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Gradsko vijeće

ODLUKE

Odluka o  naknadama članovima 
Gradskog vijeća i članovima radnih tijela 
Grada Virovitice 

Odluka o donošenju 2. izmjena i dopu-
na Urbanističkog plana uređenja „Poslov-
na zona Zapad II“ 

Odluka o izgradnji Spomen–doma sa 
spomen-obilježjem hrvatskim braniteljima 
iz Domovinskog rata u Virovitici 

Odluka o davanju jamstva i suglasnosti 
za zaduživanje Flore VTC d.o.o. 

Odluka o izmjenama Odluke o izvrša-
vanju proračuna Grada Virovitice za 2021. 
godinu 

Odluka o prijenosu prava vlasništva na 
zemljištu kčbr. 1172 sa 623m2 upisanom u 
zk.ul.br. 629 k.o. Virovitica-centar 

Odluka o izmjenama Odluke o novčanoj 
pomoći povodom rođenja djeteta 

Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana 
energetski i klimatski održivog razvitka 
(SECAP) 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja 
komunalne naknade i naknade za korišten-
je površine javne namjene te o korištenju 
sredstava komunalne naknade i komu-
nalnog doprinosa zbog nastupa posebnih 
okolnosti 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o načinu pružanja usluge prik-
upljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području grada Virovitice 

Odluka o davanju suglasnosti na Odlu-
ku o iznosu participacije i cijeni obrazo-
vanja za školsku 2021./2022. 

Odluka o izmjenama Odluke o du-
goročnom kreditnom zaduženju Grada Vi-
rovitice 

Odluka o izmjenama Odluke o izvrša-
vanju Proračuna Grada Virovitice 

Odluka o ukidanju svojstva javnog do-
bra na kčbr. 477/2 k.o. Virovitica – Centar 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju Javne vatrogasne pos-
trojbe Grada Virovitice 

Odluka o mjerama za sprječavanje ne-
propisnog odbacivanja otpada i mjerama 
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 
na području grada Virovitice 

Odluka o pokriću manjka iz prethodnog 
razdoblja 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o prekopima površina javne nam-
jene 

Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom redu 

Odluke o darovanju nekretnine č.k.br. 
3812/7 k.o. Virovitica 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlas-
ništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Virovitice – 5 godina 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlas-
ništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Virovitice –2 5 godina 

Odluka o izmjenama Odluke o ra-
spoređivanju sredstava za financiran-
je političkih stranaka koje imaju člana 
u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 
2021. godini 
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Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Virovitice“ za životno djelo 

Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada 
Virovitice 

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Vi-
rovitice 

Odluka o davanju prethodne suglas-
nosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Javne vatrogasne pos-
trojbe Grada Virovitice 

Odluka o davanju prethodne suglasno-
sti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustro-
jstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak 
Virovitica 

Odluka o izmjeni Odluke o korištenju 
dopuštenog prekoračenja po transakcijs-
kom računu 

Odluka o izmjeni Odluke o krat-
koročnom zaduživanju Grada Virovitice

Odluka o prijenosu prava vlasništva 
zemljišta Državnom arhivu u Virovitici

Odluka o prijenosu prava vlasništva 
zemljišta Virovitičko-podravskoj županiji

Odluka  o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt „Rekonstruk-
cija sportskog igrališta s pratećim sadrža-
jima u naselju Podgorje 

Odluka o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt „Adaptacija 
vatrogasnog doma DVD Korija 

Odluka o uključenju Grada Virovitice u 
Program društveno poticane stanogradnje 
(POS) 

Odluka o mjerilima i kriterijima za 
kupnju kuće iz Programa društveno poti-
cane stanogradnje (POS) 

Odluka o načinu podnošenja prijedloga 
i peticija u Gradu Virovitica 

Odluka o načinu sazivanja, rada i 
odlučivanja na zboru građana Grada Vi-
rovitice 

Odluka o ukidanju statusa javnog do-
bra u općoj uporabi na zemljištu čkbr. 
3812/7 Korija, Školski trg, park sa 122m2, 
upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica

Odluka o usklađenju 2. izmjena i dopu-
na Urbanističkog plana uređenja Poslovne 
zone Zapad II sa Zakonom o prostornom 
uređenju 

Odluka o davanju suglasnosti na Ugo-
vore o prijenosu prava vlasništva sprem-
nika za odvojeno prikupljanje komunalnog 
otpada bez naknade 

Odluka o davanju prethodne suglasno-
sti na prijedlog Statutarne odluke o izm-
jenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 
Cvrčak Virovitica 

Odluka o produženju zakupa poljop-
rivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Vi-
rovitice za sjetvenu 2021/2022 godinu 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o načinima i uvjetima postavljanja mon-
tažnih objekata, privremenih građevina, 
ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke 
o darovanju zemljišta čkbr. 1175/6 sa 9144 
m2 upisanog u z.k.ul. br. 73 k.o. Virovitica

