
 
Z A P I S N I K 

 
s 13. svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 28. studenog 
2018. godine u prostorijama Lovačkog doma LD „Kuna Viljevo“ u Viljevu. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete 
pisanim pozivom, KLASA: 021-05/18-01/10, URBROJ: 2115/05-01-18-1, od 22. 
studenog 2018. godine.  
 
Započeto u 11.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Davorin Fekete, Ivan Cvrković, 
Marta Senković, Ivica Šoš, Dalibor Dakić,Biljana Vidaković, Ivan Kovačević, Ilija Galić 
i Željko Viljevac. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik 
općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll 
– pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar, Goran Ivanović-Lac – 
izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i zamjenik župana Osječko-
baranjske županije, županijski vijećnici, Martin Baričević - predsjednik Udruge 
Općina, načelnici susjednih općina, zamjenik gradonačelnika Donjeg Miholjca, ostali 
uvaženi gosti, te mediji.  
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 13. svečanu sjednicu Općinskog vijeća, 
pozdravlja sve nazočene te poziva na slušanje hrvatske himne i minutu šutnje za sve 
poginule i umrle. 
Konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te predlaže dnevni red 
kao u sazivu. 
 

DNEVNI RED 

1. Otvaranje svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  
Povodom Dana općine i župe Viljevo 
Monika Fekete i Dominik Knežević 
 

2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo 
za 2018. godinu 
Monika Fekete i Dominik Knežević 

3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 

Postavlja pitanje ima li netko prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda. 
Budući kako se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje isti na 
glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen 
predloženi dnevni red.  
 
 
 
 
 



RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 
 

AD/1. Predsjednica Monika Fekete otvara točku 1. te daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelniku. Dominik Knežević, u svom govoru se osvrnuo na period od 
proteklih godinu dana te nabrojao sve projekte koji su u tom periodu pokrenuti i 
dovršeni te koji će biti dovršeni do kraja 2018. godine. Na kraju je svim stanovnicima 
Općine Viljevo čestitao Dan Općine Viljevo a stanovnicima naselja Viljevo i crkveni 
god svetog Andrije apostola. 

AD/2. Predsjednica Monika Fekete otvara točku 2. dnevnog reda te čita pristgle 
prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo za 2018. godinu. 
Predložene su slijedeće osobe: 

- Ivan Bertić iz Aljmaša – predložen od strane HDZ-a, Općinske organizacije 
Viljevo – radi dugogodišnjih aktivnosti na unapređenju i radu u svojoj 
društvenoj zajednici. Član Općinskog vijeća u više mandata. Trenutno 
umirovljenik. 

- Ivan Crnčan iz Viljeva –  predložen od strane Udruge dragovoljaca i veterana 
domovisnkog rata, Klub Viljevo - branitelj i dragovoljac domovinskog rata te i 
dalje aktivan u udruzi u sredini u kojoj živi. 

- Branimir Smoljan iz Villjeva – predložen od strane HDZ-a, Općinske 
organizacije Viljevo aktivan u zajednici,   

- Antun Ronta – iz Viljeva – predložen od HDZ-a Općinske organizacije Viljevo 
radi iskazanog zalaganja u razvoju društvenih odnosa. 

Predsjednica Monika Fekete daje točku na raspravu. Budući kako rasprave nije bilo 
daje istu na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli javnih priznanja 
Općine Viljevo za 2018. godinu svim predolženim kandidatima. 
Priznanja su uručena na svečanoj sjednici te su ih uručili predsjdnica Općinskog 
vijeća Monika Fekete i općinski načelnik Dominik Knežević. Posebno priznanje, 
Povelja za osobiti doprinos u promicanju demokracije, gospodarstva i boljitka 
Republike Hrvatske kroz lokalnu samoupravu dodijeljena je post mortem Ivanu 
Feketeu. Povelju je uručio ispred Udruge općina, predsednik Martin Baričević a 
Povelju je preuzela supruga Marica Fekte. 
AD/3 Presjednica Monika Fekete otvara 3. točku dnevnog reda te poziva Darka 
Dorkića, općinskog načelnika Općine Marijanci da se obrati u ime načelnika 
susjednih općina. Darko Dorkić pozdravlja sve nazočne, čestita svim vijećncima i 
općinskom načelniku Dan općine te pohvaljuje sve investicije koje je Općina Viljevo 
imala u poslijednih godinu dana.  
Nazočnima se obratio i Goran Ivanović Lac, zamjenik župana Osječko-baranjske 
županije te čestitao Dan općine svim stanovnicima Općine Viljevo. Također se osvrće 
na investicije koje su završene i u tijeku te navodi kako svi sa zajedničkim snagama 
možemo uspijeti u radu i razvoju na ovom našem području Osječko-baranjske 
županije.  

Budući kako se više nitko nije javio pod 3. točkom dnevnog reda, predsjednica 
zatvara svečanu sjednicu. 
Sjednica je završena u 11,45 sati. 
 
      ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNICA 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Melita Grüll                     Monika Fekete 
      


