
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
Općinsko vijeće

Z A P I S N I K
SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI 

održane dana  18. lipnja 2021. godine s početkom u 18:00 sati u Općinskom domu općine Kali 
(vijećnica), Trg Marnjive 23, Kali.

Nives Perin: Sve vas lijepo pozdravljam.
Ovu konstituirajuću sjednicu temeljem  članka 87. Zakona o lokalnim izborima  i članka 2. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kali  sazvala sam kao Pročelnik jedinstvenog upravnog 
odjela  nadležan za poslove predstavničkog tijela, kao ovlašteni sazivač.

Prije početka same sjednice Pozivam vijećnike da ustanete i da minutom šutnje odamo počast svim 
poginulim hrvatskim braniteljima.

Minuta šutnje.

„Neka im je vječna  hvala i slava“ 
„Slava im“

Poštovane vijećnice i vijećnici, te načelniče izuzetna mi je čast otvoriti ovu konstituirajuću sjednicu 
općinskog vijeća. 

Čestitam  vijećnicima i načelniku  na časnoj, važnoj  i odgovornoj dužnosti  na koju ste izabrani. U 
ovom narednom mandatu  želim  da donosite  odluke   na dobrobiti  mještana Općine Kali, i 
doprinesete  daljnjem razvoju naše općine. 

 Pojedinačnom prozivkom utvrdit ću prisutnost vijećnika na ovoj konstituirajućoj sjednici.

1. MARIN   KOLEGA,  prisutan
2. MORENO LONGIN, prisutan
3. SILVIJA VALJIN,     prisutna
4. MARIJA ZELENČIĆ, prisutna
5. MARKO KOLEGA, prisutan 
6. NEVEN VITLOV, prisutan 
7.ANTE GOBIN,       odsutan – opravdani izostanak 
8. DUŠKO VIDOV,   prisutan
9. MILAN PAŽEK,    prisutan



Prema članku 35. Statuta Općine Kali Općinsko vijeće ima 9 vijećnika. Na današnjoj sjednici 
prisutno je 8 vijećnika, postoji kvorum  te se mogu donositi  pravovaljane odluke.

 Nives Perin:  Za ovu konstituirajuću sjednicu pročitati ću:

DNEVNI RED: 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova općinskih vijećnika

- Utvrđivanje  člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 
predsjednika

- Svečana prisega članova općinskog vijeća,
3. Izbor Povjerenstva za izbor  i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

       5. Svečana prisega općinskog načelnika BRUNA MIŠLOVA

Nives  Perin: Dajem na glasovanje dnevni red ?

«ZA» 8 vijećnika 
«PROTIV»  nitko  

 
 Nives Perin: konstatiram da je s 8 glasova, od (9 vijećnika) utvrđen dnevni red
  

      TOČKA 1 : IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA

Nives  Perin:   Na  temelju  članka  44.  Statuta  općine  Kali,  Mandatno  povjerenstvo  na
konstituirajućoj sjednici izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i
imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima,

- izvješćuje Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- izvješćuje Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju
mandata  iz osobnih razloga i  o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti,  te o
zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

- izvješćuje Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 

Na temelju članka 14 . Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kali  Mandatno 
povjerenstvo bira se  na  pisani prijedlog  najmanje  1/3  t.j. najmanje  3 vijećnika,  iz  reda 
vijećnika, koji se sastoji od predsjednika i  dva člana.  
O prijedlogu kandidata za predsjednika i dva člana  Mandatnog povjerenstva glasuje se u cjelini.

 Pozivam  nazočne  da temeljem odredbi Statuta  i Poslovnika o radu  općinskog vijeća predlože 
predsjednika i članove Mandatnog povjerenstva.

     Vijećnica SILVIJA VALJIN  predlaže   da se u Mandatno povjerenstvo  biraju:        
-  MILAN PAŽEK , za predsjednika  
-  NEVEN VITLOV, za člana            
-  MARIJA ZELENČIĆ, za člana            

 



    Dostavlja  se pisani  prijedlog  za predsjednika i članove Mandatnog povjerenstvo u pismenom 
obliku s najmanje tri  potpisnika članova općinskog vijeća i to: Milan Pažek, Neven Vitlov, Marija 
Zelenčić. 

Nives Perin:  Da li ima daljnjih prijedloga?
 Kako nema  drugih  prijedloga, zaključujem raspravu i dajem prijedlog Odluke  o izboru 
Mandatnog povjerenstva  na glasovanje.

