
 

                                     

 

                                                    Z A P I S N I K  

 

                Sa 1. KONSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 

14. Lipnja (SRIJEDA) 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.  

Sjednicu je sazvala Predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 

Andrijana Ćelap, pozivom KLASA: 080-01/17-01/38 i URBROJ: 2158-1-17-29 od 02. lipnja 

2017. godine. Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj 

Ispostave Donji Miholjac u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji. 

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika. 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Đuka Vincetić, Monika Zec, Ivan Cvrković, Biljana Vidaković, Ivan 

Kovačević, Tihomir Hajduković, Tomislav Mađarić, Ivica Šoš, Davorin Fekete, Dalibor 

Dakić. NEDOSTAJE: Željko Viljevac – opravdano. 

OSTALI NAZOČNI: Ilija Galić, Marta Senković, Dominik Knežević – općinski načelnik, 

Milorad Maljković – zamjenik načelnika, I. Korov – Radio D. Miholjac. 

 

         Sjednicu je otvorio Branko Matijević, voditelj Ispostave Donji Miholjac u Uredu 

državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, pročitao izabrane vijećnike, nakon čega je 

uslijedilo utvrđivanje prvog vijećnika s liste koja je dobila najviše mandata, a to je Monika 

Fekete s liste HDZ-a, koja je preuzela daljnje vođenje sjednice, prema utvrđenom dnevnom 

redu.  

Na prijedlog privremenog predsjednika izabrani su za zapisničara Tihomir Hajduković te dva 

ovjerovitelja zapisnika: Đuka Vincetić i Ivan Cvrković.   

Potom je privremena predsjednica Monika Fekete izvršila prozivku vijećnika prema listi koju 

je sastavilo Općinsko izborno povjerenstvo, te je utvrđeno da su nazočni 10 izabranih 

vijećnika. Zatim je predložen dnevni red sjednice, koji je kao takav i prihvaćen 

JEDNOGLASNO, i to: 

 

1. Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva 

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

-svečana prisega članova Općinskog vijeća 

      3.  Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje 

      4.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

                                         Dnevni red po točkama: 

 

Ad.1. Izbor Mandatnog povjerenstva. 

Prema prijedlogu privremenog predsjednika u Mandatno povjerenstvo JEDNOGLASNO  su 

izabrani: 

1. Monika Fekete, za predsjednika 

2. Marta Senković, za člana 

3. Ivan Cvrković, za člana 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ad.2. Izvješće Mandatnog povjerenstva. 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Monika Fekete podnijela je izvješće Mandatnog 

povjerenstva. 

Utvrđeno je da su izabrani vijećnici TOMISLAV MAĐARIĆ i TIHOMIR HAJDUKOVIĆ,  

svi iz Viljeva, svoje mandate na vijećničku dužnost stavili u mirovanje, jer su na izborima 21. 

svibnja 2017. godine izabrani za zamjenika načelnika, te kao djelatnik Općinske uprave, što 

su nespojive dužnosti. Za njihove zamjenike tj. za nove članove Općinskog vijeća izabrani su 

s kandidacijske liste HDZ-a:  MARTA SENKOVIĆ I ILIJA GALIĆ. Izvješće je prihvaćeno 

JEDNOGLASNO.  

Ponovno je izabrana privremena predsjednica vijeća Monika Fekete preuzela daljnje vođenje 

sjednice, te su potom su svi izabrani vijećnici dali svečanu prisegu, te i vlastoručno potpisali 

tekst svečane prisege, koji je arhiviran u materijalima sjednice.  

 

Ad.3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje. 

Privremeni predsjedatelj na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a dao je prijedlog za izbor 

Povjerenstva za izbor i imenovanje: 

1. Đuka Vincetić, za predsjednika, 

2. Biljana Vidaković, za člana, 

3. Ivica Šoš, za člana, što je usvojeno JEDNOGLASNO. 

 

Ad.4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje je da se za predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Viljevo bira MONIKA FEKETE, a za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Viljevo bira ĐUKA VINCETIĆ. Nakon toga predsjedavateljica pita ima li drugih 

prijedloga. Budući da drugih prijedloga nije bilo, izneseni prijedlog od strane Povjerenstva za 

izbor i imenovanje stavlja na glasovanje. Po provedenom glasovanju kontatira da je za 

Predsjednicu Općinskog v9ijeća Općine Viljevo sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV 

(D.Fekete) izabrana MONIKA FEKETE a za potpredsjednika je izabran ĐUKA VINCETIĆ, 

JEDNOGLASNO. 

Potom je predsjedanje sjednice preuzela novoizabrana predsjednica MONIKA FEKETE, 

zahvalila se na izboru, te zaželjela uspješan rad vijeću u budućem radu, čime je dnevni red 

iscrpljen. 

 

Završeno s radom u 18,30 sati.  

 

ZAPISNIČAR:                                                OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

 

Tihomir Hajduković                                      1.Đuka Vincetić 

 

                                                                         2.Ivan Cvrković 

 

                    

                                            PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

 

                                                Monika Fekete  


