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Z A P I S N I K  

sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Šandrovac 

 održane dana 10. lipnja 2021.g. sa početkom u 19,00 sati u prostoriji sale društvenog 

doma u Šandrovcu, Bjelovarska 6, Šandrovac  

 

 

Prisutni: Husnjak Damir, Mirko Bedeković, Slaven Kurtak, Katarina Blažeković, Željko 

Đipalo, Tomislav Fleković,  Nikola Radonić, Stjepan Kos, Želimir Gluščić 

 

Ostali prisutni: Ivana Fočić dipl. iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Šandrovac - predsjedavajuća, općinski načelnik Općine Šandrovac Dario Halauš. 

Zapisničar:  Ivana Fočić, dipl.iur. 

Izvodi se himna Republike Hrvatske "Lijepa naša domovino". 

Minutom šutnje odana je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.  

Predsjedavajuća je pozdravila sve prisutne temeljem ovlasti dane odredbom članka 87. stavak 

1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 

37/21), utvrdila da su na sjednici prisutni svi vijećnici te da je kvorum utvrđen.  

Predsjedavajuća je predložila sljedeći: 

DNEVNI RED 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠANDROVAC 

- Utvrđivanje kvoruma, 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva Općine Šandrovac,  

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva Općine Šandrovac i verifikacija mandata članova 

Općinskog vijeća Općine Šandrovac,  

- utvrđivanje člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika, 

- svečana prisega članova općinskog vijeća Općine Šandrovac, 



3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Šandrovac, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Šandrovac 

- svečana prisega općinskog načelnika Općine Šandrovac, 

5. Izbor Odbora  za financije i proračun Općine Šandrovac, 

6. Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik Općine Šandrovac. 

 

Predsjedavajuća  je dala Dnevni red  na nadopunu i  usvajanje. Prijedlog za nadopunu 

dnevnog reda predložio je Mirko Bedeković,  

7. Donošenje Odluke o imenovanju potpisnika financijskih dokumenata Proračuna  

Općine Šandrovac 
Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 9 glasova ZA. 

Točka 1. 

Izbor Mandatnog povjerenstva Općine Šandrovac 

 Pod ovom točkom dnevnog reda Ivana Fočić dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Šandrovac za članove Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća 

Općine Šandrovac na prijedlog vijećnika predložila je: 

-KATARINA BLAŽEKOVIĆ,  predsjednik 

-TOMISLAV FLEKOVIĆ, član 

-ŽELJKO ĐIPALO, član 

Predloženi članovi Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Šandrovac jednoglasno 

su prihvaćeni od strane vijećnika sa 9 glasova ZA.  

(KLASA: 021-05/21-01/13, URBROJ:2123-05-01-21-1 od 10.06.2021.) 

 

 

Točka 2. 

Izvješće Mandatnog povjerenstva Općine Šandrovac i verifikacija mandata članova 

Općinskog vijeća Općine Šandrovac,  

- utvrđivanje člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika, 

- svečana prisega članova općinskog vijeća Općine Šandrovac 
 

Katarina Blažeković kao predsjednik Mandatnog povjerenstva Općine Šandrovac podnijela je 

na temelju članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šandrovac ("Općinski glasnik 

Općine Šandrovac“ br. 2/2021)  nakon provedenih lokalnih izbora za članove Općinskog 

vijeća Općine Šandrovac, održanih 16. svibnja 2021.godine, i za izbor Općinskog načelnika 

Općine Šandrovac održanih 16. svibnja 2021.godine (1. krug) i 30. svibnja 2021. (2.krug),  

Mandatno Povjerenstvo Općine Šandrovac podnijela je Izvještaj o provedenim lokalnim 

izborima 2021. godine      

I. Od ukupno 1.247 birača upisanih u popis birača, glasovanju za izbor članova Općinskog vijeća 
Općine Šandrovac dana 16. svibnja 2021. godine je pristupilo 821 birača, odnosno 65,84%, od 
čega je prema glasačkim listićima glasovalo 821 birača, odnosno 65,84%. Važećih listića bilo 
je 810, odnosno 98,66%. Nevažećih je bilo 11 listića, odnosno 1,34%. 

