
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, i 144/12), članka 31. 
Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj: 1/13), Općinsko vijeće Općine 
Petrijevci na svojoj 9. sjednici održanoj dana 15. rujna 2014. godine donijelo je: 
 

 
 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE PETRIJEVCI 

 
 

Članak 1. 
 
U Statutu Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj: 1/13) u članku 1. brišu se riječi 
„mjesna samouprava“. 
 

Članak 2. 
 

U članku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
„Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 
muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.“ 
 

Članak 3. 
 

U članku 17. briše se stavak 2. odnosno riječi: „Općinsko vijeće može pojedine poslove iz 
samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.“. 
 

Članak 4. 
 

U članku 19. stavku 2. brišu se riječi: „vijeća mjesnih odbora na području Općine“. 
 

Članak 5. 
 

U članku 21. stavku 4. brišu se riječi: „te ako je raspisivanje referenduma predložilo vijeće mjesnog 
odbora na području Općine“. 
 

Članak 6. 
 

U članku 26. briše se stavak 2. odnosno riječi: „Zbor grañana mjesnog odbora može sazvati i vijeće 
mjesnog odbora. 
 
U stavku 3. istog članka riječi: „mjesnog odbora“ zamjenjuju se riječju: „naselja“. 
 

Članak 7. 
 

U članku 32. stavku 2. briše se riječ: „troškova“. 
 

Članak 8. 
 

U članku 36. stavku 2. briše se riječ: „troškova“. 



Članak 9. 
 

U članku 43. stavku 4. briše se podstavak 26. odnosno riječi: „ – obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
tijela mjesnih odbora te“. 
 

Članak 10. 
 

U članku 46. stavku 1. briše se podstavak 2. odnosno riječi: - ima pravo obustaviti od primjene akt 
mjesnog odbora ako ocjeni da se tim aktom povreñuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo 
Općinsko vijeće“. 
 

Članak 11. 
 

Glava „X. MJESNA SAMOUPRAVA“ se briše. 
 
Dosadašnje glave od XI. do XIV. postaju glave X. do XIII. 
 

Članak 12. 
 

Brišu se članci: 56. do 73. 
 
Dosadašnji članci: 74. do 92. postaju članci: 56. do 74. 
 

Članak 13. 
 

Zadužuje se Odbor za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst 
Statuta Općine Petrijevci. 
 

Članak 14. 
 

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Petrijevci stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom glasniku Općine Petrijevci“ 
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