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GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
34.
Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj
69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10. i 61/11.) te članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine
Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 18. kolovoza
2011. godine donijelo

ODLUKU
o spomeničkoj renti na području Grada Buzeta
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Buzeta, a osobito:
- obveznici plaćanja spomeničke rente i izuzeci od obveze plaćanja spomeničke rente,
- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline za koje se plaća spomenička renta kada
se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,
- visina spomeničke rente,
- način plaćanja spomeničke rente,
- način korištenja prikupljenih sredstava od spomeničke rente.
II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE
Članak 2.
(1) 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 zaštićenom nepokretnom
kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Buzeta iz
članka 4. ove Odluke.
(2) Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto
obavljanja gospodarske i poslovne djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom
kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku
poslovnu jedinicu.
Članak 3.
(1) Obveznici plaćanja spomeničke rente dužni su upravnom tijelu koje je nadležno za poslove
komunalnog gospodarstva u Gradu Buzeta (u nastavku: nadležno upravno tijelo) do 31. ožujka svake
godine dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koja se nalazi na području kulturnopovijesne cjeline iz članka 4. ove Odluke.
(2) U slučaju da obveznik sam ne prijavi podatke potrebne za donošenje rješenja, rješenje će po
službenoj dužnosti donijeti nadležno upravno tijelo na temelju površine prema kojoj je utvrđena obveza
plaćanja komunalne naknade za isti prostor.
III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO POVIJESNE CJELINE
Članak 4.
(1) Na području Grada Buzeta spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u
objektima kojima je rješenjem nadležno državno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i
koji su upisani u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
(2) Na području Grada Buzeta spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti na
području kojem je rješenjem nadležno državno tijelo utvrdilo svojstvo kulturno-povijesne cjeline, i to
sljedećih kulturno-povijesnih urbanih cjelina:
- Buzet - Stari grad,
- Marčenegla,
- Hum,
- Roč i
- Kotli,
- Vrh.
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(3) Popis nepokretnih kulturnih dobara, popis kulturno-povijesnih cjelina i grafički prikaz granica
zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Buzeta utvrđenih rješenjem nadležnog
državnog tijela nalaze se u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.
IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE
Članak 5.
Visina spomeničke rente za obavljanje gospodarske djelatnosti u pojedinačnim nepokretnim kulturnim
dobrima i na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina iznosi 1,00 kunu mjesečno po četvornom
metru korisne površine poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost.
V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE
Članak 6.
(1) Spomenička renta plaća se tromjesečno prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje
donosi nadležno upravno tijelo Grada Buzeta u skladu s postupkom koji je propisan za donošenje
rješenja o komunalnoj naknadi.
(2) Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju spomeničke rente, a preostali obroci dospijevaju na naplatu kvartalno.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti žalba upravnom tijelu jedinice područne
(regionalne) samouprave nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. Žalba na rješenje ne
zadržava izvršenje rješenja.
Članak 7.
(1) Obveznik spomeničke rente koji u tijeku kalendarske godine počinje ili prestaje obavljati
gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline,
plaća spomeničku rentu samo za razdoblje u kojem je obavljao gospodarsku djelatnost.
(2) Ukoliko tijekom godine nepokretni objekt, naselje ili dio naselja dobije ili izgubi svojstvo kulturnog
dobra ili kulturno-povijesne cjeline na području Grada Buzeta, obveznici spomeničke rente obvezni su
platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem su obavljali djelatnost u kulturnom dobru ili na
području proglašene kulturno-povijesne cjeline.
VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE
Članak 8.
Fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost u
potpunosti su oslobođene obveze plaćanja spomeničke rente.
Članak 9.
(1) Obveznici spomeničke rente na temelju članka 114.a. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
izuzimaju se od plaćanja spomeničke rente po ovoj Odluci.
(2) Kao dokaz za oslobađanje fizička ili pravna osoba dostavlja nadležnom upravnom tijelu obrazac
SR i dokaz o uplati mjesečnog predujma spomeničke rente.
VII. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE
Članak 10.
Sredstva spomeničke rente koja Grad Buzet prihoduje mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje
kulturnih dobara i zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Buzeta, u skladu s
Programom rada koji godišnje donosi Odbor za revitalizaciju povijesnih jezgri i očuvanje spomenika
kulture Grada Buzeta.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Buzeta“, a
primjenjuje se od dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.
KLASA: 021-05/11-01/51
URBROJ: 2106/01-01-11-1
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Buzet, 18. kolovoza 2011.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dario Krivičić, v. r.

35.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), te članka
19. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj
3/11.), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2011. godine donijelo

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Buzeta u 2011. godini
Članak 1.
Za naročite zasluge i izuzetne rezultate te doprinos u razvoju Grada Buzeta, Gradsko vijeće Grada
Buzeta dodjeljuje u 2011. godini sljedeća javna priznanja:
NAGRADA GRADA BUZETA ZA ŽIVOTNO DJELO
Ivan AKRAPOVIĆ
GODIŠNJA NAGRADA GRADA BUZETA
Franko BLAGONIĆ
Janja KUHARIĆ
Edvin ŽULIĆ
POHVALNICU GRADA BUZETA
Marcel GLAVIĆ,
Toni JERMANIŠ,
Anja NEŽIĆ,
Katarina OŠO,
plesna skupina „No Name“,
plesna skupina „Pčelice“.
Članak 2.
Priznanja iz članka 1. ove Odluke uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada
Buzeta koja će se održati 9. rujna 2011. godine povodom Dana Grada Buzeta „Subotine“.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 021-05/11-01/53
URBROJ: 2106/01-01-11-1
Buzet, 18. kolovoza 2011.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dario Krivičić, v. r.
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31.
Na temelju članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradsko
vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2011. godine donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj
reviziji Grada Buzeta za 2010. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Buzeta za 2010. godinu koju je obavio
Državni ured za reviziju - Područni ured Pazin (KLASA: 041-01/11-01/224, URBROJ: 613-20-11-6, od
22. srpnja 2011. godine).
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada
Buzeta“.
KLASA: 021-05/11-01/52
URBROJ: 2106/01-01-11-1
Buzet, 18. kolovoza 2010.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA
PREDSJEDNIK
Dario Krivičić, v. r.
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