Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko vijeće Kiseljak
Broj: 01/1-23-3004/18
Kiseljak, 20. 12. 2018. godine
Na temelju članka 3. Zakona o komunalnim pristojbama („Službene novine KSB“, broj 2/12,
5/14 i 2/18), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave („Sl. novine F BiH“, broj
49/06), članka 25. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“, broj 03/09)
Općinsko vijeće Kiseljak na sjednici 18. održanoj dana 19. 12. 2018. godine, d o n o s i

ODLUKU O VISINI KOMUNALNIH PRISTOJBI NA PODRUČJU
OPĆINE KISELJAK

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuje i utvrđuje visina komunalne pristojbe po predmetima i uslugama
za čije se korištenje plaća pristojba na području općine Kiseljak.
Članak 2.
Pristojba se plaća:
- za svaku istaknutu tvrtku;
- za držanje sredstava za igru u ugostiteljskim i ostalim objektima kojima
priređivanje zabavnih igara nije osnovna djelatnost (bilijar, fliper, videoigre,
pikado i slično);
- za organiziranje glazbe uživo u ugostiteljskim objektima;
- za zauzimanje pločnika i ostalih javnih površina ispred poslovnih prostorija;
- za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima.
Članak 3.
Za svaku istaknutu tvrtku, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama,
objektima i mjestima, kojim se označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja
izvjesnu djelatnost ili zanimanje utvrđuje se godišnja pristojba.
Visina pristojbe iz prethodnog stavka utvrđuje se prema veličini obilježja ili natpisa istaknute
tvrtke i zoni u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
koja je na snazi, a u kojoj se nalazi poslovna ili druga prostorija, objekt i mjesto na kojem je
istaknuta tvrtka, oznaka, obilježje ili natpis.

Zone iz prethodnog stavka se utvrđuju u granicama zona utvrđenih člankom 1. sa Odlukom o
izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu općine Kiseljak („Sl. glasnik
Općine Kiseljak“, broj: 2/18).

II

TARIFE KOMUNALNIH PRISTOJBI NA PODRUČJU OPĆINE KISELJAK
Članak 4.
Tarifni broj 1

Obveznici komunalne pristojbe za istaknutu tvrtku ili naziv su fizičke ili pravne osobe koje
imaju sjedište na području općine Kiseljak, te pravne ili fizičke osobe koje nemaju sjedište na
području općine Kiseljak, a djelatnost obavljaju preko poslovnih jedinica, podružnica i slično
na području općine Kiseljak, te isti plaćaju godišnji iznos za svaku istaknutu tvrtku/naziv u
zavisnosti od zona građevinskog zemljišta, i to:
Zona
I
II
III
IV
V
VI

Veličina istaknute tvrtke
po m2
po m2
po m2
po m2
po m2
po m2

Koeficijent zone
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

a) Minimalna obračunska jedinica za svaku istaknutu tvrtku ili naziv pravne osobe
koje imaju sjedište na području općine Kiseljak, a djelatnost obavljaju preko
poslovnih jedinica, podružnica i slično na području općine Kiseljak je 0,5 m2.
b) Obveznik pristojbe za istaknutu tvrtku dužan je na prijavi za komunalnu pristojbu
navesti adresu i točnu lokaciju gdje je natpis istaknut, sadržaj natpisa, dimenzije
ploče na kojoj je ispisan naziv tvrtke.
c) Temelj za izračun pristojbe u ovom slučaju je površina ploče na kojoj je otiskan
naziv tvrtke u skladu sa zonom gdje je sjedište istog.
d) Ako je natpis/naziv tvrtke istaknut na fasadnom/staklenom dijelu poslovnog
prostora, drugom dijelu poslovnog prostora u obliku pojedinačnih slova, obveznik
je u prijavi dužan navesti površinu prostora na kojem su ispisana slova na takav
način što će iskazati dimenziju površine mjerenjem dužine od prvog do
posljednjeg slova, te visine slova.
e) Za nadzor i provjeru površine istaknute tvrtke pravnih i fizičkih osoba, nadležan je
komunalni inspektor.
f) Pristojba za istaknutu tvrtku razrezuje se i plaća u godišnjem iznosu za istaknutu
tvrtku zatečeno na dan 01. siječnja tekuće godine za koju se razrez vrši, razmjerno
periodu isticanja, a za istaknutu tvrtku koja se ističe tijekom godine u visini koja
odgovara razmjerno vremenu isticanja tvrtke do kraja godine.
g) Ako se poslovni objekt ili prostor nalazi na granici zona građevinskog zemljišta,
pristojba na istaknutu tvrtku plaća se prema zoni kojoj pripada na kojoj je istaknuta
tvrtka, odnosno prema zoni na kojoj je poslovni objekt više orijentiran.
h) Obveznici plaćanja komunalne pristojbe koji obavljaju niskoakumulativne i
deficitarne djelatnosti na području općine Kiseljak, kao što su:

stari obrti – zanati prema Uredbi o izmjenama uredbe o zaštiti tradicijskih starih
obrta („Sl. novine F BiH“, broj: 38/10) i
- tekstilna djelatnost;
plaćaju 50% od utvrđene pristojbe.
i) Poduzetnik (pravne osobe) i fizičke osobe koji djelatnost obavljaju u tijeku godine
manje od 3 mjeseca oslobođeni su plaćanja komunalne pristojbe, odnosno imaju
pravo na povrat novca, ukoliko je ista već uplaćena.
j) Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost na
temelju rješenja nadležnog organa, a koji prvi put pokreću gospodarsku ili uslužnu
djelatnost na području općine Kiseljak, oslobađaju se plaćanja komunalne pristojbe
za isticanje tvrtke za prvu godinu obavljanja djelatnosti.
-

