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Na temelju  članka  114.  stavka  5.  Zakona  o 
zaštiti  i  očuvanju  kulturnih  dobara  („Narodne 
novine“,  broj  69/99.,  151/03.,  157/03.,  100/04.,  i 
87/09.)  i  članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca 
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj  3/09.), 
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  7.  sjednici 
održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U
o visini spomeničke rente

Članak 1.
  

Ovom Odlukom o visini spomeničke rente (u 
daljnjem  tekstu:  Odluka)  propisuje  se  visina 
spomeničke rente koju plaćaju fizičke i pravne osobe, 
koje  su  obveznici  poreza  na  dohodak  ili  poreza  na 
dobit,  a  koje  obavljaju  gospodarsku  djelatnost  u 
nepokretnom  kulturnom  dobru  ili  na  području 
kulturno-povijesne  cjeline  na  području  Grada 
Đurđevca.

Obveznici  plaćanja  spomeničke  rente  su  i 
fizičke  i  pravne  osobe  koje  u  svom  sastavu  imaju 
poslovne  jedinice  (svako  stalno  mjesto  obavljanja 
gospodarske  djelatnosti)  koje  obavljaju gospodarsku 
djelatnost  u  nepokretnom  kulturnom  dobru  ili  na 
području kulturno-povijesne cjeline iz stavka 1. ovog 
članka, za svaku poslovnu jedinicu. 

Članak 2.

Osnovica   spomeničke   rente   je   korisna 
površina   poslovnog   prostora   koji   se   nalazi   u 
nepokretnom  kulturnom  dobru  ili  na  području 
kulturno-povijesne cjeline.

Članak 3.

Spomenička renta plaća se mjesečno u iznosu 
od 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine 
poslovnog  prostora  koji  se  nalazi  u  nepokretnom 
kulturnom  dobru  ili  na  području kulturno-povijesne 
cjeline. 

Članak 4.
Obveznici  spomeničke  rente  dužni  su  Upravnom 
odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje 
prostora  Grada  Đurđevca,  do  31.  ožujka  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. 

Članak 5.

Spomenička  renta  plaća  se  u  godišnjem 
iznosu  prema  rješenju  o  utvrđivanju  spomeničke 
rente  koje  donosi  Upravni  odjel  za  stambeno-
komunalne  djelatnosti   i  uređenje  prostora  Grada 
Đurđevca,  u  roku  od  15  dana  od  dana  dostave 
rješenja o utvrđivanju spomeničke rente. 

Članak 6.

Ako  u  tijeku  kalendarske  godine  fizička  ili 
pravna   osoba   počinje   ili   prestaje   obavljati 
djelatnost  u  nepokretnom  kulturnom  dobru   ili  na 
području  kulturno-povijesne  cjeline,  plaća godišnju 
spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala 
djelatnost. 

Članak 7.

Na ovršni  i  žalbeni  postupak primjenjuju se 
odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 8.

Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke  prestaje 
važiti  Odluka  o  visini  spomeničke  rente  („Službene 
novine Grada Đurđevca“, broj 1/04.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana  objave  u  „Službenim  novinama  Grada 
Đurđevac“. 
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