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GRADSKO VIJEĆE

ODLUKE

Odluka o pokretanju postupka izrade 
provedbenih akata Strategije razvoja  Ur-
banog područja Virovitice

Odluka o usvajanju Komunikacijske 
strategije i Komunikacijskog akcijskog 
plana Strategije razvoja Urbanog pod-
ručja Virovitica za financijsko razdoblje 
2021.-2027.godine  

Odluka o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na pod-
ručju Grada Virovitice

Odluka o izboru najpovoljnijih ponu-
da na natječaju za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
– 25 godina

Odluka o izboru najpovoljnijih ponu-
da na natječaju za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
– 5 godina

Odluka o izmjeni i dopuni Ugovora o 
osnivanju društva s ograničenom odgovo-
rnošću  FLORA VTC d.o.o.

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom 
redu

Odluka o dopuni Odluke o određivanju 
naziva ulica i trgova na području naselja 
Virovitica

Odluka o izmjenama Odluke o 
određivanju granica područja naselja 
Grada Virovitice

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju 
naziva ulica i trgova na području naselja 
Milanovac

Odluka o dopuni Odluke o područjima 
mjesnih odbora na području Grada Viro-
vitice

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o mjerilima za financiranje djelat-
nosti predškolskog odgoja i naobrazbe na 
području Grada Virovitice

Odluka o prestanku Zaklade Grada Vi-
rovitice

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopu-
na Detaljnog plana uređenja Južni blok

Odluka o prodaji građevinske parcele 
(zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada 
Virovitice

Odluka o izmjenama i dopuni Ugovora 
o osnivanju društva s ograničenom odgov-
ornošću FLORA VTC d.o.o

Odluka o utvrđivanju predmeta poslo-
vanja društva s ograničenom odgovor-
nošću  FLORA VTC d.o.o

Odluka o izmjeni Izjave o osnivan-
ju društva s ograničenom odgovornošću 
Poslovni park Virovitica

Odluka o utvrđivanju predmeta poslo-
vanja društva s ograničenom odgovor-
nošću Poslovni park Virovitica

Odluka  o prestanku Zaklade Grada Vi-
rovitice

Odluka o Izmjenama Odluke o izboru 
najpovoljnijih ponuda na natječaju za zak-
up poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH na području Grada Virovitice

Odluka o ukidanju statusa javnog do-
bra u općoj uporabi na zemljištu čk. br. 
5823/2 dvorište Milanovac, Ulica 30. svib-
nja I. odvojak sa 53m2, upisanom u zk.ul.
br.12772 k.o. Virovitica
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Odluka o raspisivanju izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora Grada Virovitice

Odluka o zamjeni nekretnina

Odluka o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 
parkirališta u funkciji društvenog doma u 
Milanovcu na k.č.br. 3083/2 k.o. Viroviti-
ca-grad

Odluka o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 
malonogometnog i košarkaškog igrališta u 
Rezovcu“

Odluka o davanju prethodne suglasno-
sti za donošenje Odluke o nabavi biblio-
kombija, knjižnične građe te opreme za 
bibliokombi Upravnog vijeća Gradske kn-
jižnice i čitaonice Virovitica 

Kodeks ponašanja članova Gradskog 
vijeća Grada Virovitice

Odluka o pokriću manjka iz prethodnog 
razdoblja

Odluka o izmjenama Odluke o izvrša-
vanju Proračuna Grada Virovitice za 
2022.g 

Odluka o dugoročnom zaduženju Gra-
da Virovitice

Odluka o prodaji građevinske parcele 
(zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada 
Virovitice

Odluke o prihvaćanju Plana raspolag-
anja nekretninama u vlasništvu Grada Vi-
rovitice za 2022. g.

