Na temelju članka 7. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 1/13.),
članka 11. i 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine
Viljevo“ broj 1/15.), na prijedlog Općinskog načelnika Općine Viljevo, Općinsko vijeće
Općine Viljevo na svojoj 4. sjednici, održanoj 27. studenog 2017. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo
za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu, kako slijedi:
PLAKETA OPĆINE VILJEVO dodjeljuje se:
1. MATI VLAŠIĆU iz Viljeva, Ulica Braće Radića 201
Plaketa se dodjeljuje za područje razvoja i unapređenja u području društvenih
djelatnosti – vatrogastvo, za dugi niz godina rada na unapređenju i organizaciji rada
vatrogasnog društva a time i podizanju ugleda Općine Viljevo.
2. DANKU RONTA iz Viljeva, Ulica Kralja Tomislava 6
Plaketa se dodjeljuje za područje razvoja društvenih djelatnosti – dugogodišnji rad u
kulturno-umjetničkom društvu „Đeram“ Viljevo kao i za uspjehe postignute u dramskoj
sekciji, novoosnovana udruga „Drski“.
3. ZORANU MANČIĆ iz Viljeva, K.A. Stepinca 22
Plaketa se dodjeljuje za područje društvene djelatnosti – razvoju i unapređenju športa obavljanju nogometne djelatnosti u svojoj sredini. Dugi niz godina vodeći organizator rada i
djelovanja u nogometnim klubovima na području naše općine.
4. MATI RAJNINGERU iz Viljeva, K.A. Stepinca 56A
Plaketa se dodjeljuje posmrtno – za izuzetne zasluge u dugogodišnjem radu u lovačkoj
udruzi Kuna Viljevo, kao i hrvatskom branitelju, članu UDVDR RH Kluba Viljevo.
Priznanja se dodjeljuju u vidu pisane povelje i novčane nagrade.
Članak 2.
Javna priznanja Općine Viljevo iz članka 1. Ove Odluke dodijeliti će se na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Viljevo u povodu obilježavanja Dana Općine Viljevo - 30.
studenog.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
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