
 Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik 
Grada Virovitice“ br. 7/14.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na     sjednici održanoj dana     
donosi 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Grada 

Virovitice za 2013. godinu s financijskim izvješćem 
 
 
 
I 
 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Grada 
Virovitice za 2013. godinu s financijskim izvješćem. 
 
 

II 
 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“ 
 
 
 
 
 
Klasa: 334-01/1-01/ 
Ur.broj: 2189/01-07/3-14 
Virovitica,  
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE 
 

              Predsjednica 
 
       Lahorka Weiss, dipl.oec. 





     
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
                GRAD VIROVITICA 
          Gradonačelnik 
 
 
Klasa: 022-04/14-01/14 
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-23 
Virovitica,  16. lipnja 2014. 
 
 
 
        Gradsko vijeće Grada Virovitice 
         n/r predsjednice 
 
 
 
 
Predmet: Izvješće o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Grada  
                 Virovitice za 2013. godinu s financijskim izvješćem 

     - mišljenje, dostavlja se 
 
 

     Gradonačelnik Grada Virovitice na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj dana  
16. lipnja 2014. godine razmatrao je Izvješće o radu Turističke zajednice i direktora 
Turističkog ureda Grada Virovitice za 2013. godinu s financijskim izvješćem, te donijelo 
slijedeće mišljenje: 
 
 
Prihvaća se Izvješće o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Grada 
Virovitice za 2013. godinu s financijskim izvješćem. Grad Virovitica sa turističkom ponudom 
i svojim manifestacijama koje su već poznate u širem okruženju postaje jedna od turističkih 
lokacija poželjna za obilazak. Pohvaljuje se rad Turističke zajednice vezan za osiguranje 
sredstava za pokriće svog rada i dijela manifestacija koje organizira nominacijom projekata u 
Ministarstvo turizma od kojih su ostvarena značajna sredstva. Web stranica Turističke 
zajednice je postala nezaobilazni dio otvaranja putem kojih su se posjetioci mogli upoznati sa 
osnovnim kulturnim, sportskim, povijesnim znamenitostima i drugim manifestacijama u 
Gradu u tijeku godine.U tijeku je izmjena Zakona o turističkim zajednicama stoga se  i sa 
novim ustrojem i organizacijom čeka prijedlog novog zakona budući da postoji mogućnost 
ukidanja turističkih zajednica i ureda u gradovima i općinama. 
 
 
 
           Gradonačelnik  
         Ivica Kirin, dipl.ing., v.r. 
 






























