
 

Gradsko vijeća
KLASA: 412-01/13-01/4
URBROJ: 2113/01-04/1-13-2
Donja Stubica, 14.11.2013.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne 
novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) i članka 32. Statuta 
Grada Donja Stubica ("službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 14/09 i 12/13) 
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica, na 5. sjednici 14.11.2013. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o spomeničkoj renti

I  OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti plaćanja spomeničke rente na području Grada Donja 
Stubica (u daljnjem tekstu: Grad), a osobito:

- obveznici plaćanja spomeničke rente
- kulturno-povijesna cjelina i nepokretna kulturna dobra u kojima se plaća spomenička 

renta,
- utvrđivanje obveze i način plaćanja spomeničke rente.

II  OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.
Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koji su obveznici plaćanja 

poreza na dohodak ili dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru 
ili na području kulturno povijesne cjeline.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto 
obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno 
povijesne cjeline ili u nepokretnom kulturnom dobru, obveznici su plaćanja spomeničke rente za 
svaku poslovnu jedinicu.

III  NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNA CJELINA

Članak 3.
Na području Grada spomenička renta se plaća za obavljanje gospodarske djelatnosti:
a) u nepokretnom kulturnom dobru – objektima pojedinačno zaštićenim Rješenjem 

Ministarstva kulture RH.
b) u objektima koji se nalaze na području kojem je utvrđeno svojstvo kulturno povijesne 

cjeline naselja Donja Stubica Rješenjem Ministarstva kulture 
KLASA: UP-I  -612-08/10-06/0057 URBROJ: 532-04-01-1/4-10-1 od 5. travnja 
2010. godine.
Kartografski prikaz povijesne cjeline naselja Donja Stubica i popis nepokretnih 
kulturnih dobara upisanih u Registar Ministarstva RH predstavlja sastavni dio ove 
Odluke.
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IV  UTVRĐIVANJE OBVEZE I NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.
Spomenička renta obračunava se i plaća u godišnjem iznosu prema Rješenju o 

utvrđivanju spomeničke rente koju donosi Jedinstveni upravni odjel Grada.
Rješenje iz prethodnog stavka donosi se najkasnije do 31.05. tekuće godine, a obveza 

dospijeva na naplatu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 5.
Osnovica za obračun spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se 

nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili u objektu koji se nalazi u kulturno povijesnoj cjelini.

Članak 6.
Visina spomeničke rente utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 2,00 kune po m2 korisne 

površine poslovnog prostora.

Članak 7.
Obveznici plaćanja spomeničke rente u obvezi su Jedinstvenom upravnom odjelu do 31. 

ožujka tekuće godine za koju se utvrđuje spomenička renta dostaviti podatke o korisnoj površini 
poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-
povijesne cjeline naselja Donja Stubica.

U slučaju da obveznik sam ne prijavi podatke potrebne za donošenje rješenja, rješenje će 
po službenoj dužnosti donijeti Jedinstveni upravni odjel na temelju površine prema kojoj je 
utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za isti prostor.

Članak 8.
Prihod od spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih 

dobara, a uplaćuje se 60% u korist Proračuna Grada, a 40% u korist Državnog Proračuna.

V  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije", a primjenjuje se od 1.01.2014. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća
Anđelko Glivar, dr. med.
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