
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       

                                                 Z A P I S N I K  

 

                Sa 4. (SVEČANE-povodom Dana općine i Dana župe Viljevo) 

sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 27. studenog (ponedjeljak) 

2017. godine u prostorijama etno izletišta „Blanje“ u Blanju, s početkom u 13,30 

sati.  

Sjednicu je sazvala predsjednica vijeća, Monika Fekete pozivom KLASA: 021-

05/17-01/6 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 21. studenog 2017. godine.  

Sjednica je započela u 13,30 sati.  

Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, te predložila dnevni red 

iz saziva sa priloženim materijalima, što je jednoglasno prihvaćeno.   

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.  

NAZOČNI VIJEĆNICI: Monika Fekete, Marta Senković, Biljana Vidaković, 

Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Kovačević, Dalibor Dakić, Željko 

Viljevac, Ivica Šoš, Iluja Galić. 

NEDOSTAJE: Ivan Cvrković – opravdano. 

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad 

Maljković – zamjenik načelnika, predstavnik srpske nacionalne manjine, 

Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. Ivan Korov – 

Radio doo D. Miholjac. 

 

                                         Dnevni red po točkama: 

 

Ad. 1. Otvaranje svečane sjednice Općinskog vijeća povodom Dana općine i 

Župe Viljevo.  

Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika Fekete, pozdravila sve nazočne 

te je po intoniranju himne RH i odavanju počasti minutom šutnje predala riječ 

načelniku općine Dominiku Kneževiću.  

Općinski načelnik Dominik Knežević također je zaželio dobrodošlicu svim 

nazočnim vijećnicima i gostima te podnio kraće izvješće o radu u Općini Viljevo 

u protekloj godini s osvrtom na veće investicije i planove za buduće vrijeme.  

Po izlaganju Općinskog načelnika skupu se obratio prigodnim riječima Goran 

Ivanović – Lac, zamjenik župana Osječko baranjske županije te u ime župana G. 

Ivana Anušića (koji nije mogao biti nazočan ovoj sjednici zbog važnog radnog 

sastanka i posjete ministra državne imovine županiji), pozdravio sve nazočne te 

pohvalio dosadašnji rad općine kao i rad dugogodišnjeg - preminulog načelnika 

g. Ivana Feketea. Također, zamjenik župana napomenuo je važnost sjednice 

Vlade RH koja će se održati u Osijeku 01.12.2017. godine na kojoj će biti 

razmotrena i predložena za realizaciju brojna pitanja koja tište područje cijele 

Slavonije, pa tako i Općine Viljevo.  

Nazočnima se obratio i g. Zdravko Šimara u ime predstavnika susjednih JLS, 

pohvalio rad općine te zaželio daljnji uspjeh u radu kako Općini Viljevo tako i 

svim stanovnicima ovog područja.  

 

 

 



 

 

Svečanoj sjednici bili su prisutni predstavnici okolnih JLS (Grad D. Miholjac, 

Općine P. Moslavina, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci te  predstavnici 

udruga građana s područja športa, kulture, vatrogastva, školstva, 

gospodarstvenici te brojne druge osobe iz javnog života s područja Općine 

Viljevo te okolice.     

 

Ad. 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. 

godinu.   

Po kraće provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o dodjeli 

javnih priznanja Općine Viljevo u 2017. godini. Sukladno odredbama Odluke o 

dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo, Općinski načelnik Općine Viljevo  

Dominik Knežević raspisao je dana 30. rujna 2017. godine Javni poziv za 

podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo. Zaključno sa 

31. listopada 2017. godine pristigli su prijedlozi za dodjelu javnih priznanja 

temeljem čega je Općinski načelnik dostavio na usvajanje Općinskom vijeću 

prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2017. godinu. Odlukom su 

utvrđena  i dodijeljena javna priznanja Općine Viljevo za 2017 godinu, kako 

slijedi: 

Mato Vlašić, iz Viljeva, za područje razvoja i unapređenja vatrogastva,  

Danko Ronta, iz Viljeva, za područje razvoja kulture i dramske djelatnosti, 

Zoran Mančić, iz Viljeva, iz područja športa, za razvoj i unapređenje nogometne 

djelatnosti, 

Mato Rajninger, iz Viljeva, posmrtno - za dugogodišnji rad u lovačkoj udruzi, 

hrvatski branitelj.  

 

Ad. 3. Razno. 

Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja Općine Viljevo za 2017. godinu te 

zajednički domjenak svih uzvanika. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                              

Tihomir Hajduković                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

                                                                               Monika Fekete v.r. 


