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77.
Na temelju članka 16. točka 13. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 5/09. i
5/10), Gradsko vijeće Grada Slatine na tematskoj sjednici održanoj 29. lipnja 2012. godine, donijelo
je
ODLUKU

I
Prihvaća se prijedlog statusnih promjena tvrtke „Komrad“ d.o.o. Slatina u pravcu
usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o vodama, po modelu „odvajanje s osnivanjem“ na način da u
tvrtki „Komrad“ d.o.o. Slatina ostaju djelatnosti koje su isključivo vezane za proizvodnju i
distribuciju vode i djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a na novo društvo s
ograničenom odgovornošću koje će istovremeno osnovati Grad Slatina u svojem cjelokupnom
vlasništvu, prenijet će se sve ostale komunalne djelatnosti za koje je tvrtka „Komrad“ d.o.o. do sada
bila registrirana.
Gradsko vijeće prihvaća Plan podjele Društva koji je izrađen od strane direktora tvrtke
Komrad, kao i prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora Komrad d.o.o. Slatina u svezi sa
Planom podjele.
II
Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusnih promjena tvrtke „Komrad“, a u ime
Grada Slatine ovlašten je gradonačelnik Grada Slatine, Ivan Roštaš.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada
Slatine.
GRADSKO VIJEĆE GRADA SLATINE
KLASA: 363-02/12-01/05
URBROJ: 2189/02-03-01/01-12-2
Slatina, 29. lipnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Robertino Repić, univ.spec.šum., v.r.

Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2012.
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78.
Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03 i 107/07), i članka 16. točka 13. i 17. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada
broj 5/09 i 5/10), Gradsko vijeće Grada Slatine na tematskoj sjednici održanoj 29. lipnja 2012.
godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti
Članak 1.
Grad Slatina osniva trgovačko društvo za komunalne djelatnosti pod nazivom SLATINAKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Slatini, Trg
Ruđera Boškovića 16b, usvajanjem Izjave o osnivanju trgovačkog društva, koja je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 2.
Temeljni kapital Društva sastoji se od jednog temeljnog uloga i iznosi 9.919.000,00 kuna
(devet milijuna devet stotina devetnaest tisuća) kuna kao cjelokupan dio temeljnog kapitala u
nekretninama, pokretninama i stvarima a prema Planu podjele Društva „Komrad“, a što predstavlja
100% temeljnog kapitala Društva.
Članak 3.
Skupštinu Društva čini jedan član koji je po položaju gradonačelnik Grada Slatine.
Članak 4.
Gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš ovlašten je da u ime Grada Slatine potpiše Izjavu o
osnivanju trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada
Slatine.
GRADSKO VIJEĆE GRADA SLATINE
KLASA: 330-01/12-01/01
URBROJ:2189/02-03-01/01-12-1
Slatina, 29. lipnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Robertino Repić, univ.spec.šum., v.r.

Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2012.
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79.
Na temelju članka 16. točka 7. i 18. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 5/09 i
5/10), Gradsko vijeće Grada Slatine na tematskoj sjednici održanoj 29. lipnja 2012. godine, donijelo
je