 



 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 258 glasova 31,85% 

 

Nositelj kandidacijske liste: DARIO HALAUŠ 

2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 195 glasova 24,07% 

 

Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV FLEKOVIĆ 

3. DEMOKRATSKI HSS - DHSS 170 glasova 20,98% 

 

Nositelj kandidacijske liste: JOSIP DEKALIĆ 

4. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS NL 161 glas 19,87% 

 

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA RADONIĆ 

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 26 glasova 3,20% 

 

Nositelj kandidacijske liste: MARIJAN HRPALO 

III. Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 
84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Šandrovac su: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

Nositelj kandidacijske liste: DARIO HALAUŠ 

2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 

Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV FLEKOVIĆ 

3. DEMOKRATSKI HSS - DHSS 

Nositelj kandidacijske liste: JOSIP DEKALIĆ 

4. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS NL 

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA RADONIĆ 

 IV. Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile 
sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Šandrovac: 

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

Nositelj kandidacijske liste: DARIO HALAUŠ 

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 

 

 



1. DARIO HALAUŠ 

2. KATARINA BLAŽEKOVIĆ 

3. MIRKO BEDEKOVIĆ 

Izabrani općinski načelnik općine Šandrovac  Dario Halauš na temelju odredbe članka 89. 

stavka 1. i 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima dana 04. lipnja 2021. godine dostavio je  

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac pisanu obavijest  u kojoj navodi da zbog 

prihvaćanja dužnost općinskog načelnika, stavlja svoj mandat vijećnika u Općinskom vijeću 

općine Šandrovac u mirovanje. Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi 

političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran, a određuje ga 

politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste (članak 81. stavak 2. Zakona o 

lokalnim izborima). Stoga, umjesto vijećnika koji je mandat stavio u mirovanje u vijeće ulazi 

Želimir Gluščić, tako da sa kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ u 

Općinsko vijeće Općine Šandrovac ulaze  

1. KATARINA BLAŽEKOVIĆ 

2. MIRKO BEDEKOVIĆ 

           3. ŽELIMIR GLUŠČIĆ.  

2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 

Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV FLEKOVIĆ 

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 

1. TOMISLAV FLEKOVIĆ 

2. SLAVEN KURTAK 

 3. DEMOKRATSKI HSS - DHSS 

Nositelj kandidacijske liste: JOSIP DEKALIĆ 

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 

1. JOSIP DEKALIĆ 

2. ŽELJKO ĐIPALO 

Josip Dekalić na temelju odredbe članka 79. stavka 7.  Zakona o lokalnim izborima dana 04. 

lipnja 2021. godine  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac dostavio je pisanu 

obavijest  u kojoj navodi da stavlja svoj mandat vijećnika u Općinskom vijeću općine 

Šandrovac u mirovanje iz osobnih razloga. Člana predstavničkog tijela izabranog na 

kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 

izabran, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste (članak 81. 

stavak 2. Zakona o lokalnim izborima).  

 



Stoga, umjesto vijećnika koji je mandat stavio u mirovanje u vijeće ulazi Željko Đipalo, tako 

da sa kandidacijske liste Demokratskog HSS u Općinsko vijeće Općine Šandrovac ulaze 

            1. ŽELJKO ĐIPALO 

2. DAMIR HUSNJAK  

4. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS NL 

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA RADONIĆ 

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 

1. NIKOLA RADONIĆ 

2. STJEPAN KOS 

IV. Na osnovi članka 107. stavaka 1. i 2. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona 
o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje 
se da na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Šandrovac nije osigurana 
odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova općinskog 
vijeća povećava za 1 mjesto. 

 

U skladu s člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat će se dopunski izbori za člana 
Općinskog vijeća Općine Šandrovac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. 

Nakon drugog kruga lokalnih izbora provedenih dana 30. svibnja 2021. godine na dužnost 

općinskog načelnika Općine Šandrovac izabran je Dario Halauš. 

Dario Halauš počeo je obnašati dužnost općinskog načelnika Općine Šandrovac dana 04. 

lipnja 2021. godine, temeljem članka 91. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima u kojem se 

navodi da isti stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora.  

Na temelju odredbe članka 90. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi izabrani dužnosnik očitovao se u zakonskom roku o načinu obavljanja dužnosti, o 

čemu je dana 04. lipnja 2021. godine dostavio pismenu obavijest Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Šandrovac. Dario Halauš obnašat će dužnost općinskog načelnika Općine 

Šandrovac profesionalno. 

Dana 31. svibnja 2021. godine općinski načelnik Općine Šandrovac Josip Dekalić dostavio je 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Šandrovac pisani zahtjev za naknadu plaće i staž 

osiguranja u trajanju 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti sukladno 

članku 90. a. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te mu je isti 

kao pravovremeno podnesen i pravovaljan i odobren. 

Na temelju odredbe članka 43.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi općinski načelnik Općine Šandrovac Dario Halauš donio je Odluku o imenovanju 

Mirka Bedeković za privremenog zamjenika općinskog načelnika iz reda članova 

predstavničkog tijela, koji će ga za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika zamjenjivati 

kad nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost 

zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti. 

*** 



Utvrđivanje člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

Nakon Izvješća Mandatnog povjerenstva  utvrđeno je da Mirko Bedeković nastavlja s 

predsjedavanjem sjednice.  

