
Temeljem članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne 
novine“ br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11. i 25/12.) i članka 36 .  Statuta 
Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10.).) 
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na ----. sjednici održanoj ---. prosinca 2014., donijelo 
je

O D L U K U

o izmjeni  i dopuni Odluke o visini
spomeničke rente grada Slavonskog

Broda

Članak 1.

U članku 4. Odluke o spomeničkoj renti (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.25/10,
Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br.1/14) dodaje se novi stavak koji glasi: 

  „Utvrđena visina spomeničke rente primjenjuje se i nakon 31.prosinca 2014. godine.“
 

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Slavonskog Broda".
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PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI SPOMENIČKE

RENTE GRADA SLAVONSKOG BRODA

Obrazloženje

Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda donijelo je na svojoj 5.sjednici održanoj 28.veljače
2014.  godine  Izmjene  i  dopune  Odluke  o  visini  spomeničke  rente  kojom je  izmijenjen
članak 4. Odluke na način da za telekomunikacije, banke, kreditne unije i druge financijske
institucije,  osiguravajuća  društva,  kladionice  i  druge  igre  na  sreću,  odvjetnike  i  javne
bilježnike spomenička renta iznosi 6,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog
prostora, mjesečno, a za sve ostale djelatnosti visina spomeničke rente iznosi 2,00 kn po
četvornom metru korisne površine poslovnog prostora, mjesečno. 
Grad Slavonski Brod je donošenjem ove Odluke smanjio iznos spomeničke rente za veliki
dio  obveznika  i  na  taj  način  pomogao  u  prevladavanju  teške  gospodarske  i  financijske
situacije  pojedinog  obveznika.  Isto  tako  Izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  visini
spomeničke  rente  postigao  se  pravedniji  odnos  visine  spomeničke  rente  u  odnosu  na
gospodarsku i financijsku situaciju pojedinog obveznika.
Izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  visini  spomeničke  rente  utvrđeno  je  da  će  se  ista
primjenjivati u 2014.godini, te će se prije donošenja proračuna Grada Slavonskog Broda za
2015.godinu ponovno analizirati učinci Odluke na obveznike plaćanja, a Gradskom vijeću
predložiti eventualne izmjene i dopune Odluke koje bi se primjenjivale u 2015. godini. S
obzirom da u 2014.  godini  nije  došlo do poboljšanja  gospodarske situacija  u zemlji,  te
unatoč  tome što su jedinicama lokalne samouprave Zakonom o izmjenama i  dopunama
Zakona  o  porezu  na  dohodak  značajno  smanjeni  proračunski  prihodi  za  2015.godinu,
predlaže  se  Gradskom  vijeću  produženje  primjene  važeće  Odluke  i  nakon  31.prosinca
2014.godinu.   


