
Na temelju odredbe članka 114b. 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), članka 5a. Odluke o visini 
spomeničke rente Grada ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/04, 1/06, 11/07, 8/09 i 11/10) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 07/09, 5/10, 7/10 i 1/12), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 19. prosinca 2012. godine donosi 
 

P L A N 
raspodijele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 

 
Članak 1. 

 
Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 

87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) određeno je da su kulturna dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i 
uživaju njezinu osobitu zaštitu. 

Polazeći od temeljnih načela Zakona, člankom 114b. određeno je da se prihod od spomeničke 
rente može koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. 

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara podrazumijeva provedbu mjera pravne i stručne naravi 
propisanih odredbama Zakona, a sukladnih pravilima konzervatorske struke, s ciljem da se osiguraju 
uvjeti zaštite tog dobra od svakog ugrožavanja, odnosno omogući očuvanje njegovih spomeničkih 
svojstava, cjelovitosti i namjene. 

Zakonom je također određeno da se ukupni prihod spomeničke rente raspoređuje na način da 
se 60% prihoda uplaćuje u korist Grada Gospića, a 40% u korist državnog proračuna. 

 
Članak 2. 

 
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu raspoređuju se sredstva 

spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Gospića. 
 Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2013. godinu u ukupnom 
iznosu od 156.500 kuna. 

Raspored financijskih sredstava iz stavka 2. ovoga članka, po projektima i programima, 
utvrđuje se kako slijedi: 

 
Redni 
broj 

 
Rashodi 

 
Plan 2013. 

1. Kapitalna donacije u programe zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara na području Grada Gospića 

 

2. Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada 
Gospića 

 

 Projekt uređenja zgrade na Trgu Stjepana Radića 4 86.500,00 
3. Nepokretna kulturna dobra  
 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama  
 Obnova Župne crkve Sv. Martina 20.000,00 
 Obnova Katedrale Navještenja Blažene Djevice Marije 50.000,00 
 UKUPNO: 156.500,00 

 
Članak 3. 

 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića", 

a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.  
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URBROJ: 2125/01-02-12-02 
Gospić, 19. prosinca 2012. godine 
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