ODLUKU
I
Odobrava se prodaja cjelokupnog poslovnog udjela kojega Grad Slatina drži u trgovačkom
društvu Miscanthus – Slatina d.o.o. Ivanbrijeg, zajedno s pravom na unesenu kapitalnu pričuvu.
II
Prodaja će se izvršiti putem javnog nadmetanja po tržišnoj vrijednosti koja će ujedno biti i
početna cijena a koju će utvrditi ovlašteni procjenitelj.
III
U sklopu prodajne cijene Grad će ustupiti kupcu i 1/10 vlasništva na kč. br. 1506/29, k.o.
Podravska Slatina, upisane u z.k. ul. broj 5683 k.o. Podravska Slatina, koje se u naravi sastoji od
građevinskog zemljišta površine 7420m2, proizvodne hale bruto površine 638,99m2 i nadstrešnice
bruto površine 79,20m2, s izvedenom infrastrukturom na predmetnoj čestici.
IV
Obveze Grada Slatine preuzete temeljem primljenih sredstava od strane Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, regulirat će se sporazumom između Grada, Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost i potencijalnog kupca.
V
Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog udjela iz točke I. i vlasništva iz točke
III. ove Odluke, donijeti će gradonačelnik Grada Slatine nakon provedenih dodatnih konzultacija i
pregovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ostalim suvlasnicima tvrtke
Miscanthus d.o.o., prema najpovoljnijoj varijanti za koju Grad dobije suglasnost od Fonda.
GRADSKO VIJEĆE GRADA SLATINE
KLASA: 330-01/12-01/02
URBROJ:2189/02-03-01/01-12-1
Slatina, 29. lipnja 2012. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Robertino Repić, univ.spec.šum., v.r.

Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2012.
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80.
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11), članka 25. Statuta Grada Slatine
(Službeni glasnik Grada broj 5/09 i 5/10.) i članka 14. Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i službi
Gradske uprave Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 5/09.), Gradonačelnik Grada Slatine po
prijedlogu pročelnika Ureda gradonačelnika, donosi
ODLUKU
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada
Slatine
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih odjela i službi Gradske uprave Grada Slatine
(Službeni glasnik Grada broj 3/2010), u sastavnom dijelu Pravilnika – sistematizaciji radnih mjesta u
upravnim odjelima i službama Gradske uprave Grada Slatine, u poglavlju
I. URED
GRADONAČELNIKA, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 8 – referent za društvene
djelatnosti u Odsjeku za društvene djelatnosti i opće poslove.
Članak 2.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, pročelnik Ureda gradonačelnika zadužuje se za
provedbu postupka iz članka 105. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela i službi Gradske
uprave Grada Slatine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada
Slatine, a objavit će se i u Službenom glasniku Grada Slatine.
GRADONAČELNIK GRADA SLATINE
KLASA: 023-05/10-01/4
URBROJ: 2189/02-03-01/01-12-3
Slatina, 27. lipnja 2012.

GRADONAČELNIK
Ivan Roštaš, prof., v.r.

81.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH, broj 76/07, 38/09,
90/11, 50/12 i 55/12), članka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni Glasnik Grada Slatine, broj 5/09 i
5/10) i Zaključka Gradonačelnika Grada Slatine o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja
“Kućanica-Medinci” KLASA: 350-02/10-01/14, URBROJ : 2189/02-04/01-12-15, od 29. lipnja
2012. godine, Upravni odjel za gospodarenje prostorom objavljuje

Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2012.
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JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA “KUĆANICA-MEDINCI”

1. Javna rasprava o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja “Kućanica-Medinci” (u
daljnjem tekstu: Prijedlog plana) održat će se u razdoblju od 13. srpnja do 11. kolovoza 2012.
godine.
2. Javni uvid u Prijedlog plana može se obaviti svakoga radnog dana u navedenom razdoblju,
od 9,00 do 13,00 sati, i to u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Slatine, u Slatini,
Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 25.
3. Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 13. srpnja 2012. godine, u dvorani za
sastanke u zgradi Gradske uprave u Slatini, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba br. 7, s početkom u 10,00
sati.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :
- upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,
- dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- predati u pisanom obliku u pisarnici Grada Slatine (II. kat, soba br. 1) ili dostaviti poštom
na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, i to zaključno s 13. kolovoza 2012. godine.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu
podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM
KLASA: 350-02/10-01/14
URBROJ: 2189/02-04/01-12-18
Slatina, 5. srpnja 2012. god.
PROČELNICA
Vesna Klement, dipl. ing. građ., v.r.

IZDAVAČ: Gradsko vijeće Grada Slatine – odgovorni urednik: Zlatomir Kramar,
tajnik Grada – Godišnja pretplata 100,00 kuna.

