
Na temelju članka 99. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br., 68/18.) i 

članka 30. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije, br. 

06/13. i 11/18.) Općinsko vijeće Općine Janjina na 13. sjednici, održanoj 19. rujna, 2019. 

godine donijelo je 

O D L U K U 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, broj 

3/19.), članak 8. mijenja se i glasi: 

„Članak 8. 

Koeficijent namjene (Kn), ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, obračunava se 

kako sijedi: 

 

r. br. Djelatnost po područjima Koeficijent namjene (Kn) 

1. Opskrba plinom, pitkom vodom, trgovina na veliko i malo 

gorivima i motornim mazivima, nafte i naftnih maziva 

8 

2. Poštanske i telekomunikacijske usluge, opskrba električnom 

energijom 

7 

3. Proizvodna i prerađivačka djelatnost, građevinska djelatnost, 

trgovine na veliko i malo i ugostiteljski objekti 

6 

4. Turističko ugostiteljske djelatnosti: hoteli, hosteli, apartmani 5 

5. Agencijske i intelektualne usluge 4 

6. Uslužne djelatnosti 3 

7. Stambeni prostor, garažni prostor, pomoćni objekti, prostori 

kojima se koriste neprofitne organizacije 

1 

8. Neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05 

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju 

kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent 

namjene umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni 

prostor.“ 

 

Članak 2. 

U članku 13., st. 1., točki 2., iza riječi:“Drače“, dodaju se riječi:“i Sreser“. 

 

Članak 3. 

 

Ostatak Odluke ostaje neprimijenjen: 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Dubrovačko 

neretvanske županije“. 



 
KLASA: 023-05/19-03/1 

URBROJ: 2117/06-02-19-4 

Janjina, 19.9.2019. 

 

 

          Predsjednik vijeća 

 

 

 

          Milivoj Herceg 

 

Dostaviti: 

1. Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko – neretvanske 

županije, Vukovarska 6, 20000 Dubrovnik, 

2. „Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, Gundulićeva poljana 1, 20000 

Dubrovnik, 

3. Evidencija – ovdje, 

4. Pismohrana. 

 

 


