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Na temelju članka 20. Zakona o  
komunalnom gospodarstvu ( “Narodne 
Novine “,br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00, 
129/00 i 59/01.) i članka 26. Statuta Općine 
Župa dubrovačka (“Službeni glasnik Općine 
Župa dubrovačka”, broj 5/01.), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 5. 
sjednici održanoj dana 11. prosinca  2001. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o komunalnoj naknadi 

 
I. UVODNA ODREDBA 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, način i 
mjerila za plaćanje komunalne naknade na 
području Općine Župa dubrovačka, i to 
a) naselja u Općini Župa dubrovačka u 

kojima se naplaćuje komunalna naknada, 
b) područja - zone u Općini Župa 

dubrovačka, 

c) koeficijent zone (Kz) za pojedine zone, 
d) koeficijent namjene (Kn),  
e) nekretnine važne za Općinu Župa 

dubrovačka koje se u potpunosti ili 
djelomično oslobađaju od plaćanja 
komunalne naknade, 

f) uvjeti i razlozi zbog kojih se u 
pojedinačnim slučajevima može odobriti 
privremeno oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade. 

g) povećanje komunalne naknade glede 
financiranja vatrogastva na području 
Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 2. 

 
Iz sredstava komunalne naknade financira se 
obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 
- odvodnja atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina, 
- održavanje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje groblja i krematorija, 
- javna rasvjeta.   
 
II. TEMELJNE ODREDBE 
 
a) Naselja u Općini Župa dubrovačka u 

kojima se plaća komunalna naknada 
 

Članak 3. 
 

Komunalna naknada naplaćuje se u svim 
naseljima na području Općine Župa 
dubrovačka. 
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b) Područja zona u Općini Župa 
dubrovačka 

 
Članak 4. 

 
Utvrđuju se slijedeća područja – zone u 
Općini Župa dubrovačka: 
 
I. PODRUČJE (ZONA) 
 - naselja Plat, Mlini, Soline, 
Srebreno, Kupari i to samo područja koja se 
nalaze ispod JTC; 
II. PODRUČJE (ZONA) 

- naselja Plat, Mlini, Soline, 
Srebreno, Kupari iznad JTC, Brašina, 
Zavrelje i Servisna zona Čibača.  
III. PODRUČJE (ZONA) 

- naselja Brgat Donji, Brgat Gornji, 
Buići, Čelopeci, Mandaljena, Čibača, 
Grbavac, Martinovići, Makoše, Petrača. 
 
c) Koeficijenti zona (Kz) za pojedine 

zone 
 

Članak 5.  
 

Utvrđuju se slijedeći koeficijenti zona (Kz) 
za pojedine zone iz članka 3. ove Odluke: 
I. zona:   Kz1 = 1.00 
II. zona:  Kz2 = 0.70 
III. zona: Kz3 = 0.30 
 
d) Koeficijent namjene (Kn)  
 

Članak 6. 
 
Utvrđuju se slijedeći koeficijenti namjene 
(Kn) za: 
- stambeni prostor i prostor koji koriste 

neprofitne organizacije  1.00 
-     garažni prostor   1.00 
-  neizgrađeno građevno zemljište  0.05 
-  poslovni prostor kako slijedi: 
01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane 
s njima    2.00 
02 Šumarstvo, sječa drva i usluge 
povezane s njima   2.00 

05 Ribarstvo, mrjestlilišta i ribnjaci: 
usluge u ribarstvu   2.00 
14  Vađenje ostalih ruda i kamena 5.00 
15 Proizvodnja hrane i pića         2.00 
16 Proizvodnja duhanskih proizvoda 
    5.00 
17 Proizvodnja tekstila  2.00 
18 Proizvodnja odjeće, dorada i bojanje 
krzna    2.00 
DC Proizvodnja kože i proizvoda od 
kože    2.00 
DD Prerada drva i proizvoda od drva 
    3.00 
DE Proizvodnja celuloze, papira i 
proizvoda od papira, 
 izdavačka i tiskarska djelatnost 
    3.00 
DH Proizvodnja proizvoda od gume i 
plastike    2.00 
DI Proizvodnja ostalih nemetalnih 
mineralnih proizvoda  2.00 
DJ Proizvodnja metala i proizvoda od 
metala    2.00 
DK Proizvodnja strojeva i uređaja     2.00 
DL Proizvodnja električne i optičke 
opreme   2.00 
DM Proizvodnja prijevoznih sredstava 
    1.00 
36 Proizvodnja namještaja, ostala 
prerađivačka industrija  2.00 
37 Reciklaža   1.00 
40 Opskrba el. energijom, plinom, 

parom i toplom vodom 5.00 
41 Skupljanje, pročišćavanje i 

distribucija vode  1.00 
F Građevinarstvo  4.00 
50 Trgovina motornim vozilima i 

motociklima; održavanje i popravak 
motornih vozila i motocikla; trgovina 
na malo motornim gorivima i 
mazivima   10.00 

