
Odluka je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 32/13. 
                     
Na temelju članka 114. st. 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne 

novine“ br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12.) i članka 
31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13.) 
Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2013. godine 
donosi 

ODLUKU O VISINI SPOMENIČKE RENTE 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o visini spomeničke rente (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 

uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Zaboka, a posebno: 
- obveznici plaćanja spomeničke rente, 
- kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline za koje se plaća spomenička renta kada se 
u istima obavlja gospodarska  djelatnost, 
- visina spomeničke rente, 
- utvrđivanje obveze i način plaćanja spomeničke rente, 
- oslobađanje od plaćanja spomeničke rente. 

 
II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE 
 

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

poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području 
kulturno-povijesne cjeline ili u nepokretnom kulturnom dobru utvrđenom u članku 3. ove 
Odluke. 

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

 
III. KULTURNO-POVIJESNA CJELINA I NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 
 

Članak 3. 
 Spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u nepokretnim 
objektima i kulturno-povijesnim cjelinama, na području Grada Zaboka, kojima je nadležno 
državno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne 
cjeline. 

Popis kulturno-povijesnih cjelina i nepokretnih kulturnih dobara na području Grada 
Zaboka iskazan je u prilogu A koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 
IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE 

Članak 4. 
Osnovica za obračun spomeničke rente iz članka 2. ove Odluke je korisna površina 

poslovnog prostora koji se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini.  



Spomenička renta za obveznike koji gospodarsku djelatnost obavljaju u objektima koji 
se nalaze u kulturnom dobru, odnosno kulturno-povijesnoj cjelini, iznosi 1,00 (jednu) kunu 
mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja 
djelatnost.  
 
V. UTVRĐIVANJE OBVEZE I NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE 
 

Članak 5. 
Rješenje o utvrđivanju spomeničke rente donosi upravni odjel Grada Zaboka u čijoj su 

nadležnosti poslovi komunalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Upravni odjel). 
 

Članak 6. 
Obveznici plaćanja spomeničke rente dužni su Upravnom odjelu do 31. ožujka tekuće 

godine dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koje koriste u objektima koji 
se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini. 

U slučaju da obveznik sam ne prijavi podatke potrebne za donošenje rješenja, rješenje 
će, temeljem podataka koji se koriste za utvrđivanje obveze i visine plaćanja komunalne 
naknade za isti prostor, Upravni odjel donijeti po službenoj dužnosti. 

 
Članak 7. 

Spomenička renta iz članka 2. ove Odluke plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju 
iz članka 5. ove Odluke, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

 
Članak 8. 

Fizička ili pravna osoba koja tijekom godine započne ili prestane obavljati djelatnost u 
nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju 
spomeničku rentu za dio godine u kojoj se djelatnost obavljala. Ovu promjenu  obveznik 
plaćanja spomeničke rente  dužan je prijaviti Upravnom odjelu u roku od 15 dana od dana 
nastanka promjene. 

Kada tijekom godine neka građevina ili dio Grada Zaboka dobije ili izgubi svojstvo 
kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline, obveznik spomeničke rente u obvezi je platiti 
spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem je obavljao djelatnost u nepokretnom 
kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. 

 
Članak 9. 

Sredstva spomeničke rente koja uprihodi Grad Zabok mogu se koristiti isključivo za 
zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina na području Grada 
Zaboka. 

Prihod od spomeničke rente raspoređuje se temeljem godišnjeg Programa raspodjele 
sredstava spomeničke rente koji donosi Gradsko vijeće Grada Zaboka. 

 
Članak 10. 

Protiv rješenja o obvezi plaćanja i visini spomeničke rente može se izjaviti žalba 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU 
fondove Krapinsko-zagorske županije. 

 



Članak 11. 
Na ovršni i žalbeni postupak prema rješenju iz članka 5. ove Odluke primjenjuju se 

odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
VI. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE 
 

Članak 12. 
Korisnici koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju 

prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su plaćanja 
spomeničke rente po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti u nepokretnome kulturnom 
dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.  

Spomenička renta ne plaća se za nekretnine važne za Grad Zabok kako slijedi:  
1. za poslovne prostore koje Grad Zabok i mjesni odbori koriste za vlastite potrebe,  
2. za poslovne prostore koje su u vlasništvu odnosno na korištenju športskih i 

humanitarnih udruga s područja Grada Zaboka.  
Iznimno od stavka 2. ovog članka spomenička renta plaća se za poslovni prostor koje 

vlasnici odnosno korisnici iz stavka 2. točke 2. ovoga članka daju u zakup, podzakup, najam, 
podnajam ili na korištenje drugoj pravnoj osobi uz naknadu.  

Izvor sredstava za namirenje iznosa spomeničke rente za slučajeve iz stavka 2. ovoga 
članka su porezni prihodi.  
 
VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 13. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a 

stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 
 
KLASA: 363-02/13-01/04 
URBROJ: 2197/01-02-13-2 
Zabok, 17. prosinca 2013.  
                                                                             PREDSJEDNIK  
                                                                                                           Gradskog vijeća  
                                                                                                           Žarko Ivančić, oec. 
DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
    i javne potrebe, ovdje, 
2. Upravi odjel za financije, ovdje, 
3. Dvorac Gjalski, Gredice Zabočke 7, Zabok, 
4. Za objavu u „Službenom glasniku KZŽ“, 
5. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, 
    Služba za zajedničke poslove, 
    Krapina, Magistratska 1, 
6. Za zbirku akata, 
7. Za prilog zapisniku, 
8. Pismohrana. 



 
 
PRILOG A Odluke o visini spomeničke rente 
 
 
POPIS 
kulturnih dobara i zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina  
registriranih, preventivno zaštićenih odnosno predviđenih za zaštitu  
na području Grada Zaboka 
 
 

I. U Registar kulturnih dobara pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, za 
područje Grada Zaboka, upisana su sljedeća kulturna dobra: 

 
1. Crkva sv. Antuna, nepokretno kulturno dobro – pojedinačno 
2. Crkva sv. Jelene Križarice, nepokretno kulturno dobro – pojedinačno 
3. Dvorac Bračak, nepokretno kulturno dobro – pojedinačno 
4. Dvorac Gredice, nepokretno kulturno dobro – pojedinačno 

 
II. Ovaj Popis čini sastavni dio Odluke o visini spomeničke rente. 