Odluka o davanju suglasnosti na Odlu-
ku o iznosu participacije i cijeni obrazo-
vanja za školsku godinu 2022/2023

Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb 
Grada Virovitice“ za životno djelo

Odluka o dodjeli Zlatnih plaketa Grada 
Virovitice

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Vi-
rovitice

Odluka o ukidanju statusa javnog do-
bra na zemljištima čk. br. 3850/5 cesta Ko-
rija površine 39m2; čk.br. 3850/8 cesta Ko-
rija, površine 1374m2; čk.br. 4156/4 cesta 
Brekinja, površine 21m2; čk.br. 4156/5 put 

Brekinja, površine 16m2; čk.br. 4156/9 ces-
ta Brekinja, površine 185m2; čk.br. 8110/2 
put Brekinja, površine 39m2; čk.br. 8110/3 
put Brekinja, površine 196 m2; čk.br. 
8120/3 put Brekinja, površine 226m2; čk.br. 
8120/4 put Brekinja, površine 32m2 ; čk.br. 
8172/2 put Brekinja, površine 43m2 ; čk.br. 
8173/1 put u Brekinjama, površine 234 m2 ; 
čk.br. 8173/2 put Brekinja, površine 376m2 
; čk.br. 8173/3 put Brekinja, površine 1m2, 
sve upisano u zk.ul.br. POPIS I, k.o. Viro-
vitica 

Odluka o ukidanju statusa javnog do-
bra u općoj uporabi na zemljištima čk. 
br. 3929/3 put Brekinja, površine 334 m2; 
čk.br. 3929/4 put Brekinja, površine 56 m2; 
čk.br. 4007/3, put Brekinja, površine 26 
m2; čk.br. 4007/4 put Brekinja, površine 
275 m2; čk.br. 4007/5 put Brekinja, 
površine 31 m2; čk.br. 4031/2 put Brekin-
ja, površine 47 m2; čk.br. 4031/3 put Bre-
kinja, površine 158 m2 ; čk.br. 4083/3 put 
Brekinja, površine 68 m2; čk.br. 4083/4 
put Brekinja, površine 380 m2 ; čk.br. 
4083/5 put Brekinja, površine 66 m2 ;čk.
br. 4156/6 put Brekinja, površine 39 m2 ; 
čk.br. 4156/7 put Brekinja, površine 792 
m2; čk.br. 4156/8 put Brekinja, površine 45 
m2 ; čk.br. 8107/3 put Brekinja, površine 
172 m2, sve upisano u zk.ul.br. 12772, k.o. 
Virovitica i čk.br. 3937/3 livada Brekinja, 
površine 374 m2 upisano u zk.ul.br. 12794, 
k.o. Virovitica 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
plaći i drugim pravima gradonačelnika i 
zamjenika gradonačelnika Grada Virovi-
tice 

Odluka o porezima Grada Virovitice

Odluka o izmjeni Odluke o krat-
koročnom zaduživanju Grada Virovitice

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

Odluka o socijalnoj skrbi na području 
Grada Virovitice

Odluka o sufinanciranju Programa pro-
duženog boravka učenika u osnovnim škol-
ama kojih je osnivač Grad Virovitica

Odluka o povjeravanju samostojećeg 
okolišno neutralnog kompostera s biofil-
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terom na  upravljanje i korištenje tvrtki 
FLORA VTC d.o.o. 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 7915/1 
Cesta do Razbojišta, površine 9878m2, up-
isano u zk.ul.br. 12772, k.o. Virovitica 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 
Virovitice za 2023. g. 

Odluka o rasporedu sredstava za finan-
ciranje političkih stranaka koje imaju čla-
na u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 
2023. g.

Odluka o vrijednosti boda (B) za 
obračun visine komunalne naknade u gra-
du Virovitici

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom doprinosu  

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o sudjelovanju investitora u 
izgradnji javnih parkirališta 

Odluka o davanju prethodne suglas-
nosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića 
„Cvrčak“ Virovitica.

