
MINISTARSTVO FINANCIJA      
POREZNA UPRAVA       

       Obrazac TZ 2 

PODRUČNI URED DUBROVNIK 

ISPOSTAVA (nadležna prema prebivalištu osobe - 
građanina ili uobičajenom boravištu) 

KORČULA 

        

OIB, ime i prezime osobe – građana, adresa  
prebivališta  ili uobičajenog boravišta 

Upisati podatke  

Šifra /naziv općine/grada prebivališta  ili uobičajenog 
boravišta osobe – građana  

204  

                

OBRAČUN članarine turističkoj zajednici za razdoblje Od 1.1.2023. do 31.12.2023.  godine 

    
  u eurima i centima 

R.BR. OPIS BROJ IZNOS            UKUPNO          

1 2 3 4 5(3*4) 

1. Krevet u sobi, apartmanu ili kući za odmor 7 5,97 41,79 

2. Pomoćni krevet u sobi, apartmanu ili kući za odmor 1 2,99 2,99 

3. Smještajna jedinica u kampu i kamp odmorištu      

4. Smještajna jedinica u objektu za robinzonski smještaj      

5. Krevet u sobi, apartmanu ili kući za odmor na OPG-u      

6. 
Smještajna jedinica u kampu i kamp odmorištu na 
OPG-u 

     

7. 
Pomoćni krevet u sobi, apartmanu ili kući za odmor na 
OPG-u 

   

8. 
Smještajna jedinica u objektu za robinzonski smještaj 
na OPG-u 

     

9. 
UKUPNO OBRAČUNANI IZNOS – članak 8. stavak 3. Zakona 

(r. br. 1.+ r. br. 2. + r. br. 3. + r. br . 4. + r. br. 5. + r. br. 6.) 
44,79 

10. 
Umanjenje članarine na područjima općina i gradova – potpomognutim 
područjima I. razvojne skupine*  

  

11. 
Umanjenje članarine na područjima općina i gradova – potpomognutim 
područjima II. razvojne skupine*  

  

12. 
Umanjenje članarine na područjima općina i gradova – potpomognutim 
područjima III. razvojne skupine*  

  

13. 
Umanjenje članarine na područjima općina i gradova – potpomognutim 
područjima IV. razvojne skupine*  

  

14. 
UKUPNO UMANJENJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA – članak 8. 
stavak 4. Zakona (r. br. 8. + r. br. 9. + r. br. 10. + r. br. 11.) 

  

15. OBRAČUNANI IZNOS NAKON UMANJENJA  (r. br. 7. - r. br. 12.)  

16. 

NAČIN 
PLAĆANJA – 

članak 11. 
stavak 3. 
Zakona 

JEDNOKRATNA 
UPLATA  
 iznos iz r. br. 13. 

DA NE DA 

OBROČNO PLAĆANJE  
 iznos iz r. br. 13 / 3 

DA NE  

17. 
UKUPAN IZNOS PRIMITKA IZ EVIDENCIJE PROMETA (Obrazac EP) – članak 
13. stavak 4. Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i 
organiziranja smještaja u turizmu 

Upisati uk. 
primitke u 

eurima 

        

        

Nadnevak   Potpis poreznog obveznika 

 

        

  
  

   
 



        

        

        

       
 

        
 