Odluka o dopuni Odluke o popisu 
pravnih osoba od interesa za Grad Viro-
viticu

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Virovitice za 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka koje imaju 
člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice 
za 2022. godini

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda (B) za 
obračun komunalne naknade u gradu Vi-
rovitici 

Odluka o davanju suglasnosti na Ugo-
vore o prijenosu prava vlasništva sprem-
nika za odvojeno prikupljanje komunalnog 
otpada bez naknade 

Odluka o ustrojavanju Urbanog pod-
ručja Virovitice 

Odluka  o pokretanju postupka izrade 
Strategije razvoja Urbanog područja Viro-
vitice 
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Odluka o izradi IV izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja Južni blok 

Odluka o prihvaćanju viška sredstava 
Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Vi-
rovitica i Dječjeg vrtića Cvrčak 

Odluka o davanju prethodne suglasno-
sti na prijedlog Statutarne odluke o izm-
jenama i dopunama Statuta Gradske kn-
jižnice i čitaonice 

Odluka o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za područje grada Virovi-
tice 

Odluka o donošenju Plana djelovanja 
u području prirodnih nepogoda za 2022. 
godinu

Odluka o izmjenama Odluke o izvrša-
vanju Proračuna Grada Virovitice za 
2021. godinu 

Odluka o povjeravanju Reciklažnog 
dvorišta u Virovitici na upravljanje tvrtki 
Flora VTC d.o.o. 

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana Virovi-
tice 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o postupku izbora članova vijeća 
mjesnih odbora 

Odluka o izmjenama Odluke o du-
goročnom kreditnom zaduženju Grada Vi-
rovitice 

PRORAČUN

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
Grada Virovitice za 2020. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Virovitice za 2021 i projekcija za 2022. i 
2023.godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju pro-
računa Grada Virovitice za 2021. g. 

Proračun Grada Virovitice za 2022 i 
projekcija za 2023. i 2024.godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Grada 
Virovitice za 2021. godinu i projekcija za 
2022. i 2023. godinu 

PRAVILNICI, PROGRAMI, PLA-
NOVI, SMJERNICE

Program de minimis potpora za nove 
investicije u poduzetničkim zonama Grada 
Virovitice za 2021.-2023.godinu 

Pravilnik o kupoprodaji građevinsk-
og zemljišta temeljem Programa de mi-
nimis potpora za nove investicije u po-
duzetničkim zonama Grada Virovitice za 
2021.-2023.godinu 

Provedbeni Plan unapređenja zaštite 
od požara za područje Grada Virovitice za 
2021. godinu 

Izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture u 2021. godini

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2021. godini

Izmjene i dopune Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za 2021. godinu 

Izmjene i dopune Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2021. go-
dinu 

Izmjene Programa utroška sredstava 
ostvarenih od  prodaje, zakupa dugogo-
dišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta i 
koncesije za ribnjake za 2021. g. 

Izmjene Programa javnih potreba u kul-
turi Grada Virovitice za 2021. godinu

Program građenja komunalne infras-
trukture u 2022. godini 

Program održavanja komunalne infras-
trukture u 2022. godini 

Program utroška sredstava spomeničke 
rente za 2022. godinu 

Program utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2022. godinu 

Program utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
u prostoru za 2022. godinu 

Program utroška sredstava ostvarenih 
od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Re-
publike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 
2022. godinu 
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Program javnih potreba u kulturi Gra-
da Virovitice za 2022. godinu 

Program javnih potreba u športu Grada 
Virovitice za 2022. godinu 

Program rada Gradskog vijeća Grada 
Virovitice za 2022. godinu 

Program javnih potreba za obavljanje 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spaša-
vanja – Stanice Orahovica za 2022. godinu

Izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture u 2021. godini

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2021. godini

Izmjene i dopune Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2021. go-
dinu

Izmjene Programa utroška sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru za 2021. go-
dinu

Izmjene Programa utroška sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogo-
dišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske i kon-
cesije za ribnjake za 2021.godinu 

Izmjene Programa javnih potreba u kul-
turi Grada Virovitice za 2021. godinu

Izmjene Programa javnih potreba u 
sportu Grada Virovitice za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 
grad Viroviticu u 2021. godini 

Smjernice za organizaciju i razvoj sus-
tava civilne zaštite grada Virovitice za 
2022. – 2025.g. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite Grada Virovitice  sa financijskim 
učincima  za trogodišnje razdoblje 2022.-
2024.g 

PRIJEDLOZI

Prijedlog članova nadzornog odbo-
ra trgovačkog društva FLORA VTC 
d.o.o. 

Prijedlog članova nadzornog odbora 
trgovačkog društva VIRKOM d.o.o. 