«ZA» 8  vijećnika
«PROTIV» nitko
«SUZDRŽAN» nitko 

Nives Perin: Konstatiram da je s 8 glasova od (9 vijećnika) donijeta slijedeća :

                                                                          ODLUKA
O IZBORU  MANDATNOG  POVJERENSTVA

 U Mandatno povjerenstvo biraju se: 
1  MILAN PAŽEK, za predsjednika,
2. NEVEN VITLOV, za člana,
3  MARIJA ZELENČIĆ, za člana,

TOČKA 2:  IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA I VERIFIKACIJA   
                     MANDATA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

Nives Perin:  pozivam  predsjednika Mandatnog povjerenstva  MILAN PAŽEK  da podnese 
izvješće o rezultatima izbora, obavijesti o mirovanju mandata načelnika i drugih,  o podnesenim 
ostavkama na dužnost vijećnika, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati 
dužnost vijećnika. 

Predsjednik  Mandatnog povjerenstva  Milan Pažek  podnosi  izvješće o provedenim izborima i 
imenima  izabranih članova, kao i o provedenim izborima kako slijedi:

IZVJEŠĆE
O PROVEDENIM  IZBORIMA ZA OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE KALI

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine",
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Kali utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE

IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KALI

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.



I. Od ukupno 1.714 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 922 birača, odnosno
53,79%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 919 birača, odnosno 53,62%. Važećih
listića bilo je 908, odnosno 98,80%. Nevažećih je bilo 11 listića, odnosno 1,20%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 414 glasov
a

45,59%

Nositelj kandidacijske liste: BRUNO MIŠLOV

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 280 glasov
a

30,83%

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - 
HNS
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
Nositelj kandidacijske liste: MARKO KOLEGA

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 214 glasov
a

23,56%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj kandidacijske liste: DUŠKO VIDOV

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 Kali su:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: BRUNO MIŠLOV

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
Nositelj kandidacijske liste: MARKO KOLEGA

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj kandidacijske liste: DUŠKO VIDOV

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

 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: BRUNO MIŠLOV

dobila je 4  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1. BRUNO MIŠLOV
2. MARIN KOLEGA
3. SARA ŠKOLJAREV
4. MORENO LONGIN

 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ



HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

Nositelj kandidacijske liste: MARKO KOLEGA

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

1. MARKO KOLEGA
2. NEVEN VITLOV
3. ANTE GOBIN

 

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositelj kandidacijske liste: DUŠKO VIDOV

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

1. DUŠKO VIDOV
2. MILAN PAŽEK



 b) Izvješće Mandatnog povjerenstva o  mirovanju  mandata u općinskom vijeću Općine Kali:

1. Mirovanje mandata u općinskom vijeću Općine Kali

1.1.  Prema konačnim rezultatima Općinskog izbornog povjerenstva objavljenim dana 04. 06.
2021. godine, BRUNO MIŠLOV – izabran je za Općinskog načelnika Općine Kali.

 Temeljem članka  89.   stavku 1.  Zakona  o  lokalnim izborima  Općinski   načelnici  za  vrijeme
obnašanja  dužnosti ne mogu biti  članovi općinskog vijeća te su se temeljem članka 90. stavka 4.
stekli  uvjeti za stavljanje mandata u  mirovanje za člana Općinskog vijeća, temeljem zakona.
 S obzirom da je BRUNO MIŠLOV  izabran s kandidacijske liste grupe birača, istog zamjenjuje
prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste, u ovom slučaju kandidatkinja SILVIJA VALJIN.

1.2.  SARA ŠKOLJAREV  podnijela je dana 14. 06. 2021. godine Općinskom vijeću zahtjev za
mirovanje mandata na mjestu člana Općinskog vijeća Općine Kali, zbog osobnih razloga.  

S obzirom da je SARA Školjarev   izabrana s kandidacijske liste grupe birača  (nositelja Bruna
Mišlov),  istu zamjenjuje prvi slijedeći  neizabrani kandidat s liste,  u ovom slučaju kandidatkinja
MARIJA ZELENČIĆ .
- Na mjesto  SARE ŠKOLJAREV,  zamjenica  člana Općinskog  vijeća  je  MARIJA ZELENČIĆ

Kao  Predsjednik Mandatnog povjerenstva izvješćujem da su ispunjeni uvjeti za početak mandata
zamjenicima vijećnika.

Nives Perin: Čuli ste izvješće Predsjednika Mandatnog povjerenstva o rezultatima izbora, o 
mirovanju mandata. Da li ima nekakvih pitanja ili nekih nedoumica ?
Konstatiram da nema upita, primjedbi.
O izvješću Mandatnog povjerenstva se ne glasuje već vijećnici Izvješće primaju na znanje.

