
Z A P  I  S  N  I  K 

                             sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

 

1.konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 08.lipnja 

2017.godine u 11:00 sati u vijećnici u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.  

 

Nakon intoniranja državne himne „Lijepa naša“, sjednicu je  otvorila gđa. Edita Grubišić, 

dipl.iur., po ovlaštenju Vlade RH, predstojnica Ureda državne uprave u Šibensko- kninskoj 

županiji koja  je pozdravila dame i gospodu vijećnike i ostale nazočne goste te zamolila 

tajnika Općine Tisno da izvrši prozivku vijećnika.  

 

Tajnica  općine izvršila je prozivku te je utvrđeno da je sjednici nazočno 13 (trinaest) 

vijećnika od 13 (trinaest) vijećnika i to: Silvio Šoda, Petar Jakovčev, Karlo Klarin, Velimir 

Reškov, Luka Henjak, Marin Mikin, Andrea Vlaić, Jelena Obratov, Daniel Crvelin, Luka 

Jakovčev, Mario Vodanov, Svitlana Berak i Lovre Crvelin.  

 

Izuzev vijećnika sjednici su nazočili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, 

zamjenik načelnika općine i Marijana Pavić, tajnik općine.  

 

Predsjedavajuća sjednici, nakon prozivke vijećnika, utvrdila je da postoji kvorum za valjano 

odlučivanje, te je upoznala vijećnike sa zadanim dnevnim redom koji je sastavni dio poziva za 

ovu konstituirajuću sjednicu, a glasi: 

 

                                                            D N E V N I   R E D 

1. Izbor Mandatne komisije  

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata  

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika 

- svečana prisega članova predstavničkog tijela, 

3. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela. 

 

RASPRAVA I ODLUČIVANJE PREMA UTVRĐNOM DNEVNOM REDU: 

 

Točka 1. Izbor Mandatne komisije 

 

Predsjedateljica sjednici uvodno je naznačila da sukladno članku 30. i 31. Statuta Općine 

Tisno i članku 28. i 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno, Mandatna komisija ima 

predsjednika i dva člana koji se biraju na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika. 

Sastav radnih tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi vijeća. O prijedlogu kandidata za 

predsjednika i članove radnih tijela glasuje u cjelini. Prijedlozi moraju biti podneseni u 

pisanom obliku i potvrđeni potpisom vijećnika.  

 

Nadalje, predsjedavajuća sjednici pozvala je članove vijeća da podnesu prijedloge kandidata 

za izbor Mandatne komisije.  

 

Prvi pisani prijedlog za izbor članova Mandatne komisije iz redova predstavničke većine, 

podnijeli su vijećnici: Silvio Šoda, Karlo Klarin, Petar Jakovčev, Velimir Reškov, Luka 



Henjak, Andrea Vlaić i Marin Mikin, a predložili su da se za predsjednika Mandatne komisije 

izabere Luka Henjak, a za člana Mandatne komisije da se izabere Velimir Reškov. 

 

Drugi pisani prijedlog za izbor članova Mandatne komisije iz redova predstavničke manjine 

podnijeli su vijećnici: Jelana Obratov, Daniel Crvelin, Luka Jakovčev, Mario Vodanov i 

Svitlana Berak, a predložili su da se za člana Mandatne komisije izabere Luka Jakovčev.  

 

Sukladno podnesenim prijedlozima, predsjedavajuća sjednici je utvrdila prijedlog da se za 

članove Mandatne komisije izaberu: Luka Henjak, za predsjednika, Velimir Reškov za člana i 

Luka Jakovčev, za člana, te je tako utvrđeni prijedlog stavila na glasovanje, a vijećnici su 

jednoglasno izglasali prijedlog.  

 

Predsjedavajuća sjednici je temeljem rezultata glasovanja  utvrdila da je jednoglasno 

doneseno slijedeće, 

 

                                                             R J E Š E NJ E 

 

U Mandatnu komisiju imenuju se:  

1. Luka Henjak, za predsjednika 

2. Velimir Reškov, za člana 

3. Luka Jakovčev, za člana  

 

Predsjedavajuća sjednici čestitala je izabranom predsjedniku i članovima Mandatne komisije 

te je predložila kratku stanku kako bi se Mandatna komisija sastala te razmotrila rezultate 

izbora provedenih dana 21.svibnja 2017.godine i podnijela izvješće ovom Vijeću. 

