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     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga izvješća o izvršenju Plana raspodjele 

sredstava spomeničke rente u 2021. godini 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt izvješća o izvršenju Plana 

raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. godini i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

      ZAKLJUČAK  
 

Utvrđuje se Prijedlog izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava 
spomeničke rente u 2021. godini i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i 
donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna 
Grgić Škaurin.  
 

 

        GRADONAČELNIK 
       
                                                                              Dario Hrebak 
 
         

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, 
socijalnu skrb i opće poslove  

 
 
KLASA: 612-08/22-01/02 
URBROJ: 2103-1-04-1-22-2 
Bjelovar, 7. lipnja 2022. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
 
 
 
PREDMET:  Nacrt Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke 

rente u 2021. godini 
 
 
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt Izvješća o 
izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. godini, utvrdi ga kao 
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
 

PROČELNICA 
Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  

Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
 
 

NACRT 
Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

(„Narodne novine“, broj 69/99, 157/03,100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 
136/12,157/13, 152/14, 44/17, 98/15, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 32. 
stavka 1. točke 6. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 
2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ….. sjednici održanoj …. srpnja 2022. 
godine donosi 
 

Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. 
godini 

 
 
 Grad Bjelovar je u 2021. godini za izvršenje programa koji se financiraju od 
prihoda iz spomeničke rente raspolagao sa sredstvima u iznosu: 
 
Neutrošena sredstva iz 2020. godine:                                       367.282,19 kn 

Prihod od spomeničke rente u 2021.:                                        796.276,94 kn  

___________________________________________________________________                           

                                                                               UKUPNO:  1.163.559,13 kn 

 
Sredstva su korištena za izvršenje sljedećih programa: 
 
1. Donacije građanima i kućanstvima 
     - sanacija fasada u zaštićenoj jezgri                                   520.616,76 kn 

 

   __________________________________________________________________                           

                                                                               UKUPNO: 520.616,76 kn 

Neutrošena sredstva od spomeničke rente iz 2021. godine od 642.942,37 kn 
prenose se u 2022. godinu. 
 
KLASA: 612-08/22-01/02 
URBROJ: 2103-1-02-22-1 
Bjelovar,__. srpnja 2022. 
 
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                        Nenad Martinovski dipl. oec. 
 



 

OBRAZLOŽENJE 
 
 

 Sukladno članku 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne 
novine“, broj 69/99, 157/03,100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,157/13, 
152/14, 44/17, 98/15, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)  obveznici spomeničke rente su 
fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a 
koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili području 
kulturno povijesne cjeline. Prema navedenom, fizičke i pravne osobe koje nisu 
obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, ili su oslobođeni plaćanja poreza po 
nekom drugom propisu, nisu obveznici plaćanja spomeničke rente. 
 
  O visini spomeničke rente odlučuje predstavničko tijelo gradova ili općina. 
Odlukom kojom je propisana visina spomeničke rente može se potpuno ili djelomično 
osloboditi plaćanje spomeničke rente pravnim i fizičkim osobama na svom području. 
 
 Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o visini spomeničke rente Grada 
Bjelovara, Program korištenja sredstava spomeničke rente koji pripadaju Gradu 
Bjelovaru donosi Gradsko vijeće Grada Bjelovara. 
 
 Temeljem članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prihod od 
spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanju kulturnih dobara. 
Sukladno tome, spomenička renta može imati nekoliko namjena, kao što su ulaganje 
u očuvanje kulturnog dobra koji je polučio rentu, ulaganje u očuvanje graditeljske 
baštine, ulaganje u očuvanju kulturne baštine te za pokriće drugih vidova potrošnje 
vezane za zaštitu i očuvanju kulturnih dobara. 
 

Grad Bjelovar je u 2021. godini za izvršenje programa koji se financiraju od 
prihoda iz spomeničke rente raspolagao sa sredstvima u iznosu od 796.276,94 kn, s 
time da je iz 2020. godine preneseno je 367.282,19kn što ukupno iznosi 
1.163.559,13 kn. Sredstva u iznosu od 520.616,76kn utrošena su na sanaciju fasada 
u zaštićenoj jezgri grada dok se višak sredstava prenosi u 2022. godinu.                                  
 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt Izvještaja 
o raspodjeli sredstva spomeničke rente za 2021. godinu, utvrdi ga kao Prijedlog i 
uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 
 
 
Izradila: 
Mara Brlečić 
 

PROČELNICA 
Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica 

 
 
 
 