51.1 Posredovanje u trgovini na veliko 
    10.00 
51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim 

sirovinama i živom stokom  4.00 
51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i 
duhanskim proizvodima 8.00 
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51.4 Trgovina na veliko proizvodima za 
kućanstvo   8.00 
51.5 Trgovina na veliko 

nepoljoprivrednim poluproizvodima, 
ostacima i otpacima  4.00 

51.6 Trgovina na veliko strojevima, 
opremom i priborom   4.00 
51.7 Ostala trgovina na veliko  5.00 
52 Trgovina na malo, osim trgovine 

motornim  vozilima i motociklima 
    10.00 

52.7 Popravak predmeta za osobnu 
uporabu i kućanstvo   2.00 
55.1 Hoteli     7.00 
55.2 Kampovi i druge vrste smještaja za 
kraći boravak               5.00 
55.3 Restorani    8.00 
55.4 Barovi    10.00 
55.5 Kantine (menze) i opskrbljivanje 
pripremljenom hranom  5.00 
60 Kopneni prijevoz i cjevovodni 
transport    6.00 
61 Vodeni prijevoz  10.00 
62 Zračni prijevoz  10.00 
63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje  1.00 
63.2 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu 
    5.00 
63.3 Djelatnosti putničkih agencija i 

turoperatora, ostale usluge u turizmu 
    10.00 

63.4 Djelatnosti ostalih agencija u 
prijevozu    10.00 
64.1 Poštanske i kurirske usluge 5.00 
64.2 Telekomunikacije  10.00 
J Financijsko posredovanje 10.00 
70 Poslovanje nekretninama 10.00 
71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez 

rukovoditelja predmeta za osobnu 
uporabu i kućanstvo   5.00 

72 Računalne i srodne djelatnosti 
 8.00 
73 Istraživanje i razvoj   1.00 
74 Ostale poslovne djelatnosti  8.00 
L Javna uprava i obrana, obvezno 
socijalno osiguranje (osim 75.22 Poslovi 
obrane i 75.25 Djelatnosti vatrogasne službe)
 1.00 
80.41 Djelatnosti auto škole  10.00 

85.12 Djelatnosti medicinske prakse 
 5.00 
85.13 Djelatnosti stomatološke prakse 
    5.00 
85.14 Ostale djelatnosti humane medicine 
    5.00 
85.2 Veterinarske djelatnosti  5.00 
90 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz 

smeća, sanitarne i slične djelatnosti 
    1.00 

91 Djelatnosti članskih organizacija 
    6.00 
92.1 Filmska djelatnost i video djelatnost 
    7.00 
92.2 Djelatnost radija i televizije  7.00 
92.4 Djelatnost novinskih agencija 5.00 
92.62.1Djelatnost marina  3.00 
92.71 Djelatnost kockanja i klađenja 
 10.00 
93 Ostale uslužne djelatnosti 6.00 
- Za građevno zemljište koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnosti 
koeficijent namjene prostora se utvrđuje 
u iznosu od 10% od koeficijenta namjene 
koji je u prethodnom stavku određen za 
poslovni prostor. 

- Za poslovni se prostor i građevno 
zemljište koje služi u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti, u slučaju kad se 
poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 
mjeseci u kalendarskoj godini, 
koeficijent namjene umanjuje za 50%, ali 
ne može biti manji od koeficijenta 
namjene za stambeni prostor, odnosno 
neizgrađeno građevinsko zemljište. 

 
Članak 7. 

 
Za hotele, apartmanska naselja i kampove 
visina godišnje komunalne naknade 
obračunate prema koeficijentima namjene iz 
članka 6. ove Odluke, ne može biti veća od 
1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz 
prethodne godine, ostvarenog u hotelima, 
apartmanskim naseljima i kampovima koji 
se nalaze na području Općine Župa 
dubrovačka. 
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Članak 8. 
 

