
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv dokumenta Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove 
na području Krapinsko-zagorske županije 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 
koje je provelo savjetovanje 

Upravni za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, 
promet i komunalnu infrastrukturu  

Svrha dokumenta 

Odluku o visini turističke pristojbe, uz mišljenje lokalnih 
turističkih zajednica, donosi Županijska skupština  i to 
najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za narednu godinu, 
sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o turističkoj pristojbi 
(NN 52/19). 
Trenutno važeće odluke su Odluka o visini turističke 
pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-
zagorske županije donesena na 16. sjednici Županijske 
skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 16. 
rujna 2019. godine (KLASA:011-01/1901/02, 
URBROJ:2140/01-01-19-4) i Odluka o izmjeni Odluke o 
visini turističke pristojbe za općine i gradove na području 
Krapinsko-zagorske županije donesena na 5. sjednici 
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane 
dana 16. prosinca 2021. godine (KLASA:334-01/21-01/15, 
URBROJ:2140/01-01-21-5) i ostaju na snazi do donošenja 
nove Odluke o visini turističke pristojbe ili donošenju 
Odluke o izmjeni odluke o visini turističke pristojbe 
Krapinsko-zagorske županije. 
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije uputila je 
dopis u kojem je od sustava turističkih zajednica zatražila 
prethodno mišljenje o prijedlogu odluke o visini turističke 
pristojbe za razdoblje od 01. 01. 2024. godine.  
Zaprimljena su očitovanja odnosno mišljenja 9 lokalnih 
turističkih zajednica/turističkih zajednica područja, a za 
JLS-e na čijim područjima nema osnovane turističke 
zajednice, a na temelju mišljenja Turističke zajednice 
Krapinsko-zagorske županije  koje je istovjetno s 
mišljenjima  8  dostavljenih očitovanja, predlaže se da se na 
čitavom području Krapinsko-zagorske županije (izuzev 
područja Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela u 
kategorijama „iznos turističke pristojbe u smještajnom 
objektu iz skupine kampovi po osobi“ i „iznos turističke 
pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za 
odmor, za sebe i članove obitelji“ za koje su predloženi 
iznosi nešto manji od prijedloga ostalih turističkih 
zajednica) od 01.01.2024. godine primjene novi, viši iznosi 
turističke pristojbe u istim iznosima za sve jedinice lokalne 
samouprave po svim navedenim kategorijama obveznika 
plaćanja turističke pristojbe.  



Radno tijelo za izradu 
Nacrta - / - 

Internetska stranica na 
kojoj je bio objavljen javni 
poziv 

www.kzz.hr 
 
http://www.kzz.hr/savjetovanje 
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
trajalo je od 28.11.2022. do 06.12.2022. 

Predstavnici zainteresirane 
javnosti koji su dostavili 
svoja očitovanja 

Nije bilo očitovanja 

Prihvaćene / neprihvaćene 
primjedbe - / - 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 
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