Napomena:
Pod pojmom tvrtka podrazumijeva se gospodarsko društvo (d.d., d.o.o. i sl.), zatim
gospodarska društva „u stečaju“ ili „u likvidaciji“, trgovine, ugostiteljstva, obrti i dr.
Tarifni broj 2
Za držanje sredstava na igru u ugostiteljskim objektima i ostalim objektima kojima
priređivanje zabavnih igrana nije osnovna djelatnost, plaća se godišnje, po jednom komadu,
odnosno predmetu:
- na bilijar, flipere, video igre, pikado i slično …………………………..300,00 KM.
Ako se sredstva za igru počnu koristiti u drugom dijelu godine, propisana pristojba se
umanjuje za 50%.
Tarifni broj 3
Za organiziranje glazbe uživo u ugostiteljskom objektu plaća se komunalna pristojba za svaki
dan………………………………………….………………………………50,00 KM.
Tarifni broj 4
Za zauzimanje pločnika i ostalih javnih površina ispred poslovnih prostorija plaća se
komunalna pristojba:
- za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekta, slastičarnica i ostalih objekta radi
pružanja ugostiteljskih usluga, plaća se po m2 zauzete javne površine pristojba mjesečno u
iznosu od …………………………………………………………………………..….2,00 KM;
- za postavljanje stolova, pultova, tezgi i ostalog za prodaju knjiga, razglednica, nakita,
čestitki i ostalih proizvoda plaća se po m2 zauzete javne površine pristojba mjesečno u iznosu
od …………………………………………………………………………...……..….1,00 KM.
Tarifni broj 5
Za isticanje reklamnih plakata i reklamnih panoa na javnim mjestima koja su određena za te
namjene, plaća se jednokratna pristojba:
- do 100 komada…………………………………………………………..50,00 KM;
- preko 100 komada ………………………….…………………………..100,00 KM.
Za postavljanje stalnih reklamnih panoa i reklamnih display-a na javnim mjestima
koja su određena za te namjene, plaća se komunalna pristojba po m2 , mjesečno od
………………………………………………………………………………….……10,00 KM.

Visina komunalne pristojbe obračunava se tako što se površina stalnih reklamnih panoa i
reklamnih display-a množi sa koeficijentom promjenjivim po zonama građevinskog zemljišta
i to:

Zona

Veličina stalnih reklamnih
panoa i reklamnih display-a

I
II
III
IV
V
VI

po m2
po m2
po m2
po m2
po m2
po m2

Koeficijent za
osvijetljene reklamne
panoe i reklamne
display-e
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90

Koeficijent za
neosvijetljene
reklamne panoe i
reklamne display-e
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70

Napomena:
Pod pojmom stalnih reklamnih panoa i reklamnih display-a, u smislu ove Odluke,
podrazumijeva se: reklamni pano, samostojeći reklamni pano (billboard, totem, display i sl.),
reklama na stupovima javne rasvjete, reklamni ormarić ili vitrina, pokretni reklamni pano,
transparent, reklama na tendama, jarbol sa reklamnom zastavom, reklamni sadržaj, poruka ili
informacija, koja je oslikana, lijepljena, pisana ili otisnuta na pročelju građevina ili izlozima
poslovnih prostora.
Članak 5.
Visina komunalne pristojbe obračunava se tako što se osnovica od 200,00 KM (dvije stotine
konvertibilnih maraka) množi sa površinom istaknute tvrtke i koeficijentom promjenjivim po
zonama građevinskog zemljišta definiranim u članku 4. Tarifnog broja.
III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne pristojbe, razreza i načina plaćanja mjerodavna je
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine – Porezna Ispostava Kiseljak, a sukladno
odredbama Zakona o komunalnim pristojbama („Sl. novine KSB“, broj: 2/12, 5/14 i 2/18).
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe slijedeće Odluke:
- Odluka o visini komunalne pristojbe po predmetima i uslugama za čije se
korištenje plaća pristojba na području općine Kiseljak, broj: 01/1-05-1753/12 od
13. 7. 2012. godine;
- Odluka o obveznicima plaćanja pristojbe koji obavljaju niskoakumulativne i
deficitarne djelatnosti, broj: 01/1-05-2028/12 od 27. 8. 2012. godine; i
- Odluka o izmjeni i dopunu Odluke o visini komunalne pristojbe po predmetima i
uslugama za čije se korištenje plaća pristojba na području općine Kiseljak, broj:
01/1-02-275/13 od siječnja 2013. godine.

Ovom Odlukom mijenja se članak 1. alineja 2. i alineja 3. Odluke o izmjenama Odluke o
uvjetima za lociranje privremenih objekta i sezonskom zauzimanju javnih površina na
području općine Kiseljak, broj: 01/1-02-734/04 od 6. 7. 2004. godine i glasi:
-

za ljetne bašte, tende, rashladne uređaje…………………… 2 KM/1 m2 mjesečno;
za stolove za prodaju lutrije, tiska, knjiga, cvijeća, ukrasnih predmeta i sl……….
1 KM/1 m2 mjesečno.
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. 1. 2019. godine i ista
će biti objavljena u Službenom glasniku Općine Kiseljak.

Zamjenik predsjedatelja
Općinskog vijeća Kiseljak
Zvonko Udovičić