Odluka o davanju prethodne suglasno-
sti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Cvrčak“

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 
Hrvatskom Crvenom križu Gradskom 
društvu Crvenog križa Virovitica

Odluka o prihvaćanju izmjene Poslov-
nog plana tvrtke DEGAL TEHNIKA d.o.o. 
u Poduzetničkoj zoni III

Odluka o  produženju zakupa poljop-
rivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Vi-
rovitice za sjetvenu 2022./2023. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja 
u području prirodnih nepogoda za 2023. 
godinu

Odluka o izmjenama Odluke o upora-
bi grba, zastave, logotipa i naziva  Grada 
Virovitice

Izmjena Kodeksa ponašanja članova 
Gradskog vijeća Grada Virovitice

Odluka o izmjenama Odluke o izvrša-
vanju Proračuna Grada Virovitice za 
2022. g

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnom redu 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o grobljima 

Odluka o izmjenama Odluke o načini-
ma i uvjetima postavljanja montažnih ob-
jekata, privremenih građevina, ugostitel-
jskih terasa i pokretnih naprava 

Odluka o izmjenama Odluke o prekopi-
ma površina javne namjene 

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubi-
maca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama

Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke agrotehničkim mjerama u poljop-
rivredi i mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o os-
nivanju Centra za odgoj, obrazovanje i re-
habilitaciju Virovitica 

Odluka o davanju prethodne suglasno-
sti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni 
Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i re-
habilitaciju Virovitica 

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o 
uvjetima i načinu upravljanja područjem 
provedbe projekata „Izgradnja sustava vo-
doopskrbe u naselju Križnica“ i „Izgradn-
ja sanitarne kanalizacijske mreže naselja 
Velika Črešnjevica“ financiranih iz Nacio-
nalnog plana oporavka i otpornosti 2021. 
– 2026. (NPOO)

PRORAČUN

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
Grada Virovitice za 2021. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Vi-
rovitice za 2022. g. i projekcija za 2023. i 
2024. g

Polugodišnji izvještaja o izvršenju Pro-
računa Grada Virovitice za 2022. godinu
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Proračun Grada Virovitice za 2023. i 
projekcija za 2024. i 2025. g. 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Vi-
rovitice za 2022. g. i projekcija za 2023. i  
2024. g 

PLANOVI, PRAVILNICI, PROGRAMI

Izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture u 2022. g. 

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2022. g 

Izmjene Programa javnih potreba u kul-
turi Grada Virovitice za 2022. g 

Pravila za upravljanje dokumentarnim 
gradivom Grada Virovitice 

Program građenja komunalne infras-
trukture u 2023. godini 

Program održavanja komunalne infras-
trukture u 2023. godini 

Program utroška sredstava spomeničke 
rente za 2023. godinu 

Program utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2023. godinu 

Program utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
u prostoru za 2023. godinu 

Program utroška sredstava ostvarenih 
od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Re-
publike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 
2023. godinu 

Program javnih potreba u kulturi Gra-
da Virovitice za 2023. godinu 

Program javnih potreba u sportu Grada 
Virovitice za 2023. godinu

Program rada Gradskog vijeća Grada 
Virovitice za 2023. godinu

Izmjene Pravilnika o kupoprodaji 
građevinskog zemljišta temeljem programa 
de minimis potpora za nove investicije u 
poduzetničkim zonama Grada Virovitice 
za 2021. – 2023. godinu

Izmjene i dopune Programa građenja 
komunalne infrastrukture u 2022. godini

Izmjene i dopune Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2022. godini

Izmjene Programa utroška sredstava 
spomeničke rente za 2022. godinu 

Izmjene Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2022. godinu 

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

Izmjene Programa javnih potreba u kul-
turi Grada Virovitice za 2022. godinu

Izmjene Programa javnih potreba u 
sportu Grada Virovitice za 2022. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 
Grad Viroviticu u 2022.g. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite Grada Virovitice sa financijskim 
učincima za razdoblje 2023.-2025.g. 

Program javnih potreba za obavljanje 
djelatnosti Hrvatske gorske službe spaša-
vanja – Stanice Orahovica za 2023. godinu

RJEŠENJA

Rješenje o razrješenju predsjednice 
Gradskog vijeća Grada Virovitice

Rješenje o izboru predsjednice Gradsk-
og vijeća Grada Virovitice

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Odbora za izbor i imenovanja

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
na Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Odbora za gospodarstvo, fi-
nancije i proračun.