RJEŠENJA

Rješenje o izboru članova Mandatnog 
povjerenstava 

Rješenje o izboru članova Odbora za 
izbor i imenovanja 

Rješenje o izboru predsjednika Gradsk-
og vijeća Grada Virovitice 

Rješenje o izboru potpredsjednika 
Gradskog vijeća grada Virovitice 

Rješenje o izboru članova Odbora za 
statutarno pravna pitanja 

Rješenje o izboru članova Odbora za 
komunalni sustav i prostorno planiranje

Rješenje o izboru članova odbora za 
društvene djelatnosti 

Rješenje o izboru članova Odbora za 
gospodarstvo, financije i proračun 

Rješenje o izboru članova Odbora za 
dodjelu javnih priznanja 

Rješenje o izboru članova Povjerenstva 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlas-
ništvu Republike Hrvatske za Grad Virovi-
ticu 

Rješenja o razrješenju članova Pov-
jerenstva za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

Rješenje o imenovanju članova Pov-
jerenstva za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda 

Rješenje o razrješenju članova Pov-
jerenstva za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda na građevinskim objektima 

Rješenje o imenovanju članova Pov-
jerenstva za procjenu šteta od prirodnih 
nepogoda na građevinskim objektima 

STATUT, POSLOVNIK

Statut Grada Virovitice 

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Viro-
vitice
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ZAKLJUČCI

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradonačelnika Grada Virovitice za 
razdoblje srpanj-prosinac 2020. g. 

Izvješće o radu Gradonačelnika Gra-
da Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 
2020. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Plana gospodarenja otpadom za 
grad Viroviticu u 2020. godini   

Izvješće o izvršenju Plana gospodaren-
ja otpadom za grad Viroviticu u 2020. go-
dini 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za 
2020. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za 2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Programa utroška sredstava nak-
nade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2020. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa utroš-
ka sredstava naknade za zadržavanje ne-
zakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2020. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2020. go-
dinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa utroška sredstava 
spomeničke rente za 2020. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
i koncesije za ribnjake u 2020. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
raspolaganju nekretninama Grada Virovi-
tice u 2020. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju plana djelovanja Grada Virovitice 
u području prirodnih nepogoda za 2020. 
godinu 

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog Plana unapređenja zaštite 
od požara za područje grada Virovitice za 
2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izv-
ještaja o radu Gradskog odlagališta u Vi-
rovitici za 2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lo-
kacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja i provedbi mjera 
sprječavanja nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama uklanjanja otpada od-
bačenog u okoliš za 2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu skloništa za životinje za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja 
se financiraju iz proračuna Grada Virovi-
tice za 2020. godinu 

Zaključak o primanju  na znanje Infor-
macije do kojeg iznosa Gradonačelnik, 
odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stje-
canju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te 
raspolaganju ostalom imovinom u 2021. g.

Zaključak o prihvaćanju Plan raspo-
laganja nekretninama Grada Virovitice za 
2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Hrvatskog Crvenog križa 
Gradskog društva Crvenog križa Viroviti-
ca za 2020. godinu 

 Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Virovitice za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišn-
jeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane 
Brlić-Mažuranić 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg 
izvješća o radu Osnovne škole Vladimir 
Nazor Virovitica za 2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky 
Virovitica za 2020. godinu 2
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Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje 
i rehabilitaciju Virovitica za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2020. 
godinu 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Kazališta Virovitica za 2020. 
godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradske knjižnice i čitaonice za 2020. go-
dinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Sportske zajednice Grada Virovitice 
za 2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju programa rada  s godišnjim fi-
nancijskim izvješćem 

Turističke zajednice Grada Virovitice  
za 2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Zaklade Grada Virovitice za 
2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
nezaposlenosti i zapošljavanju na područ-
ju Grada Virovitice u 2020. godini

Izvješće Mandatnog povjerenstva o pro-
vedenim izborima i verifikacija mandata

Zaključak o primanju na znanje Izv-
ješća Mandatnog povjerenstva 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršavanju Programa građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Virovitice u 2020. 
godini 

REGIONALNA ENERGETSKA 
AGENCIJA SJEVER 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg 
izvješća o radu Regionalne energetske 
agencije Sjever za 2020.godinu 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu  Flore VTC d.o.o. za 2020. 
godinu 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Virkoma d.o.o. za 2020. go-
dinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Poslovnog parka Virovitica 
d.o.o. za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 
2020. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Razvojne agencije VTA za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Centra za socijalnu skrb Viro-
vitica za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Gradskog muzeja Virovitica 
za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradonačelnika Grada Virovitice za 
razdoblje siječanj – lipanj 2021.g. 