 

Točka 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata  

 

Nastavljajući sjednicu predsjedavajuća je zamolila predsjednika Mandatne komisije da 

podnese izvješće.  

 

Predsjednik Mandatne komisije je pročitao vijećnicima izvješće Mandatne komisije o 

rezultatima izbora provedenih dana 21.svibnja 2017.godine, o imenima izabranih vijećnika, 

nadalje, je izvijestio da je izabrani član vijeća Ivan Klarin zbog obavljanja nespojive dužnosti 

stavio svoj mandat u mirovanje, a istoga je sukladno prijedlogu stranke s čije kandidacijske 

liste dolazi, zamijenila Andrea Vlaić. Nadalje predsjednik je izvijestio  da je komisija 

ustvrdila valjanost vijećničkih mandata te da je utvrdila da nema prepreke verifikaciji 

mandata.  

 

Predsjedavajuća sjednici zaključkom prima na znanje Izvješće Mandatne komisije i verificira 

mandate izabranih vijećnika, odnosno zamjenika vijećnika, kako slijedi,  

 
1. Silvio Šoda, 

2. Petar Jakovčev,  

3. Karlo Klarin, 

4. Velimir Reškov, 

5. Luka Henjak, 

6. Marin Mikin, 

7. Andrea Vlaić, 

8. Jelena Obratov, 



9. Daniel Crvelin, 

10. Luka Jakovčev, 

11. Mario Vodanov, 

12. Svitlana Berak, 

13. Lovre Crvelin.  

- Utvrđivanje prvog izabranog člana predstavničkog tijela koji će preuzeti 

predsjedavanje sjednicom 

 

Predsjedateljica sjednici je utvrdila da sukladno odredbi članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim 

izborima konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika, predsjeda prvi 

izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.  

 

Prema podacima o izabranim članovima  Općinskog vijeća Općine Tisno utvrđeno je da je 

prvi izabrani član s kandidacijske liste koje je dobila najviše glasova vijećnik g. Silvio Šoda.  

 

Silvio Šoda, predsjedatelj sjednici preuzima predsjedavanje sjednicom te se prelazi na 

izgovaranje svečane prisege. 

 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća  

 

Predsjedatelj sjednici Silvio Šoda izgovorio je tekst prisege koji glasi: „ prisežem svojom 

čašću da ću prava i obveze vijećnika Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno, radi 

gospodarskog i socijalnog probitka Općine Tisno i Republike Hrvatske, da će se u obavljanju 

dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine Tisno i da ću poštovati pravni 

poredak Republike Hrvatske. „ 

 

Predsjedatelj sjednici pozvao je pojedinačno svakog vijećnika da izgovori riječ „prisežem“ i 

potpiše tekst prisege, što su oni i učinili te predali potpisanu prisegu privremenom 

predsjedniku.  

 

Točka 3. Izbor  Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 

 

Silvio Šoda, predsjedatelj sjednici ustvrdio je da sukladno članku 31. Statuta Općine Tisno i 

članku 28. i 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno, Odbor za izbor, imenovanja i 

razrješenja, ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika na prijedlog 

predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.  

 

Nadalje, predsjedatelj je pozvao nazočne vijećnike da podnesu prijedloge kandidata za izbor 

Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.  

 

Pisani prijedlog za izbor članova Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja iz redova 

predstavničke većine, podnijeli su vijećnici: Silvio Šoda, Karlo Klarin, Petar Jakovčev, 

Velimir Reškov, Luka Henjak, Andrea Vlaić i Marin Mikin, a predložili su da se za 

predsjednika  Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja izabere Silvio Šoda, a za člana 

Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, izabere Andrea Vlaić. 

 

Pisani prijedlog za izbor člana  Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja iz redova 

predstavničke manjine podnijeli su vijećnici: Jelena Obratov, Daniel Crvelin, Luka Jakovčev 

Mario Vodanov i Svitlana Berak, a predložili su da se za člana Odbora za izbor, imenovanja i 

razrješenja, izabere Daniel Crvelin.  



 

Sukladno podnesenim prijedlozima, predsjedatelj sjednici je utvrdio prijedlog da se za 

članove Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja izaberu: Silvio Šoda, za predsjednika, 

Andrea Vlaić, za člana i Daniel Crvelin, za člana, te je tako utvrđeni prijedlog stavio na 

glasovanje, a vijećnici su jednoglasno izglasali prijedlog.  

