REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK
KLASA: 011-01/14-01/00001
URBROJ: 2181/01-01-16-06
Splil, 22. rujna 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
ovdjePREDMET:

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (nSlužbeni glasnik Grada Splita" broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46113 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana
22. rujna 2015. godine, utvrdio
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke

rente

te je prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Pave
Zaninović, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo.

U prilogu: Prijedlog odluke ...
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(1/Gradskom
vijeću Grada Splita, ovdje
""
2. Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, Pavi Zaninoviću, ovdje
3. Pismohrani, ovdje
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REPUBLIKA
HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska
županija
GRAD SPLIT
Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i redarstvo
KLASA: 011-01/14-01/01
URBROJ: 2181/01-11-03/01-15-05
Split, 15.09.2015. godine

GRADONAČELNIKU

GRADA SPLITA
-OVDJE-

PREDMET:

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente

PRAVNI TEMELJ:

Članak 114.Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
("Narodne novine" broj 69/99,151/03, 157/03,87/09,88/10,61/11,25/12,
136/12, 157/13, 152/14 i 98115 - Uredba) i članak 36. Statuta Grada Splita
("Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13,39/13
i 46/13-pročišćeni tekst)

STRUČNA

OBRADA:Upravni

odjel za komunalno gospodarstvo

NADLEŽNOST:

Gradsko vijeće

IZVJESTITELJ:

Pave Zaninović,pomoćnik

i redarstvo

pročelnika

Pomoćnik pročelnika
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KLASA:
URBROJ:
Split,
Na temelju članka 114. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (~Narodne novine" broj 69/99,
151/03,157/03,87109,88/10,61/11,25112,136/12,
157/13, 152114 i 98/15 - Uredba) i članka 36.
Statuta Grada Splita (.Službeni 91asnik Grada Splita" broj 17109, 11110, 18/13, 39/13 i 46/13 -

pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grad Splita na

sjednici, održanoj

2015.

godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente

Ćlanak 1.
U Odluci o visini spomeničke rente (.Službeni 91asnik Grada Splita" broj 19104, 15/07,22/10,11/11
i 11/14 - pročišćeni tekst) u članku 5. brojka ,,5" zamjenjuje se brojkom ,,4".
Ćlanak 2.
U članku 8a iza riječi "obavljaju" dodaju se riječi "tradicijski i umjetnički obrti".
Ćlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Splita",

Predsjednik
Gradskog vijeća

mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur.

DOSTAVITI:
1.Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Pave Zaninović, ovdje
2. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Barbara Šilović, ovdje
3. Uredništvo ~Službenog glasnika Grada Splita", ovdje
4.Pismohrana, ovdje

•

OBRAZLOŽENJE
Uz članak 1.
Ovim člankom izvršena je izmjena u članku 5. Odluke na način da se visina spomeničke rente za
sve obveznike koji gospodarsku djelatnost obavljaju u objektima koji imaju status nepokretnog
kulturnog dobra smanjuje s 5.00 kn/m2 na 4,OOkn!m2 korisne površine mjesečno.
Predložena izmjena uvjetovana je Uredbom o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara .koju je donijela Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine~ broj 98/15) .
Uz članak 2.
Upućen je prijedlog da se radi poticanja rada tradicijskih obrta, te proizvodnih i prerađivačkih
djelatnosti u povijesnoj jezgri Splita oslobode plaćanja spomeničke rente obrti s navedenom
djelatnošću.
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente ("Službeni glasnik Grada Splita", broj
22/10) u članku 8a. oslobođene su plaćanja spomeničke rente fizičke i pravne osobe koje obavljaju
prerađivačku ili proizvodnu djelatnost u objektima koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru.
S obzirom na navedeno predlažemo da se tradicijski i umjetnički obrti oslobode plaćanja
spomeničke rente.
Pravilnikom o tradicijskim,odnosno umjetničkim obrtima (" Narodne novine" broj 112/07) određeni
su uvjeti način stjecanja statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.
Uz članak 3.
Ovim člankom propisano je stupanje na snagu ove Odluke

