
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PETRIJANEC 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:    021-05/21-01/7 
URBROJ: 2186-06-01/1-21-1 
Petrijanec, 24. lipnja 2021.   
 
 
 Na temelju članka 101. i 103. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 
136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 31/21) Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 2. sjednici održanoj dana 24. 
lipnja 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije 

likvidature i kontrole financijske dokumentacije Općine Petrijanec 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuje se da su dužnosnici općinski načelnik te predsjednik 
Općinskog vijeća, potpredsjednik i član Općinskog vijeća, potpisnici financijskih dokumenata 
Općine Petrijanec.  

Ovlašteni potpisnici također odobravaju provedbu financijske dokumentacije, 
potpisuju istu, te imaju ovlasti potpisati likvidaturu, izvršiti i ovjeriti kontrolu financijske 
dokumentacije.  

Kontrolu financijske dokumentacije svojim potpisom može također izvršiti i pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec.  
 

Članak 2. 
 

 Potpisnici financijskih dokumenata Općine Petrijanec za Račun proračuna: IBAN: 
HR3923600001832600007, OIB: 59042118698, Matični broj: 02653168 koji se vodi kod 
Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Poslovnica Varaždin su dužnosnici po stupanju na dužnost: 
 

1. Željko Posavec, mag.ing.mech. -  općinski načelnik 
2. mr.sc. Martin Evačić - predsjednik Općinskog vijeća  
3. Zvonko Bedenik, dipl.ing.str. - potpredsjednik Općinskog vijeća  
4. Ines Krobot, mag.prim.educ. - članica Općinskog vijeća 

 
Članak 3. 

 
 Financijske dokumente Općine Petrijanec svojim potpisom ovjeravaju za plaćanje dva  
ovlaštena potpisnika iz članka 2. ove Odluke.  

Knjigovodstveno financijske dokumente koji su osnova za nastalu financijsku 
provedbu prvi je u obvezi ovjeriti Općinski načelnik odnosno zakonski predstavnik kao 
naredbodavatelj ili u slučaju njegove odsutnosti, pravo ovjere prenosi se na njegovog 
privremenog zamjenika.    



Ovlašteni potpisnici predsjednik Općinskog vijeća, potpredsjednik i član Općinskog 
vijeća potpisom likvidiraju ali mogu i izvršiti kontrolu ispravnosti poslovnog događaja, 
odnosno provjeravaju isto te svojim potpisom odobravaju nastalu poslovnu promjenu.  

U slučaju njihove odsutnosti Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Petrijanec Ankica Košić može također izvršiti ali samo kontrolu formalne, računske i 
materijalne ispravnosti nastalog poslovnog događaja, te svojim potpisom provesti i ovjeriti 
isto. 
 

Članak 4. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju odgovornih 
potpisnika financijske dokumentacije likvidature i kontrole financijske dokumentacije Općine 
Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 37/18). 
 

Članak 5. 
 

 Odluka o određivanju odgovornih potpisnika financijske dokumentacije likvidature i 
kontrole financijske dokumentacije Općine Petrijanec stupa na snagu danom donošenja, a 
primjenjuje se od 20. svibnja 2021. godine i objaviti će se u »Službenom vjesniku 
Varaždinske županije«. 
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                    mr. sc. Martin Evačić, v. r. 

 