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predsjednika Odbora za komunalni sustav 
i prostorno planiranje 
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Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Odbora za dodjelu javnih priznanja

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
na Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica

Rješenje o imenovanju članova Etičkog 
odbora Gradskog vijeća Grada Virovitice

Rješenje o imenovanju članova Vijeća 
časti Gradskog vijeća Grada Virovitice

Rješenje o osnivanju i imenovanju Sav-
jeta za zaštitu potrošača javnih usluga

ZAKLJUČAK

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu gradonačelnika Grada Virovitice za 
razdoblje srpanj-prosinac 2021. g. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada 
Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 
2021. g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Zaklade Grada Virovitice u 2021. godini

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2021. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2021. go-
dinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju programa utroška sredstava 
spomeničke rente za 2021. godinu

Izvješća o izvršenju programa utroška 
sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Programa utroška sredstava nak-
nade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroš-
ka sredstava naknade za zadržavanje ne-
zakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2021. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
raspolaganju nekretninama u vlasništvu 
Grada Virovitice u 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Plana gospodarenja otpadom za 
Grad Viroviticu u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Plana gospodaren-
ja otpadom za Grad Viroviticu u 2021. go-
dini

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vještaja o upravljanju Gradskim odlag-
alištem u Virovitici za 2021. g.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ještaja o radu Reciklažnog dvorišta u Viro-
vitici 

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 2021. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pro-
vedenim aktivnostima Programa zaštite 
divljači u 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja 
se financiraju iz proračuna Grada Virovi-
tice za 2021. godinu

Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog Plana unapređenja zaštite 
od požara za područje Grada Virovitice za 
2021. godinu 

Provedbeni plan unapređenja zaštite 
od požara za područje grada Virovitice za 
2022. g. 

Zaključak o odobravanju Programa 
rada Gradskog savjeta mladih Grada Vi-
rovitice za 2022. godinu

Zaključak o primanju na znanje In-
formacije do kojeg iznosa gradonačelnik 
odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretni-
na i pokretnina, te raspolaganju ostalom 
imovinom u 2022. godini 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za 2021. g. za Grad 
Viroviticu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Regionalne energetske agencije Sje-
ver za 2021. g.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Hrvatskog Crvenog križa 
Gradskog društva Crvenog križa Viroviti-
ca za 2021. g. 3
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
skloništa za životinje za 2021.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradskog muzeja Virovitica za 2021. g.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice 
Virovitica za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća 
o radu Kazališta Virovitice za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu i financijskom poslovanju za 
2021. g. Javne vatrogasne postrojbe Gra-
da Virovitice   

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o djelovanju Sportske zajednice za 
2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišn-
jeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane 
Brlić-Mažuranić za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg 
izvješća o radu Osnovne škole Vladimir 
Nazor Virovitica za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Centra za odgoj, obrazovanje i reha-
bilitaciju Virovitica za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Viro-
vitica za 2021. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovit-
ica za 2021. g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Programa građenja komunalne in-
frastrukture za 2021.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2021.g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju utroška sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Re-
publike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 
2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Centra za socijalnu skrb Viro-
vitica za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu FLORE VTC d.o.o. za 2021.g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu  Virkoma d.o.o. Virovitica za 
2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg iz-
vješća o radu Poslovnog parka Virovitica 
d.o.o. za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Informativnog centra Virovit-
ica d.o.o. za 2021.g.

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu Razvojne agencija VTA Viro-
vitica za 2021. g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu i financijskom poslovanju Vatrogasne 
zajednice Grada Virovitice za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju programa rada s financijskim izv-
ješćem Turističke zajednice Grada Virovi-
tice za 2021. g. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 
za 2021. g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Gradonačelnika Grada Virovitice za 
razdoblje siječanj-lipanj 2022. 

Zaključak o prihvaćanju Informacije o 
gospodarstvu grada Virovitice za 2021. g.

