Petak, 28. travnja 2000.
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Stranica 477 — broj 8

Općina Skrad
ODLUKU
o naknadama za korištenje i održavanje groblja u Skradu

3.
Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene
novine« broj 15/93 i 7/94) Općinsko vijeće Općine Skrad,
na sjednici održanoj 11. travnja 2000. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Cjenika usluga opskrbe pitkom vođom
»Komunalac« d.o.o. za vodoopskrbu i drage komunalne
djelatnosti Delnice
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Skrad usvaja prijedlog cijena us
luga opskrbe pitkom vodom koje isporučuje »Komunalac«
d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delni
ce, prema sljedećim prijavljenim veličinama u kn/m3:
- osnovna cijena vode
- koncesijska naknada
- UKUPNO
- PDV 22%
- UKUPNO sa PDV
- naknada za korištenje voda
- naknada za zaštitu voda
- SVEUKUPNO

domaćinstva
4,03
0,08
4,11
0,90
5,01
0,79
0,90
6,70

poduzeća
6,23
0,08
6,31
1,38
7,69
0,79
0,90
9,38

Članak 2.
Prihvaćene cijene usluga opskrbe pitkom vodom primje
njivat će se od 1. svibnja 2000. godine.
Članak 3.
Ova Odluka temeljem članka 6. Uredbe o izravnim mje
rama kontrole cijena za određene komunalne usluge (»Na
rodne novine« broj 45/99), dostavit će se ministarstvu nad
ležnom za cijene i županijskom uredu nadležnom za poslo
ve gospodarstva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 363-01/00-01/12
Ur. broj: 2112-04-00-01-02
Skrad, 11. travnja 2000.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Marija Božičević, v. r.

4.
Na temelju odredbi članka 26. Zakona o određivanju po
slova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samou
prave i uprave (»Narodne novine« broj 75/93) i članka 15.
Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 15/93 i II
94), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj
11. travnja 2000. godine donijelo je

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osiguranje financijskih sred
stava za provođenje Zakona o grobljima (»Narodne novi
ne« broj 19/98) i Odluke o grobljima Općine Skrad (»Slu
žbene novine« broj 25/99).
Članak 2.
Za korištenje novog grobnog mjesta plaća se jednokratna
naknada koja iznosi:
1. jednostruko grobno mjesto za građane s
prebivalištem na području Općine Skrad
3.000,00 kn
2. jednostruko grobno mjesto za građane
koji nemaju prebivalište na području
Općine Skrad
30.000,00 kn
3. dvostruko grobno mjesto za građane
s prebivalištem na području Općine Skrad
3.900,00 kn
4. dvostruko grobno mjesto za građane
koji nemaju prebivalište na području Općine
Skrad
39.000,00 kn
Naknada iz prethodnog stavka za staro groblje u Skradu
umanjuje se za 50%.
Članak 3.
Godišnja naknada (grobarina) za održavanje groblja iz
nosi:
1. za jednostruko grobno mjesto
2. za dvostruko grobno mjesto

60,00 kn
90,00 kn

Članak 4.
Prihodi ostvareni naknadama iz članka 2. i 3. ove Odluke
mogu se koristiti isključivo za financiranje uređenja, održa
vanja i upravljanja grobljem.
Članak 5.
Vrijeme korištenja trajnoga grobnog mjesta, za koje je
podmirena jednokratna naknada, nije ograničeno ako se
za to korištenje uredno plaća godišnja naknada iz članka
3. ove Odluke.
Trajni grob za koji 5 godina nije plaćena godišnja na
knada, a korisnik je nije podmirio ni nakon upozorenja,
smatrat će se napuštenim. Time je dotadašnjem korisniku
prestalo pravo da ga i dalje koristi, a prekop se takvoga
groba može izvršiti ako je od posljednjega ukopa prošlo više
od 15 godina.
U sredstvima javnoga priopćavanja mora se dati obavijest
o napuštenim grobovima kojom će uprava groblja odrediti i
rok u kome se korisnik napuštenog groba mora javiti.
Između objave obavijesti iz stavka 3. ovog članka i dodje
le grobnog mjesta drugom korisniku ne može proći manje
od 6 mjeseci.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Od
luka o naknadama za korištenje i održavanje groblja u
Skradu, objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-go
ranske županije broj 15/99.
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Članak 7.
,f.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 363-06/00-01/02
Ur. broj: 2112-04-00-01-01
Skrad, 11. travnja 2000.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
'
Marija Božičević, v. r.

5.
Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Sta
tuta Općine Skraji (»Službene novine« broj 15/93 i 7/94)
Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 11.
travnja 2000. godine, donosi
ODLUKU
o Planu mreže dječjih vrtića na području Općine Skrad
Članak 1. •
Ovim Planom utvrđuje se polazeći od potreba i interesa
građana, mreža dječjih vrtića na području Općine Skrad.

Petak, 28. travnja 2000.

*

Članak 2.

t

'

-•

Na području Općine Skrad, Općina osniva dječji vrtić kao
Podružnicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj
školi Skrad, sa sjedištem u Skradu, Školska 2.
Članak 3.
I Na području Općine Skrad djeluje samo dječji vrtić iz
č|anka 2. ove Odluke.
*

Članak 4.

,^>.-.

Ovaj Plan ne ograničava osnivanje dječjeg vrtića od stra
ne drugog ovlaštenog osnivača.
Članak 5.
Odluka o Planu mreže objavit će se u »Službenim novi
nama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 601-01/00-01/03
Ur, broj: 2112-04-00-01-01
Skrad, 11. travnja 2000.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Marija Božičević, v. r.

