
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ osobni podaci neće se 

koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. 

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se obrađivati. Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

 
Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici 

Grada Virovitice. Ukoliko želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da 

to jasno istaknete pri slanju obrasca na način da u polju za suglasnost upišete DA. Anonimni, uvredljivi i 

irelevantni komentari neće se objaviti. 
 

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 23. rujna 2022. godine  

dostavite isključivo na adresu elektronske pošte:  

 

savjetovanje@virovitica.hr 

OBRAZAC 

sudjelovanja zainteresirane javnosti u internetskom savjetovanju o 

nacrtu općeg akta Grada Virovitice 

Naslov dokumenta: 

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VIROVITICA  

ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021.-2027. 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje:  

URED GRADONAČELNIKA GRADA VIROVITICE 

Početak savjetovanja: 9.9.2022. godine Završetak savjetovanja: 23.9.2022. godine 

Tema i svrha savjetovanja 

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. 

Cilj savjetovanja 
Upoznavanje šire javnosti sa Strategijom razvoja Urbanog 

područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. - 2027. 

Datum dokumenta Rujan 2022. godine 

Ime i prezime/naziv sudionika 

savjetovanja (pojedinac, udruga, ustanova 

i slično) koji daje svoje mišljenje, 

primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt 

općeg akta 

 

Primjedbe i prijedlozi s obrazloženjem 

(ako je prijedloga više, prilažu se 

obrascu) 

 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s 

imenom/nazivom sudionika savjetovanja, 

objavi na internetskoj stranici Grada 

Virovitice? 

 

Datum dostavljanja  

Potpis  


