	Na temelju članka 18. i 19. Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/06. i 17/09) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Legrad na 2. sjednici održanoj 28. lipnja 2013. donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te 
o utvrđivanju cijena usluga na grobljima 
na području Općine Legrad

Članak 1.

	Odlukom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknada za grobna mjesta te o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se cijene usluga na grobljima u naseljima Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) i to: Legrad, Mali Otok, Veliki Otok, Selnica Podravska, Kutnjak i Zablatje i to:
	- naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme,
	- godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta,
	- naknada za korištenje mrtvačnica,
	- naknada za izvođenje radova na grobljima,
	- naknada za pružanje usluga ukopa.

Članak 2.

	Korisnicima koji imaju prebivalište na području Općine određuje se visina naknade za dodjelu na korištenje novog grobnog mjesta za potrebe ukopa (u slučaju smrti korisnika) u svoti: 
	- 300,00 kuna za jedno grobno mjesto I. kategorije, 
	- 200,00 kuna za jedno grobno mjesto II. kategorije, 
	- 100,00 kuna za jedno grobno mjesto III. kategorije. 
	Za korisnike iz stavka 1. ovoga članka naknada za korištenje novog grobnog mjesta prije potrebe ukopa, odnosno radi rezervacije grobnog mjesta za života korisnika, utvrđuje se u visini trostrukog iznosa naknada  utvrđenih stavkom 1. ovoga članka i to u svoti:
	900,00 kuna za jedno grobno mjesto I. kategorije,

600,00 kuna za jedno grobno mjesto II. kategorije,
300,00 kuna za jedno grobno mjesto III. kategorije.

Članak 3.

	Korisnicima koji nemaju prebivalište na području Općine, a rođeni su ili su živjeli na području Općine i prije smrti su izrazili želju da budu pokopani na groblju prema mjestu rođenja ili je tako odlučila obitelj umrlog, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovom pokopu, može se dodijeliti novo grobno mjesto radi ukopa, a naknada za dodjelu novog grobnog mjesta utvrđuje se:
	- u svoti 1.000,00 kuna za jedno grobno mjesto I. kategorije, 
	- u svoti 700,00 kuna za jedno grobno mjesto II. kategorije, 
	- u svoti 500,00 kuna za jedno grobno mjesto III. kategorije. 
	Naknade iz stavka 1. ovog članka plaćaju se i za ukop osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka, koje se ukapaju u postojeća grobna mjesta koja su dodijeljena na korištenje članu njihove obitelji ili osobi koja je dužna skrbiti o njihovom pokopu, ako taj korisnik grobnog mjesta ima prebivalište na području Općine i suglasan je sa ukopom na grobno mjesto koje je njemu dodijeljeno.  
	Korisnicima iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti i novo grobno mjesto radi rezervacije ukopa, a naknada se utvrđuje u visini trostrukog iznosa naknada određenih stavkom 1. ovoga članka.  
	Osobe koje nisu rođene niti su živjele na području Općine, a žele rezervirati grobno mjesto radi ukopa na groblju na području Općine, za dodjelu na korištenje grobnog mjesta plaćaju naknade u sljedećim svotama:
	5.000,00 kuna za jedno grobno mjesto I. kategorije,

3.000,00 kuna za jedno grobno mjesto II. kategorije,
2.000,00 kuna za jedno grobno mjesto III. kategorije.
	Naknade za dodjelu grobnih mjesta iz stavka 4. ovoga članka plaćaju i članovi njihove obitelji odnosno osobe koje su dužne skrbiti o ukopu osoba iz stavka 4. ovoga članka.     
	Kategoriju grobnih mjesta odredit će vijeće mjesnog odbora za groblje koje se nalazi na njegovom području. 	
	
Članak 4.

	Korisnicima koji imaju prebivalište na području Općine kojima su od prije dodijeljena na korištenje grobna mjesta, ali za ista nemaju rješenje, oslobađaju se plaćanja naknade, a Uprava groblja izdat će rješenje o dodjeli grobnog mjesta.
	Korisnici koji nemaju prebivalište na području Općine, a imaju grobna mjesta na kojima su pokopani članovi njihove obitelji, koja rješenjem nisu dodijeljena određenim korisnicima, a u ta grobna mjesta se više neće ukapati nitko od članova njihove obitelji, plaćaju naknadu za dodjelu na korištenje postojećeg grobnog mjesta u visini koja je utvrđena za nova grobna mjesta korisnicima s područja Općine za potrebe ukopa.
	
Članak 5.

	Za korištenje grobnog mjesta korisnici plaćaju godišnju grobnu naknadu koja se utvrđuje u svoti 20,00 kuna za jedno grobno mjesto godišnje.

Članak 6.

	Godišnja grobna naknada plaća se temeljem rješenja koje za svakog pojedinog obveznika donosi Uprava groblja.

Članak 7.

	Naknade za korištenje prostora mrtvačnice i kolica za prijevoz pokojnika i vijenaca  oslobađaju se korisnici s prebivalištem na području Općine, ali su dužni unutarnji prostor mrtvačnice i prostor ispred mrtvačnice očistiti nakon korištenja.
	Za korištenje prostora mrtvačnice i kolica za prijevoz pokojnika i vijenaca korisnici koji nemaju prebivalište na području Općine kao i za ukop osobe koja nije s područja Općine plaća se naknada u svoti 200,00 kuna. 	

Članak 8.

	Visina naknade za usluge sahrane (iskop jame i ukop pokojnika) na grobljima utvrđuje se sukladno ugovoru s izvršiteljem tih poslova, prema odluci Općinskog vijeća. 

Članak 9.

	Izvođači radova - klesari koji izvode radove na grobljima dužni su prije početka izvođenja radova platiti naknadu za korištenje struje, vode, prilaznih puteva i deponija za odlaganje materijala i to: 
	1. za izradu okvira u svoti 50,00 kuna za jedno grobno mjesto,
	2. za adaptaciju postojećeg spomenika u svoti 150,00 kuna,
	3. za izradu nadgrobnog spomenika za jedno grobno mjesto u svoti 200,00 kuna,
	4. za izradu nadgrobnog spomenika za dva ili više grobnih mjesta u svoti 300,00 kuna,
	5. za izgradnju grobnice do dva grobna mjesta u svoti 500,00 kuna.
	Naknade iz stavka 1. ovoga članka mogu umjesto izvođača radova - klesara uplatiti korisnici grobnih mjesta koji su naručili radove.
	Izvođači radova odnosno korisnici grobnih mjesta dužni su ovlaštenom predstavniku Općine za pojedino naselje na čijem se području nalazi groblje, prije početka izvođenja klesarskih radova prijaviti izvođenje radova, radi omeđenja grobnog mjesta na kojem će se radovi izvoditi i uvođenja u posao.  

Članak 10.

	Naknade utvrđene ovom Odlukom uplaćuju se na žiro-račun Općine, prije korištenja usluga na grobljima (za dodjelu grobnih mjesta, korištenja objekata i opreme za sahranu, izvođenja klesarskih radova), na temelju rješenja koje izdaje Uprava groblja.

Članak 11.

	Sredstva prikupljena od naknada utvrđenih ovom Odlukom koristit će se za financiranje održavanja groblja i objekata na grobljima na području Općine.

Članak 12.

	Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/06).

Članak 13.

	Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
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