Konstatiram  da  se Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, 
imenima izabranih vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost 
vijećnika Općinskog vijeća Općine Kali.                                                          

 Konstatiram  da su Verificirani  mandati slijedećim članovima općinskog vijeća Općine Kali: 

1. MARIN   KOLEGA 
2. MORENO LONGIN
3. SILVIJA VALJIN
4. MARIJA ZELENČIĆ 
5. MARKO KOLEGA
6. NEVEN VITLOV
7. ANTE GOBIN
8. DUŠKO VIDOV
9. MILAN PAŽEK



- UTVRĐIVANJE ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA KOJI  JE PRVI IZABRANI ČLAN S 
KANDIDACIJSKE LISTE KOJA JE DOBILA NAJVIŠE GLASOVA TE  ĆE   
PREDSJEDAVATI SJEDNICOM  DO IZBORA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

 NIVES PERIN : U skladu s člankom 87 stav. 4. Zakona o lokalnim izborima konstituirajućoj 
sjednici   do izbora  Predsjednika  općinskog  vijeća  predsjedava  prvi izabrani  član s 
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova. 

Nakon izvještaja Mandatnog povjerenstva kandidacijska lista grupe birača (nositelja Bruna Mišlov) 
dobila  414 glasova, najveći broj glasova, a prvi izabrani kandidat s kandidacijske liste je MARIN 
KOLEGA.

Pozivam  gosp.  MARINA KOLEGA da predsjedava sjednicom općinskog vijeća, do izbora 
predsjednika općinskog vijeća.

Molim predsjedavajućeg da pročita tekst prisige, a vas vijećnice i viječnike da ustanete  i   nakon 
pročitanog teksta  prisege po pojedinačnoj prozivci i izgovorite: „Prisežem“ i potpišete tekst svoje 
prisege. 

Predsjedavajući  MARIN KOLEGA čita tekst prisege:

«Prisežem  svojom čašću da ću  dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kali  obavljati 
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta
Općine Kali, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Kali»

Nakon pročitanog teksta  prisege  pojedinačnom prozivkom vijećnici su izjavili da prisežu te 
potpisali prisegu. 

TOČKA  3:  IZBOR POVJERENSTVA  ZA IZBOR I  IMENOVANJA

Marin Kolega: Prema članku 42. Statuta Općine Kali Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže 
izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Na temelju članka 14 . Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kali   Povjerenstvo  za izbor i 
imenovanja bira se  na  pisani prijedlog  najmanje  1/3  t.j. najmanje  3 vijećnika,  iz  reda  
vijećnika, koji se sastoji od predsjednika i  dva člana.  

O prijedlogu kandidata za predsjednika i dva člana  povjerenstva za izbor i imenovanja  glasuje se u
cjelini.

Predsjedavajući  gosp.  MARIN KOLEGA poziva vijećnike da sukladno odredbama Statuta Općine
Kali i Poslovnika  o radu općinskog vijeća  podnesu prijedloge  za  biranje  predsjednika i članove 
Povjerenstva za izbor i imenovanja.



   Za riječ se javlja vijećnik  SILVIJA VALJIN  te predlaže   da se  u Povjerenstvo za izbor i 
imenovanja    biraju:

1. MORENO LONGIN , za predsjednika
2. MARIJA ZELENČIĆ,  za člana,
 3. MILAN PAŽEK .za člana
 
 Dostavlja se prijedlog o biranju Povjerenstva za izbor i imenovanje  u pismenom obliku s tri 
potpisnika članova vijeća  i to Moreno Longin,  Marija Zelenčić, Milan Pažek,

Kako nema daljnjih prijedloga  predsjedavajući  MARIN KOLEGA   konstatira da  imamo  jedan   
prijedlog o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanja .

- Daje se na  glasovanje  prvi prijedlog  vijećnika  za izbor  predsjednika i članova Povjerenstva za 
izbor  i imenovanja to: 

1.  MORENO LONGIN, za predsjednika, 
2.  MARIJA ZELENČIĆ za člana 
3 . MILAN PAŽEK, za člana

«ZA»   8  vijećnika 
«PROTIV» nitko 
«SUZDRŽANI» nitko 
Predsjedavajući  MARIN KOLEGA  konstatira da je s  8 glasova vijećnika ( od 9 vijećnika)  
donijeta slijedeća:

O D L U K A 
O IZBORU POVJERENSTVA  ZA IZBOR I IMENOVANJA

Članak 1.

