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 _______________________________________ 
 (Ime i prezime /naziv pravne osobe) 

 _______________________________________ 
 (OIB) 

 _______________________________________ 
 (Adresa za dostavu pismena/ sjedište) 

 _______________________________________ 
            (Broj mobitela / email) 

GRAD DUBROVNIK 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
i mjesnu samoupravu 
Ćira Carića 3 
20000 Dubrovnik 

PRIJAVA PODATAKA O OBVEZNIKU PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE 

Fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost 
u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente.  

Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na 
području kulturnopovijesne cjeline. 

Sukladno st. 7. članku 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99., 151/03., 157/03., 
100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13.,152/14. i 98/15.) obveznici spomeničke rente moraju Upravnom 
odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje 
spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru 
ili na području kulturnopovijesne cjeline.  

Sukladno svemu navedenom prijavljujem sljedeće podatke: 

Red 
broj 

Opis Podaci za ____________. godinu 

1. 
Ime i prezime/naziv pravne osobe (iz rješenja o upisu u trgovački, obrtni ili drugi 
registar) 

  

2. Sjedište i adresa 

  

3. OIB -osobni identifikacijski broj 

  

4. Adresa poslovnog prostora 

  

5. Gospodarska djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru 

  

6. 
Vremenski period u kojem se obavlja gospodarska djelatnost 
(zaokružiti slovo pored ponuđenog odgovora) 

a. Tijekom cijele godine 
b. Sezonski, u periodu  od ______  do ______ 

 

7. 
Korisna površina poslovnog prostora (prema podacima iz Ugovora o zakupu, 
Rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima)  

  

8. 
Datum početka obavljanja gospodarske djelatnosti u nepokretnom kulturnom 
dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline (prema podacima iz Ugovora o 
zakupu, Rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima)    

9. IBAN račun i naziv poslovne banke 
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Podaci iz točke 6., 7. i 8. dokazuju se preslikom Ugovora o zakupu, Rješenjem o minimalnim tehničkim uvjetima koji se 
moraju priložiti uz ovu prijavu. 

Podaci se daju u svrhu utvrđivanja visine spomeničke rente za tekuću godinu. 
Također sam upoznat/upoznata s prekršajnim odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 
broj 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15.), u slučaju 
nedostavljanja podataka o korisnoj površini poslovnog prostora u svrhu utvrđivanja visine spomeničke rente ili 
nedostavljanja u propisanom roku (članak 114. stavak 7.), sukladno kojima će se novčanom kaznom u iznosu: 
- od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba;  
- od 500,00 do 5.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi;  
- od 1.000,00 do 8.000,00 kuna kazniti fizička osoba obrtnik; 
- od 100,00 do 3.000,00 kuna kazniti fizička osoba. 
 
 
 
 
U __________________________, _____________ _______ godine. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(Potpis odgovorne osobe i pečat) 

 

DOSTAVITI: 

1. Naslovu 
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