
Visina boravišne pristojbe se za 2019. godinu na području općine Omišalj  utvrĎuje se u sljedećim 

iznosima: 

 

Razred turističkog mjesta  

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju 

Za razdoblje 

01.06.-31.08 01.04. -  31.05. 

01.09. -  30.10. 

01.01. -31.05. 

01.11. - 31.12. 

A Omišalj  10,00 8,00 7,00 

A Njivice 1,00 8,00 7,00 

 

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi 
(Kampovi i Kamp odmorišta), utvrĎuje se u sljedećim iznosima: 

 

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju 

Za razdoblje 

01.06.-31.08 01.04. -  31.05. 

01.09. -  30.10. 

01.01. -31.05. 

01.11. - 31.12. 

A Omišalj  8,00 6,00 5,00 

A Njivice 8,00 6,00 5,00 

 

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu 
utvrĎuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog 

mjesta i iznosi: 
 

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u 

kunama 

A Omišalj  1,00 345,00 

A Njivice 1,00 345,00 

 

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u 
paušalnom iznosu za razdoblje glavne sezone  (01.06. – 31.08. / naplata do 14.07.), kako slijedi:  

 

Razred turističkog 
mjesta 

Boravišna pristojba u kunama 

za dva člana 

(po osobi) 

za svakog sljedećeg člana 

(po osobi) 

A Omišalj  60,00 25,00 

A Njivice 60,00 25,00 

 

Dodatna informacija: Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu 
pristojbu platiti i po noćenju za razdoblje glavne sezone  (01.06. – 31.08.), kako slijedi:  

 

Razred turističkog 
mjesta 

Boravišna pristojba u kunama 

Plaćanje po noćenju -70% (razdoblje 01.06.-31.08.) 

A Omišalj  3,00 kn 

A Njivice 3,00 kn 

 
Sukladno Članku 61., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Prijedlog 

godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice općine Omišalj za 2018. godinu 
dostavit će se Turističkoj zajednici Kvarnera do 31. listopada 2018. godine kako bi se moglo utvrditi da 

li su ispunjene sve zakonom propisane zadaće. Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana 

za sljedeću godinu, Turističko vijeće Turističke zajednice podnosi Skupštini turističke zajednice do 31. 
listopada tekuće godine.         

 

 