U povjerenstvo za izbor i imenovanja  biraju se: 
 1.  MORENO LONGIN, za predsjednika, 
2.  MARIJA ZELENČIĆ za člana 
3 . MILAN PAŽEK, za člana
 

TOČKA 4: IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

 Marin Kolega: Predsjednika i potpredsjednika vijeća bira Općinsko vijeće , javnim glasovanjem 
većinom glasova svih vijećnika. Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijećnika bira se na 
prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova 
Općinskog vijeća Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova.   
Vijećnik  može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata. 



Predsjedavajući   MARIN KOLEGA poziva predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja  
MORENA LONGIN  da sukladno Statutu Općine Kali  i Poslovnika podnesu  pisani prijedlog  
kandidata za izbor predsjednika općinskog vijeća Općine Kali  i  potpredsjednika općinskog vijeća.

Predsjednik  Povjerenstva za izbor i imenovanja MORENO LONGIN predlaže: 
 
- za predsjednika općinskog vijeća gosp. MARIN KOLEGA ,

       Pisani prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja dostavlja  se predsjedavajućem  Marinu      
        Kolega .
      
S obzirom da nema daljnjih prijedloga predsjedavajući  Marin Kolega daje  na glasovanje prijedlog 
Povjerenstva za izbor i imenovanje.  
«ZA» 8 vijećnika 
«PROTIV».nitko  
«SUZDRŽAN»nitko

Predsjedavajući konstatira da je s 8 glasova vijećnika od  (9 glasa vijećnika) donesena slijedeća: 

ODLUKA
O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG  VIJEĆA

OPĆINE KALI

Za predsjednika Općinskog vijeća općine Kali  izabran je gosp. Marin Kolega 

Marin Kolega zahvaljuje na iskazanom povjerenju.

Nives Perin:  Konstatira da je s izborom predsjednika  Općinsko vijeće konstituirano te Vas 
pozivam da ustanete i  temeljem članka 2 stavka 7. Poslovnika  o  radu Općinskog vijeća  
poslušamo HIMNU   Republike Hrvatske  „LJEPA NAŠO  DOMOVINO“. 

 Nakon himne Republike Hrvatske  pozivam predsjednika općinskog vijeća općine Kali da 
nastavi predsjedavati po već utvrđenim dnevnim redom. 

- Predsjednik  općinskog vijeća  MARIN KOLEGA  poziva predsjednika Povjerenstva za izbor 
i imenovanja  Morena Longin da sukladno Statutu Općine Kali  i Poslovnika podnesu  pisani 
prijedlog  kandidata  za izbor potpredsjednika općinskog vijeća.  

.
Predsjednik  Povjerenstva za izbor i imenovanja  MORENO LONGIN predlaže:  
- za  potpredsjednika općinskog vijeća gosp. MILAN PAŽEK,

Pisani prijedlog  Povjerenstva za izbor i imenovanje dostavlja se  predsjedniku općinskog vijeća.
      



S obzirom da nema daljnjih prijedloga Predsjednik stavlja na glasovanje prijedlog Povjerenstva za 
izbor i imenovanje.  

«ZA» 8 vijećnika  
«PROTIV» nitko  
«SUZDRŽAN» nitko

Predsjednik konstatira  da je  sa 8 glasova vijećnika (od 9 vijećnika) donijeta slijedeća:

ODLUKA
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI

Članak 1. 

Za Potpredsjednika  općinskog vijeća općine Kali izabran je gosp. Milan Pažek

 TOČKA 5.  SVEČANA PRISEGA OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Predsjednik Općinskog vijeća  MARIN KOLEGA poziva novog izabranog općinskog načelnika 
Općine Kali BRUNA MIŠLOVA  da ustane  i sukladno odredbama Statuta  Općine Kali  i 
Poslovnika o radu općinskog vijeća položi svečanu  prisegu.  

«Prisežem  svojom čašću da ću  dužnost načelnika  Općine Kali  obavljati savjesno i odgovorno, i
da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Kali, te da ću 
se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Kali.»

Nakon pročitanog teksta  prisege BRUNO MIŠLOV  je izjavio da priseže te potpisuje prisegu. 

 Predsjednik  utvrđuje  da je dnevni red ove konstituirajuće sjednice iscrpljen te se zahvaljujem  
svim prisutnima. 

Predsjednik općinskog vijeća Marin Kolega zaključuje sjednicu.

Sjednica je završena u 18:30  sati. 

                                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆA:
                                                                                                           NIVES PERIN , dipl. prav.   

PREDSJEDAVAJUĆI :
Marin Kolega

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
                                                                                                                         Marin Kolega

Zapisnik sastavila: Nives Perin
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