Izvješće o radu Gradonačelnika Gra-
da Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 
2021.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
i financijskom poslovanju Vatrogasne za-
jednice Grada Virovitice za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Informacije 
o gospodarstvu grada Virovitice za 2020. 
godinu 

Gradonačelnik

ODLUKE

Odluka o usvajanju Programa mjera 
suzbijanja patogenih mikroorganiza-
ma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i 
štetnih glodavaca i  Program suzbijanja 
komaraca na  području grada Virovitice u 
2021. godini 

Odluka o imenovanju službenika za 
zaštitu podataka 

Odluka o davanju suglasnosti na Izm-
jenu Cjenika javne usluge prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada i biorazgrad-
ivog komunalnog otpada u Virovitici 
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Cjenik javne usluge prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada i biorazgrad-
ivog komunalnog otpada u Virovitici 

Odluka o imenovanju predstavnika 
Grada Virovitice  u Skupštinu VIRKOM 
d.o.o. 

Odluka o imenovanju predstavnika 
Grada Virovitice u Skupštinu FLORA VTC 
d.o.o. 

Odluka o imenovanju predstavnika 
Grada Virovitice u  Skupštinu INFORMA-
TIVNOG CENTRA VIROVITICA d.o.o.

Odluka o imenovanju predstavnika 
Grada Virovitice u Skupštinu POSLOVNI 
PARK VIROVITICA d.o.o. 

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaš-
tite grada Virovitice i imenovanju načelni-
ka, zamjenika načelnika i članova Stožera 
civilne zaštite grada Virovitice 

Odluka o prodaji građevinskih parcela 
(zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada 
Virovitice 

Odluka o dozvoli izvođenja žive glazbe 
za ugostiteljske objekte za Dan grada Vi-
rovitice – ROKOVO 2021. 

Odluka o osnivanju i imenovanju čla-
nova Koordinacijskog vijeća za Urbano 
područje Virovitice 

Odluka o davanju prethodne suglasno-
sti na Cjenik parkiranih karata na javnim 
parkiralištima u Gradu Virovitici 

Odluka o načinu korištenja prostora i 
inventara u podrumu Dvorca Pejačević

Odluka o osnivanju i imenovanju čla-
nova Partnerskog vijeća Urbanog područ-
ja Virovitice za period od 2021. do 2027. 
godine

Odluka o početku postupka vrednovan-
ja Strategije razvoja urbanog područja 
Virovitica za financijsko razdoblje 2021. – 
2027 

Odluka o davanju prethodne suglasnos-
ti na prijedlog Cjenika usluga na Gradskoj 
tržnici 

PROGRAMI, PLANOVI

Program mjera suzbijanja patogenih 
mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(arthropoda) i štetnih glodavaca 

Program suzbijanja komaraca na pod-
ručju grada Virovitice u 2021. godini 

Izmjena Plana  vježbi civilne zaštite za 
2021. godinu 

Plan prijma u službu za 2021. godinu

Izmjena Plana prijma u službu za 2021. 
godinu 

PRAVILNICI

Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 
odjela za financije i gospodarstvo 

RJEŠENJA

Rješenje o imenovanju ravnatelja 
Gradskog muzeja Virovitica 

Rješenje o odobravanju financijske 
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 
2021. godinu udrugama čiji su projekti od 
interesa za Grad Viroviticu 

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
članova Upravnog vijeća Regionalne en-
ergetske agencije Sjever

Rješenje o imenovanju Povjerenstva 
za provođenje javnog natječaja i za ut-
vrđivanje liste prvenstva za kupnju kuće iz 
Programa društveno poticane stanograd-
nje (POS-a) na području Grada Virovitice

Rješenje o razrješenju članova Uprav-
nog vijeća Razvojne agencije VTA 

Rješenje o  imenovanju članova Uprav-
nog vijeća Razvojne agencije VTA 

ZAKLJUČCI

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vještaja o upravljanju Gradskim odlag-
alištem u Virovitici za 2020.godinu 
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
provedbi Programa zaštite divljači Grada 
Virovitice 

OSTALO

 Konačni rezultati izbora gradonačel-
nika i zamjenika gradonačelnika Grada 
Virovitice provedenih 16. svibnja 2021. g.

Konačni rezultati izbora  članova 
Gradskog vijeća Grada Virovitice prove-
denih 16. svibnja 2021.g.

Odluka o prestanku obnašanja dužnost 
gradonačelnika i zamjenika gradonačelni-
ka  Grada Virovitice 

Odluka o stupanju na dužnost gra-
donačelnika i zamjenice gradonačelnika 
Grada Virovitice 

Cjenik parkirnih karata na javni parki-
ralištima u Gradu Virovitici 

Cjenik usluga na Gradskoj tržnici 

Odluka o donošenju 2. izmjena i dopu-
na Urbanističkog plana uređenja Poslovna 
zona Zapad 2 – pročišćeni tekst 
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