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Na temelju  članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti

i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj
69/99, 151/03 i 157/03) i članka 21. Statuta Grada
Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 14/01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
19. sjednici, od 07. travnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o visini spomeničke rente

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje

spomeničke rente na području Grada Vodica, a osobito:
- obveznici plaćanja spomeničke rente,
- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne

cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u
njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina i način plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE
RENTE

Članak 2.
Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i

pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na
dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju
gospodarsku djelatnost u nepokretnim kulturnim
dobrima ili na području kulturno-povijesne cjeline iz
članka 3. ove odluke.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I
KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 3.
U Gradu Vodice spomenička renta plaća se za

obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima
je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo
nepokretnog kulturnog dobra prema izvodu iz Registra
kulturnih dobara Ministarstva kulture.

Spomenička renta plaća se i za obavljanje
gospodarske djelatnosti na području kojem je rješenjem
Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo kulturno-
povijesne cjeline.

IV. VISINA I NAČIN PLAĆANJA
SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.
Visina spomeničke rente obračunava se po

četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na
području kulturno-povijesne cjeline iz članka 3. ove
odluke.

Spomenička renta iznosi 5,00 kn po četvornom
metru korisne površine poslovnog prostora mjesečno
za naselja Vodice, Tribunj i Srima, a 3,00 kn za ostala
naselja Grada Vodica.

Članak 5.
Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu

prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje
donosi Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove Grada
Vodica na način i po postupku koji je propisan za
donošenje rješenja za komunalnu naknadu.

Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu
platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba na rješenje ne zadržava izvršenje.
O žalbi na rješenje u drugom stupnju odlučuje

nadležni upravni odjel u Šibensko-kninskoj županiji.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,

primjenjivat će se od 01. siječnja 2004. godine,  a objavit
će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa: 612-08/04-01/l
Urbroj: 2182/04-04-2
Vodice, 07. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA

PREDSJEDNIK
Josip Juričev-Martinčev, v.r.

____________________
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Vodica

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/
01 i 15/02), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 19.
sjednici, od 07. travnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o preuzimanju otplate kredita za “ex školu”

u Vodicama

1. Grad Vodice preuzima otplatu dijela kredita po
Ugovoru o kreditu broj : KO 11/02 za rekonstrukciju
“ex škola” u Vodicama u iznosu od 2.550.000 eura, a
temeljem otplatnog plana koji se prilaže ovoj odluci i
čini njen sastavni dio.

2. Ova odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.