Zaključak o odobravanju Program rada 
Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 
za 2023. godinu 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj provjeri provedbe naloga i pre-
poruka danih u reviziji učinkovitosti upra-
vljanja i raspolaganja nogometnim stadi-
onima i igralištima u vlasništvu jedinica 
lokalne samouprave na području Virovi-
tičko-podravske županije 

GRADONAČELNIK

ODLUKE

Odluka o osnivanju i imenovanju čla-
nova Upravljačke skupine za provedbu 
vrednovanja 
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Strategije razvoja Urbanog područja 
Virovitice za financijsko razdoblje 2021. – 
2027.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
i imenovanju članova Partnerskog vijeća 
Urbanog područja Virovitice za period od 
2021. do 2027. godine 

Odluka o izmjenama i dopuna-
ma Odluke o određivanju zone naplate 
parkiranja

Odluka kojom se utvrđuje da nije po-
trebno provesti postupak strateške proc-
jene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i 
dopune Detaljnog plana uređenje Južni 
blok 

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

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

Odluka o davanju na korištenje sprem-
nika za odvojeno prikupljanje otpada tvrt-
ki FLORA VTC d.o.o. 

Odluka o davanju prethodne suglas-
nosti na Cjenik dimnjačarskih usluga na 
području Grada Virovitice-zapadna zona 
grada 

Odluka o davanju prethodne suglas-
nosti na Cjenik dimnjačarskih usluga na 
području Grada Virovitice-istočna zona 
grada 

Odluka kojom se utvrđuje da nije po-
trebno provesti postupak strateške proc-
jene utjecaja na okoliš za Strategiju raz-
voja Urbanog područja Virovitica za 
financijsko razdoblje 2021. – 2027. 

Odluka kojom se utvrđuje da nije po-
trebno provesti postupak strateške proc-
jene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i 
dopune Generalnog urbanističkog plana 
Virovitice

Odluka o dopunama Odluke o 
određivanju zona naplate parkiranja 

Odluka o Izmjeni Odluke o načinu ko-
rištenja prostorija i inventara u domovima 
mjesnih   Odbora

Odluka o odobravanju financijske pot-
pore iz Proračuna Grada Virovitice za 
2022. godinu udrugama čiji su projekti od 
interesa za Grad Viroviticu

Odluka o dozvoli izvođenja žive glazbe 
za ugostiteljske objekte za Dan grada Viro-
vitice – ROKOVO 2022

Odluka o produženju radnog vremena i 
izvođenja žive glazbe za ugostiteljske ob-
jekte za božićne i novogodišnje blagdane

Odluka o načinu zakupa i korištenja 
prostorija i inventara u domovima Mjesnih 
odbora Grada Virovitice

PRAVILNICI

Pravilnik o Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o un-
utarnjem redu Upravnog odjela za komu-
nalne poslove, prostorno uređenje i gra-
diteljstvo

Pravila za upravljanje dokumentarnim 
gradivom Grada Virovitice 

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

Pravilnik o financiranju programskih 
sadržaja medija 

PLANOVI

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Izmjena Plana prijma u službu za 2022. g.

RJEŠENJE

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
nova Upravnog vijeća Razvojne agencije 
VTA 

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana upravnog vijeća Gradskog muzeja 
Virovitica 

Rješenje o razrješenju upravitelja Zak-
lade Grada Virovitice 
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Rješenje o razrješenju članova Komisije 
za dodjelu stipendija studentima Grada Vi-
rovitice

Rješenje o imenovanju članova Komisije 
za dodjelu stipendija studentima Grada Vi-
rovitice

Rješenje o imenovanju članova Gradsk-
og izbornog povjerenstva Grada Virovi-
tice 

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
člana Procjeniteljskog povjerenstva Grada 
Virovitice

ZAKLJUČCI

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izv-
ješća o radu ovlaštene dimnjačarske službe 
DIM iz Virovitice, Ulica Matije Gupca 148 
za 2021. godinu

2

2

4

6

6

2

2

4

4

4

11

OSTALO

Izvješće Mandatnog povjerenstva 

Odluka o postupku izbora članova vi-
jeća mjesnih odbora - pročišćeni tekst

Obvezatne upute broj I redoslijed iz-
bornih radnji i tijek rokova 

Obvezatne upute broj II o obrascima 
za provođenje izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora Grada Virovitice 

Obvezatne upute broj III Postupak kan-
didiranja za članove vijeća mjesnih odbo-
ra Grada Virovitice 

Kolektivni ugovor za djelatnost 
predškolskog odgoja i obrazovanja 




