.2020.godine; 
b) odgovori na vijećnička pitanja;  
c) vijećnička pitanja. 

Za sjednicu predlažem s l jedeć i :  
  

DNEVNI  RED 
 
 

1.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju općine Vitez;  
2.Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period od 01.01.-30.06.2020. godine;  
3.Program rada JU Radio Vitez za 2020. godinu; 
4.Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2019.godinu; 
5.Izvješće o stanju rješavanja  upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za 
   2019. godinu; 
6. Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po     
   završnim računima za 2019. godinu; 
7.Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća-(polugodišnja-2020.g);  
8.Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava za sport iz proračuna općine Vitez; 
9.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pečatu općine Vitez;  
10.Izvješće o radu za 2019.godinu J.U. Dom zdravlja Vitez; 
11. Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2019. godinu; 
12. Izvješće o radu za 2019. godinu J.U. Gradska knjižnica “Vitez”; 
13. Izvješće o radu OJP Vitez za općine Vitez i Busovača za 2019.godinu; 
14. Izvješće o radu J.U. Centar za socijalni rad “Vitez” za 2019.godinu; 
15.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez 
    (Program rada za 2020.g.); 
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16.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez 
     (Program  rada za 2020.g.); 

17.Prijedlog odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta; 
18.Prijedlog odluke o prijenosu na upravljanje  i korištenje   novoizgrađenih  vodovodnih 
     mreža za naselja Bukve, Kruščica i Lupac; 
19. Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana Vitez Centar 1 (Kesten). 
 
Nastavak sjednice-dopuna dnevnog reda 20.10.2020.g. (UTORAK) sa početkom u 
8 sati u sali OV Vitez. 
 

20.Rebalans Proračuna Općine Vitez za  2020. godinu; 

21.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju povjerenstva za davanje stručne ocjene; 
22.Prijedlog  kandidata za članove školskih/upravnih odbora iz reda lokalne zajednice;  
23.Izvješće o radu J.U. “Dječji vrtić”  Vitez  za 2019. godinu; 
24.Izvješće o radu J.U.” Internacionalna ljekarna/apoteka”  Vitez  za 2019. godinu; 
25.Izvješće o radu  J.U. Radio Vitez za 2019. godinu; 
26.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Općinskog      
     pravobraniteljstva Vitez i Busovača;  
27.Prijedlog rješenja o prijenosu bez naknade prava korištenja poslovnih prostorija-(raniji nositelj    
     J.U.Centar za socijalni rad Vitez);  
28. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Dio centra grada“ Vitez; -(Marin 
      Blaškan); 

29.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  (Aida Malanović);  
30. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  (Emir Majstorić); 
31. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Lovrenović); 
32.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta (Dragan Šantić); 
33.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  (Alija Manjo); 
34. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne  
     parcele (Kurevija Jako); 
35.Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom-trafostanice (Elektroprivreda HZHB);  
36.Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine  
     Vitez; 
37.Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;  
38. Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra (Marjanović); 

39. Prijedlog  odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja 
     građevne  parcele- („Agro-stroj“ i „VPC Atom“ d.o.o); 
40.Prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za razdoblje od 1.1.- 
     31.3.2021.godine. 
41.Prijedlog  odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna  „Regulacionog  
     plana  PC 96-2“ – općina Vitez. 

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
                                Hidajet  Sivro 

 


