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35. 
 
Na temelju članka 26. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 5/01.), Općinsko vijeće 
općine Župa dubrovačka na 5. sjednici 
održanoj dana 30. studenoga 2005. godine, 
donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
 Općinsko vijeće Općine Župe 
dubrovačka prihvaća izvješće o radu Župa 
dubrovačka d.o.o. i stanju komunalnih 

poslova za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
rujna 2005. godine. 

 
KLASA: 363-01/05-01/97 
URBROJ:2117/08-02-05-5 
 
Srebreno, 30. studenoga 2005. 
     
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 
              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
36. 
 
Na temelju članka 25. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04) 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 30. studenoga 2005. godine, 
donijelo je  

 
ODLUKU 

o vrijednosti boda za obračun komunalne 
naknade 

 na području Općine Župa dubrovačka 
 
 

Članak 1. 
 
Vrijednost boda (B) za obračun komunalne 
naknade na području Općine Župa 
dubrovačka određuje se u visini od 0,25 
kuna. 
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Članak 2. 
 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
važiti Odluka o vrijednosti obračunske 
jedinice komunalne naknade na području 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
dubrovačko-neretvanske županije, broj 
3/00). 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana 
nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka», a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2006. godine. 
 
KLASA: 363-01/00-01/15  
URBROJ:2117/08-02-05-5 
 
Srebreno, 30. studenoga 2005. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
 
37. 
 
Na temelju članka 34. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04) 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 30. studenoga 2005. godine, 
donijelo je  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o 

priključenju na sustave  
javne opskrbe pitkom vodom i odvodnje 

otpadnih voda 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o priključenju na sustave javne 
opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih 

voda («Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka», broj 1/02) članak 5. mijenja se 
i glasi: 
 

«Naknada za priključenje građevine na 
javni sustav za opskrbu pitkom vodom iznosi 
pojedinačno po: 
 

1. stambenoj jedinici ……2.000,00 kn, 
- poslovnom prostoru: površine do 200 
m2 ………………………  5.000,00 kn,  
- površine veće od 200 m2 10.000,00 kn, 
2. garaži ………………….1.000,00 kn, 
3. građevinskom zemljištu koje služi u 

poslovne svrhe  ………..1.500,00 kn, 
4. hotelu, motelu i apartmanu: 

- po krevetu ……………2.000,00 kn. 
 
 Naknada za priključenje građevine na 
sustav javne odvodnje iznosi pojedinačno 
po: 
 

1. stambenoj jedinici……2.000,00 kn, 
2. poslovnom prostoru: 
- površine do 200 m2……..5.000,00 kn,   
- površine veće od 200 m2……………... 
…………………………...10.000,00 kn, 
3. garaži ………………….1.000,00 kn, 
4. građevinskom zemljištu koje služi u 

poslovne svrhe..………..1.500,00 kn, 
5. hotelu, motelu i apartmanu: 

- po krevetu …………….2.000,00 
kn. 

 
 Za stambeno-poslovne nekretnine 
visina naknade za priključak u smislu članka 
5. ove odluke utvrdit će se kao zbroj 
naknada izračunatih posebno za stambeni, a 
posebno za poslovni dio građevine. 
 
 Kada u pojedinoj nekretnini skup 
stambenih ili poslovnih jedinica čini zasebnu 
cjelinu (građevina s više pristupnih ulaza), 
pa se za svaku cjelinu izvodi posebno 
priključenje na mrežu komunalne 
infrastrukture, naknada za priključenje 
utvrđivat će se za svako priključenje 
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posebno, a u skladu s člankom 5. i stavkom 
1. ovog članka. 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana 
nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka», a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2006. godine. 
 
KLASA: 325-08/02-01/03  
URBROJ:2117/08-02-05-5 
 
Srebreno, 30. studenoga 2005. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
 
38.  
 
Na temelju članka 31. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne 
novine'', broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04) 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 30. studenoga 2005. godine, 
donijelo je  

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  

O KOMUNALNOM DOPRINOSU 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o komunalnom doprinosu 
Općine Župa dubrovačka («Službeni glasnik 
Općine Župa dubrovačka», broj 1/02 i 8/04) 
iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi: 
 
 «Visina komunalnog doprinosa 
utvrđuje se umnoškom ukupnog obujma 
građevine ili tlocrtne površine otvorene 
građevine s jediničnom vrijednošću 
komunalnog doprinosa. 

 
 Jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa za pojedine zone iz članka 5. ove 
odluke utvrđuje se u kunama po m3 
(prostornom metru) kako slijedi: 
 
Područje      Poslov. Prostor   Stamb. prostor                            
I.                    80,00 kn/m3        20,00 kn/m3 
II.                   60,00 kn/m3        15,00 kn/m3 
III.                  40,00 kn/m3        10,00 kn/m3 
IV.                   20,00 kn/m3         5,00 kn/m3 
 
 Garaže se prema ovoj odluci 
smatraju stambenim prostorom. 
 
 U strukturi visine komunalnog 
doprinosa po m3, udio po vrsti objekta, 
iznosi: 
- groblje ……………………………50%, 
- nerazvrstane ceste…………………20%, 
- javna rasvjeta……………………...20%, 
- javne površine……………………..10%. 
 

Članak 2. 
 
 U članku 6. stavak 4. mijenja se i 
glasi: 

«Ostali dio duga isplaćuje se u 
obrocima uz primjenu zakonske kamatne 
stope kako slijedi: 
1. za fizičke osobe koje grade stambeni 
objekt: 
    - od 10.000,00 – 20.000,00 kuna          u 2 
mjesečna obroka, 
    - od 20.000,00 – 30.000,00 kuna          u 3 
mjesečna obroka, 
    - preko 30.000,00 kuna                         u 4 
mjesečna obroka 
 
2. za pravne osobe koje grade poslovni ili 
višestambeni objekt (više od dva stana) i 
fizičke      
    osobe koje grade višestambeni objekt 
(više od dva stana) ili poslovni objekt:  
    - od 100.000,00 – 300.000,00 kuna          u 
2 mjesečna obroka, 
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    - od 300.000,00 – 500.000,00 kuna          u 
3 mjesečna obroka, 
    - preko 500.000,00 kuna                           u 
4 mjesečna obroka 

 
Članak 3. 

 
 U članku 11. riječi «iz članka 22. 
stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu» zamjenjuju se riječima «iz 
članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu».  
 

Članak 4. 
 
 Stupanjem na snagu ove odluke 
prestaje važiti Pravilnik o visini jedinične 
vrijednosti komunalnog doprinosa 
(«Službeni glasnik dubrovačko-neretvanske 
županije, broj 1/01 od 15. ožujka 2001.). 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam 
dana nakon objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka», a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2006. godine.  
 
KLASA: 011-01/98-01/11   
URBROJ:2117/08-02-05-5 
 
Srebreno, 30. studenoga 2005. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

              Drago Njavro, dipl. oec., v.r.  
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