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REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA  ŽUPANIJA 
OPĆINA MARUŠEVEC 
KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I  
NORMATIVNU DJELATNOST 

 

ZAPISNIK 
sa 3. sjednice Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 6. rujna 2022. godine  

sa početkom u 19:00 sati u prostorijama Općine Maruševec 
 

Sjednici su bili nazočni članovi Komisije: 
Snježana Cerjan – predsjednica, Marijan Fatiga i Miroslav Možanić 
 
Ostali nazočni sjednici: 
Mario Klapša –načelnik Općine Maruševec i Dragica Korpar – zapisničar 
 
Predsjednica Komisije pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći  
  
                                                                                Dnevni red: 

1. Razmatranje primjedbi, komentara i prijedloga zaprimljenih u postupku savjetovanja s 
javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Maruševec 

2. Ostala pitanja 
 
 
Komisija je jednoglasno prihvatila predloženi dnevni red. 
 

Točka 1. 
S. Cerjan – molim pojedinačno očitovanje svakog člana Komisije na primjedbe koje su 
pristigle u postupku savjetovanja s javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec. Primjedbe su dostavili Snježana Cerjan, 
Tomica Korpar, Jasmina Kundija Gradiček i Renato Podbojec. Primjedbe se uglavnom odnose 
na članak 15. kojim se mijenja članak 89. Poslovnika, osim toga Jasmina Kundija Gradiček 
predložila je da se posebnom odlukom utvrdi i način osnivanja Komisije za financije i 
proračun te uvrsti u Poslovnik.   
M. Možanić – smatram da treba ostati u Odluci onako kako smo predlagali na prošloj sjednici 
jer od pet tisuća birača samo su se četiri očitovala i dali su gotovo identične primjedbe, kao 
da su se dogovorili. Ne znam kako imaju druge općine, ali ja mislim da to nije potrebno jer 
ako su se očitovale samo 4 osobe od pet tisuća i to sve govori. 
S. Cerjan – molim da se očitujete i vezano na prijedlog Jasmine Kundija Gradiček za osnivanje 
Komisije za financije i proračun 
M. Možanić – smatram da nema potrebe za osnivanjem te Komisije ako zakonom to nije 
propisano 
M. Fatiga – sve zaprimljene primjedbe su gotovo iste, skoro prepisane, jedino Tomica Korpar 
si je dao truda i dao svoju primjedbu. Nisam mišljenja da trebamo kao Općinsko vijeće 
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osnivati posebnu Komisiju za financije i proračun, budući da je nekad ta Komisija postojala, 
ali je već više godina zakon ne propisuje. 
S. Cerjan – što je sa ostalim primjedbama – da se pitanja i prijedloge vijećnika s odgovorima 
upisuje u zapisnik 
M. Možanić – smatram da nije potrebno prepisivati u zapisnik pitanja i prijedloge jer su to 
tražile 4 osobe sa područja Općine Maruševec 
M. Fatiga – slaže se sa mišljenjem kolege Možanića 
S. Cerjan – ne slažem se sa mišljenjima članova Komisije za statut i poslovnik jer smatram da 
je bitno da se pitanja i prijedlozi vijećnika i dobiveni odgovori upisuju u zapisnik, radi 
transparentnosti i informiranja stanovnika o radu Općinskog vijeća i vijećnika. Također 
smatram da treba osnovati Komisiju za financije i proračun, te ćemo u tom slučaju probati 
skupiti 1/3 vijećnika i dati prijedlog za osnivanje ove Komisije čiji predlagatelj će biti 1/3 
vijećnika. Tako da ostajem kod svojeg mišljenja i primjedbi koje sam iznijela na predloženi 
akt. 
S. Cerjan – da li članovi Komisije imaju kakve primjedbe na predloženi prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec ili smatraju da treba 
proslijediti ovakav prijedlog Općinskom vijeću na usvajanje 
Članovi Komisije izjasnili su se da nemaju primjedbi. 
S. Cerjan – ako članovi Komisije nemaju primjedbi znači da nisu pročitali zakon jer da jesu 
vidjeli bi da je u članku 13. greška, jer umjesto riječi „predstavničke većine“ u stavcima 1., 2. i 
3. navedenog članka navedeno je „političke većine“, što nije točno i protivno je zakonu. Da 
se ovakav prijedlog uputi Općinskom vijeću, uputili bi Općinskom vijeću akt koji nije u skladu 
sa zakonom. 
 
Provedenim glasovanjem utvrđeno da je 1 glas protiv, a 2 glasa suzdržana, te Odbor nije 
utvrdio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Maruševec, koji bi se proslijedio na donošenje Općinskom vijeću Općine Maruševec. 
 
S. Cerjan – vidimo da prijedlog nije usvojen. Ovo je neozbiljno i ja ne mogu raditi u ovakvoj 
Komisiji gdje se ne pročita odluka niti zakon, da ja nisam  to uočila uputili bi na Općinsko 
vijeće prijedlog koji nije u skladu sa zakonom. Molim da se pripremi novi prijedlog Odluke u 
kojem će se članak 13. uskladiti sa člankom 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi  i sazivam iduću sjednicu Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost za 
13. rujna 2022. g. u 19:00 sati. 
 
 

Točka 2. 
Pitanja nije bilo. 
 
 
Sjednica je završila u 19:25 sati. 
 
 
 
 
        ZAPISNIČAR                                                                                                         PREDSJEDNICA 
      Dragica Korpar                                                                                                     Snježana Cerjan 


