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

 

ZAPISNIK 
sa 4. sjednice Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 
Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 13. 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. Usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Maruševec 
2. Ostala pitanja 

 
 
Komisija je jednoglasno prihvatila predloženi dnevni red. 
 

Točka 1. 
S. Cerjan – da li tko od članova Komisije ima kakav prijedlog ili primjedbu na prijedlog Odluke 
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec koji ste primili u 
materijalima 
M. Fatiga – možda u članku 92. Poslovnika nedostaje da predstavnici udruga građana, 
građani i ostali koji nisu vijećnici ako prisustvuju sjednici Općinskog vijeća na vlastiti zahtjev, 
da u tom slučaju mogu samo pratiti rad sjednice, ali ne mogu sudjelovati u radu sjednice, to 
je bilo upisano u prošlom Poslovniku. 
S. Cerjan – nema potrebe da se to posebno piše jer sve je jasno definirano u Poslovniku, a i 
samom zakonu, oni mogu samo pratiti rad sjednice. 
M. Fadiga – zahvaljujem se na reklami predsjednici Komisije i ovim putem izjavljujem da se ja 
odričem naknade za rad za prošlu i ovu sjednicu Komisije za statut jer ne želim stvarati trošak 
Općini jer cilj mojeg članstva u Komisiji nije naknada. 
M. Možanić – i ja se također odričem naknade za ove dvije sjednice Komisije za statut, za 
prošlu i današnju sjednicu. Neka ova sredstva ostanu u Proračunu i iskoriste se za druge 
namjene. 
S.  Cerjan – ja sam samo rekla da ne želim da samo jedan čita, a nitko od ostalih članova 
Komisije ne čita materijale i zakon. Niste prihvatili nikakav kompromis, niti da se pitanja i 
prijedlozi upisuju u zapisnik, niti da se na zahtjev vijećnika upišu tražene riječi u zapisnik. 
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M. Fadiga – mi čitamo i materijale i sve ostalo. Moj cilj je da samo da rasteretimo Jedinstveni 
upravni odjel sa pisanjem ogromnih zapisnika.  
S. Cerjan – imamo Zakon o pravu na pristupu informacijama. Informacije o radu radnog tijela 
također se moraju stavljati na web stranicu. Također sukladno Zakonu o pravu na pristup 
informacijama tijela javne vlasti dužna su objavljivati najčešće postavljena pitanja, vijesti, 
priopćenja za javnost i dr. Ako tražim previše, tražim samo ono što piše u Zakonu. Ne 
inzistiram na cjelokupnom zapisniku i na ničijim raspravama na Vijeću nego na objavi pitanja 
i prijedloga vijećnika i odgovora na ta pitanja. Ne inzistiram na cjelokupnom zapisniku i na 
ničijim raspravama na Vijeću, upisivalo bi se samo ono na čemu neki vijećnik inzistira. 
M. Fatiga – prilikom javnog savjetovanja bila su samo 3 vijećnika i još jedan građanin protiv 
ovog prijedloga Odluke i primjedbe su bile gotovo iste,  ja sam samo htio rasteretiti 
Jedinstveni upravni odjel, ali na Općinskom vijeću može se uvijek donijeti drugačija Odluka. 
S. Cerjan – mi nismo prepisivali, nego smo imali iste primjedbe. Postoji niz mjera kroz Zakon 
o pravu na pristup informacijama kroz koje se također može doći do informacija. 
S. Cerjan – mi smo tu da pomognemo predsjedniku Općinskog viječa i cijelom 
predstavničkom tijelu i mi moramo raditi prema propisu. Sad će pročelnica morati i 
objavljivati informaciju o radu radnog tijela. 
S. Cerjan – ja stojim iza onoga što sam tu napisala. 
 
Sa 2 glasa „za“ i 1 glas „protiv“ Komisija utvrđuje i upućuje Općinskom vijeću na donošenje 
 

PRIJEDLOG 
Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec 

 
 
  
 
 

Točka 2. 
Pitanja nije bilo. 
 
 
Sjednica je završila u 19:22 sati. 
 
 
 
 
        ZAPISNIČAR                                                                                                         PREDSJEDNICA 
      Dragica Korpar                                                                                                     Snježana Cerjan 


