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U Virovitici, 9. rujna 2022. godine 
 

 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 

br. 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima 

donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ br. 140/09), upućuje se 

 
J A V N I  P O Z I V 

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja 

Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. - 2027. 

 
 Strategija razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. - 2027. izrađuje 

se za geografsko područje obuhvata grada Virovitice i općina Suhopolje i Lukač. Strategija razvoja 

Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. - 2027. izrađuje se za potrebe provedbe 

Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u okviru mehanizma Europske unije za 

razdoblje 2021. - 2027. godine. 

 Strategija razvoja Urbanog područja Virovitica je multisektorski okvir kojim se planira razvoj 

urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja u skladu s 

višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Strategija se za sva urbana 

područja izrađuje u skladu s načelom partnerstva i suradnje, sukladno Zakonu o regionalnom 

razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14, 123/17, 118/18) i metodologiji 

propisanoj u Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih 

područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. (verzija 2.0) Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije. 

 Ovim putem se poziva javnost - trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, 

zaklade, javne i privatne ustanove te svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu 

pridonijeti donošenju kvalitetnije Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko 

razdoblje 2021. - 2027. 

 Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom 

propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: savjetovanje@virovitica.hr zaključno sa 23. rujna 

2022. godine. 

 Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uskladit će se s konačnim 

nacrtom teksta Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. - 

2027. 

 Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju 

s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za 

neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.  

 Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Virovitice (www.virovitica.hr). 

 
                                                                            PROČELNICA 

 

                                                 Đurđica Aragović, dipl.polit., vr. 
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