 

Predsjedatelj sjednici je temeljem rezultata glasovanja ustvrdio da je jednoglasno 

doneseno slijedeće  

 

                                                  R J E Š E NJ E 

 

U  Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno izabiru se:  

1. Silvio Šoda, za predsjednika 

2. Andrea Vlaić, za člana 

3. Daniel Crvelin, za člana  

 

Točka 4. izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

 

Predsjedatelj sjednici je uvodno konstatirao da sukladno članku 24. Statuta Općine Tisno i 

članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno, Općinsko vijeće ima predsjednika i 

dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih vijećnika, javnim glasovanjem, na 

prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.  

 

Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan bira iz reda predstavničke većine, a drugi 

iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.  

 

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja  izvijestio je da je za izbor predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Tisno zaprimio jedan pisani prijedlog  kojeg su podnijeli su 

vijećnici: Silvio Šoda, Karlo Klarin, Petar Jakovčev, Velimir Reškov, Luka Henjak, Andrea 

Vlaić i Marin Mikin, kojim se predlaže da se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno 

izabere Petar Jakovčev. Drugih prijedloga nije bilo.  

 

Podneseni prijedlog predsjedavajući sjednici je stavio na glasovanje, a vijećnici su tako 

utvrđeni prijedlog usvojili jednoglasno.  

 

Predsjedatelj sjednici je konstatirao da su vijećnici jednoglasno  usvojili slijedeće 

 

                                                                    R J E Š E NJ E 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno izabire  se Petar Jakovčev.  

 

Predsjedatelj je nakon izbora Petra Jakovčeva za predsjednika utvrdio da je Općinsko vijeće 

konstituirano, te je pozvao izabranog predsjednika da preuzme daljnje vođenje ove sjednice.  

 

Predsjednik Petar Jakovčev zahvalio se nazočnima na izboru i predložio nastavak rada po 

ovoj točki dnevnog reda, pa je pozvao predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 

da predloži kandidate za prvog potpredsjednika koji dolazi iz redova predstavničke većine.   

 

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja  izvijestio je da je za izbor 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno iz redova predstavničke većine zaprimio 



jedan prijedlog  kojeg su podnijeli su vijećnici: Silvio Šoda, Karlo Klarin, Petar Jakovčev, 

Velimir Reškov, Luka Henjak, Andrea Vlaić i Marin Mikin, kojim se predlaže da se za 

potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno izabere Karlo Klarin. Drugih prijedloga nije 

bilo. 

 

Predsjednik vijeća  podneseni prijedlog je stavio na glasovanje, a vijećnici su ga jednoglasno 

usvojili.  

 

Predsjednik vijeća je ustvrdio da su vijećnici jednoglasno usvojili slijedeće, 

 

                                                                  R J E Š E NJ E 

 

za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno izabire se Karlo Klarin.  

 

Predsjednik vijeća pozvao je predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja da 

predloži kandidata za drugog potpredsjednika vijeća koji dolazi iz redova predstavničke 

manjine.  

 

Pisani prijedlog za izbor drugog potpredsjednika vijeća  iz redova predstavničke manjine 

podnijeli su vijećnici: Jelena Obratov, Daniel Crvelin, Luka Jakovčev, Mario Vodanov i 

Svitlana Berak, a predložili su da se za potpredsjednika vijeća izabere Jelena Obratov.  Drugih 

prijedloga nije bilo. 

 

Predsjednik vijeća  podneseni prijedlog je stavio na glasovanje, a vijećnici su ga jednoglasno 

usvojili.  

 

Predsjednik vijeća ustvrdio je da su vijećnici jednoglasno donijeli, 

 

                                                               R J E Š E NJ E 

 

za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno izabire se Jelena Obratov.  

 

Predsjednik vijeća ustvrdio je da je izborom potpredsjednika iscrpljen dnevni red utvrđen na 

ovoj sjednici te se zahvalio predstojnici Ureda državne uprave u Šibensko- kninskoj županiji i 

obratio vijećnicima prigodnim riječima nakon čega je ova sjednica zaključena u 11:20 sati.  

 

 

Zapisnik vodila:                                                                                                  Predsjedateljica: 

 

Marijana  Pavić,v.r.                                                                                        Edita Grubišić,v.r. 

 

                                                                                 

                                                                                                                Predsjedatelj: 

 

                                                                                                                Silvio Šoda,v.r. 

 

                                                                                                             

Predsjednik: 

 

 Petar Jakovčev,v.r 