Svečana prisega članova općinskog vijeća Općine Šandrovac 

Nakon što je utvrđen član općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika  slijedila je prisega članova Općinskog vijeća općine Šandrovac. Sadržaj prisege 

utvrđen je člankom 3. Poslovnika Općinskog vijeća općine Šandrovac i glasi: Prisežem 

svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Šandrovac obavljati 

savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 

Statuta Općine Šandrovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i 

Općine Šandrovac 

 Svi prisutni vijećnici su prisegnuli i potpisali prisegu. 

Točka 3. 

Predsjedavajući  je iznio prijedloge za izbor  Povjerenstva za izbor i  imenovanja 

Općinskog vijeća Općine Šandrovac. U Povjerenstvo za izbor i imenovanje predlažu se 

imenovati: 

 -MIRKO BEDEKOVIĆ,  predsjednik 

 -ŽELJKO ĐIPALO, član 

  -NIKOLA RADONIĆ, član 

Predloženi članovi Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Šandrovac 

jednoglasno su prihvaćeni od strane vijećnika sa 9 glasova ZA.  

(KLASA: 021-05/21-01/16, URBROJ:2123-05-01-21-1 od 10.06.2021.) 

 

Točka 4. 

Pod ovom točkom predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Mirko Bedeković je 

iznio prijedloge za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća općine Šandrovac. 

Sporazumna koalicija stranaka HDZ i HSLS za predsjednika općinskog vijeća Općine 

Šandrovac  predložila je Tomislava Flekovića, a  za potpredsjednika općinskog vijeća Općine 

Šandrovac predložila je Mirka Bedekovića. 

Stranke DHSS i DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA predložili su za potpredsjednika 

općinskog vijeća Općine Šandrovac Stjepana Kosa. 

Tomislav Fleković (za predsjednika općinskog vijeća)  izabran je od strane vijećnika 

sa 7  glasova ZA, 2 glasa suzdržana. 

Mirko Bedeković (za  potpredsjednika općinskog  vijeća) dobio je  5  glasova ZA, 1  

PROTIV i 3 suzdržana. 



Stjepan Kos (za  potpredsjednika općinskog  vijeća) dobio je  4  glasova ZA i 5 glasa 

suzdržana. 

Tako je za predsjednika općinskog vijeća Općine Šandrovac izabran i imenovan 

Tomislav Fleković, a za potpredsjednika je imenovan Mirko Bedeković. 

(KLASA: 021-05/21-01/17, URBROJ:2123-05-01-21-1 od 10.06.2021.) 

Izborom predsjednika na sjednici općinskog vijeća Općine Šandrovac, sukladno 

zakonu i članku 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šandrovac ("Općinski glasnik Općine 

Šandrovac“ br. 2/2021), konstituirano je Općinsko vijeće Općine Šandrovac. 

Slijedi prisega općinskog načelnika Daria Halauša pred Općinskim vijećem Općine 

Šandrovac. Sadržaj prisege utvrđen je člankom 21. Poslovnika Općinskog vijeća općine 

Šandrovac i glasi: Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika Općine 

Šandrovac obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike 

Hrvatske, zakona i Statuta Općine Šandrovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 

Republike Hrvatske i Općine Šandrovac 

 Imenovani je prisegnuo i potpisao prisegu. 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske 

"Lijepa naša domovino". 

Točka 5. 

Izbor Odbora  za financije i proračun Općine Šandrovac 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Šandrovac Tomislav Fleković  je iznio prijedloge za 

izbor  Odbora  za financije i proračun Općine Šandrovac Općinskog vijeća Općine Šandrovac. 

U Odbor  za financije i proračun Općine Šandrovac predlažu se imenovati: 

1. KATARINA BLAŽEKOVIĆ, predsjednik 

2. STJEPAN KOS, član 

3. TOMISLAV FLEKOVIĆ, član 

Predloženi članovi Odbora  za financije i proračun Općine Šandrovac Općinskog vijeća 

Općine Šandrovac jednoglasno su prihvaćeni od strane vijećnika sa 9 glasova ZA.  

(KLASA: 021-05/21-01/14, URBROJ:2123-05-01-21-1 od 10.06.2021.) 

 

Točka 6. 

Izbor Povjerenstva za Statut i Poslovnik Općine Šandrovac 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Šandrovac Tomislav Fleković  je iznio prijedloge za 

izbor  Povjerenstva za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šandrovac. U Povjerenstvo 

za Statut i Poslovnik Općine Šandrovac predlažu se imenovati: 

1. SLAVEN KURTAK, predsjednik 

2. ŽELIMIR GLUŠČIĆ, član 

3. DAMIR HUSNJAK, član 

 

Predloženi članovi Povjerenstva za Statut i Poslovnik Općine Šandrovac jednoglasno su 

prihvaćeni od strane vijećnika sa 9 glasova ZA.  

(KLASA: 021-05/21-01/15, URBROJ:2123-05-01-21-1 od 10.06.2021.) 