Visina komunalne naknade za svakog 
obveznika utvrđuje se u mjesečnom iznosu 
na način da se umnožak vrijednosti boda (B), 
koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene 
(Kn), pomnoži sa korisnom površinom 
stambenog ili poslovnog objekta i površinom 
pripadajućeg građevinskog zemljišta. 

 
Članak 9. 

 
Rješenje o utvrđivanju obveze plaćanja i o 
visini komunalne naknade donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 10. 
 

Komunalnu naknadu obveznici plaćaju u 
mjesečnom iznosu do 20-og u mjesecu za 
prethodni mjesec. 

 
e) Nekretnine važne za Općinu Župa 

dubrovačka koje se u potpunosti 
ili djelomično oslobađaju od plaćanja 
komunalne naknade 
 

Članak 11. 
 

Komunalna naknada se ne plaća za 
nekretnine: 
1. koje se upotrebljavaju za djelatnost 

javnog predškolskoga, osnovnoga, 
srednjega i visokog obrazovanja, muzeja 
kojih je osnivač republika Hrvatska i 
arhiva, 

2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite 
i socijalne skrbi u vlasništvu države i 
županije, 

3. koje se upotrebljavaju za djelatnost 
vatrogasnih službi, 

4. koje služe vjerskim zajednicama za 
obavljanje njihove vjerske i obrazovne 
djelatnosti, 

5. za građevna zemljišta na kojima su 
spomen obilježja, spomen područja i 
masovne grobnice. 

 
Članak 12. 

 
Utvrđuju se slijedeći vlasnici, odnosno 
korisnici nekretnina koji se u potpunosti 
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade: 
- obitelji poginulih hrvatskih branitelja i 

civilnih žrtava iz Domovinskog rata, 
- humanitarne udruge, 
- udruge u kulturi i umjetnosti, 
- sportske udruge, 
- udruge proizišle iz Domovinskog rata. 
 
Hrvatskim ratnim invalidima Domovinskog 
rata umanjuje se komunalna naknada za 
stambeni prostor za iznos koji u postotcima 
odgovara stupnju utvrđenog trajnog 
tjelesnog oštećenja. 
 
f) uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima može 
odobriti privremeno oslobađanje od 
plaćanja komunalne naknade 

 
Članak 13. 

 
Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika 
nekretnine, odnosno nekretnina, privremeno 
će se osloboditi od plaćanja komunalne 
naknade: 
- osobe koje su korisnici stalne pomoći za 

uzdržavanje, 
- osobe koje budu oslobođenje Odlukom 

općinskog poglavarstva, uz obvezu 
Poglavarstva da na prvoj idućoj sjednici 
izvijesti Općinsko vijeće. 

Obveznik će se osloboditi plaćanja 
komunalne naknade na rok od jedne godine.     

 
Članak 14. 

 
Za vrijeme kada nekretnine služe za 
organizirani smještaj ratnih prognanika ili 
izbjeglica komunalna naknada neće se 
obračunavati i naplaćivati. 
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g) povećanje komunalne naknade glede 
financiranja vatrogastva na području 
Općine Župa dubrovačka. 

 
Članak 15. 

 
Komunalna naknada u iznosu obračunatom 
prema odredbama članka 20a. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine”, broj 36/95., 70/97., 128/99. i 
59/01.) povećava se za petnaest posto (15%). 
Sredstva iz prethodnog stavka prihod su 
proračuna Općine Župa dubrovačka i 
upotrijebiti će se za financiranje vatrogastva 
na području Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 16 
 

U slučaju oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade iz članka 11., 12., 13. i 
14. ove odluke, sredstva potrebna za 
održavanje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture iz članka 2. ove odluke, 
osigurat će se u proračunu Općine Župa 
dubrovačka iz sredstava poreznih prihoda i 
prihoda od imovine. 
 

Članak 17. 
 

Obveznici komunalne naknade (fizička ili 
pravna osoba) dužni su u roku od 15 dana od 
dana nastanka obveze ili promjene osobe 
obveznika istu prijaviti Jedinstvenom 
upravnom odjelu, Odjeljku za gospodarenje 
prostorom Općine Župa dubrovačka.   
 

Članak 18. 
 

Obveznik komunalne naknade dužan je 
omogućiti ovlaštenoj osobi Općine Župa 
dubrovačka utvrđivanje i provjeru svih 
podataka koji su osnova za donošenje 
rješenja o obvezi plaćanja komunalne 
naknade. 
 
III. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 
Članak 19. 

 
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice 
komunalne naknade na području Općine 
Župa dubrovačka objavljena je u 
“Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije”, broj 3/00). 
 

Članak 20. 
 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
važiti Odluka o komunalnoj naknadi 
(“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije”, broj 3/00)  
Rješenja donesena temeljem Odluke o 
komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 
3/00) ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti 
sa ovom odlukom. 

 
Članak 21. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka”, a primjenjuje se od 1. 
siječnja 2002. godine. 
 
KLASA: 363-03/01-01/06 
URBROJ:2117/08-02-01-2 
 
Srebreno, 11. prosinca 2001. 
 
      
 Predsjednik Općinskog vijeća  
           

                                                                                                              
Mato Previšić, v.r. 

___________________________________ 
 
17. 
 
 
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi                   
(“Narodne Novine “, br. 33/01.) i članka 26. 
Statuta Općine Župa dubrovačka (“Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka”, broj 
5/01.), Općinsko vijeće Općine Župa 
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dubrovačka na 5. sjednici održanoj dana 11. 
prosinca  2001. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o naknadama vijećnicima i članovima 

Poglavarstva  
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom uređuju se novčane naknade 
vijećnicima Općinskog vijeća i članovima 
Općinskog poglavarstva Općine Župa 
dubrovačka (u daljnjem tekstu Općinsko 
vijeće, Poglavarstvo) za obavljanje dužnosti 
vijećnika ili člana Poglavarstva. 
 

Članak 2. 
 

Vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću i 
njegovim radnim tijelima, odnosno članovi 
Poglavarstva za rad u Poglavarstvu i 
njegovim radnim tijelima, te za pripremu, 
praćenje i izvršenje određenih zadaća, imaju 
pravo na mjesečnu novčanu naknadu, na 
naknadu za troškove prijevoza pri dolasku na 
sjednice i na naknadu za službena putovanja. 
Uz odredbe iz stavka 1. ovog članka, 
načelnik Općine Župa dubrovačka može 
predložiti Općinskom vijeću naknade 
članovima radnih tijela Vijeća i Poglavarstva  
za izvanredne zadaće u ime i za račun 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 

Naknadu vijećnicima i članovima 
Poglavarstva za njihovo sudjelovanje u radu  
Općinskog vijeća, odnosno Poglavarstva čini 
umnožak koeficijenta i osnovice za izračun 
plaće državnih službenika i namještenika i 
službenika i namještenika u javnim 
službama. 
Za naknadu vijećnicima i članovima 
Poglavarstva određuje se vrijednost 
koeficijenata kako slijedi: 
donačelnik općine    0,40 
predsjednik vijeća   0,40 

zamjenik predsjednika vijeća  0,10  
član poglavarstva   0,30 
član općinskog vijeća   0,07 
član  povjerenstva   0,05 
predsjednik mjesnog odbora  0,05 
član odbora    0,01 
Osnovica za izračun naknade određuje se u 
visini od 4.232,43 kn bruto za koeficijent 1. 
 

Članak 4. 
 

Vijećnicima i članovima Poglavarstva koji 
profesionalno obavljaju dužnost u 
Općinskom vijeću, odnosno Poglavarstvu, ne 
pripada naknada iz članka 3. ove odluke. 
 

Članak 5. 
 

Naknada za troškove prijevoza pri dolasku 
na sjednice i naknada za dnevnice na 
službenom putu na koji su upućeni od strane 
Općinskog vijeća ili Poglavarstva isplaćuje 
se vijećniku, odnosno članu 
Poglavarstva,sukladno Odluci o visini 
dnevnice za službeni put i visini naknade za 
korisnike koji se financiraju iz sredstva 
državnog proračuna. 

 
Članak 6. 

 
Sredstva za isplatu naknade iz ove odluke 
osiguravaju se u Proračunu Općine Župa 
dubrovačka. 
 

Članak 7. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o naknadama vijećnicima i 
članovima Poglavarstva (“Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije”,              
broj 3/98).  
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka, a primjenjivat će se od 01. 
siječnja 2002. godine 
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KLASA: 011-01/01-01/04 
URBROJ:2117/08-02-01-2 
 
Srebreno, 11. prosinca 2001. 
 

  Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Mato Previšić, v.r. 
____________________________ 
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