Propisi sadržani u zbirci
Propisi se mogu otvoriti na mrežnoj stranici: https://www.lexhr.eu/#/
Abecedni popis
Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma
Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. – 2024.
Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu
Amandmani LIV do LXIlI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske
Arbitražna pravila Športskog arbitražnog sudišta pri Hrvatskom olimpijskom odboru
Autentično tumačenje članka 48., stavka 4. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine",
br. 19/90. i 19/92.)
Brisanje i Popis upisanih laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena
Brisanje iz popisa ovlaštenih ispitnih laboratorija
Brisanje sorte iz Upisnika stranih sorti poljoprivrednog bilja
Carinski zakon
Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje se pojedini kandidati za predsjednika
Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe
Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za predsjednika
Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe
Cjenik divljači
Cjenik troškova obavljanja analiza u Carinskim laboratorijima
Cjenik vatrogasnih intervencija
Cjenik za obavljanje poslova platnog prometa i drugih poslova Zavoda za platni promet
Collective Bargaining Agreement for non-EU seafarers serving on board of Croatia flag
vessels in the international shipping trade (2020)
Četvrti dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo
Deklaracija
Deklaracija Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
Deklaracija o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a
Deklaracija o antifašizmu
Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu
Republike Hrvatske
Deklaracija o Domovinskom ratu
Deklaracija o kršenju prava pripadnika hrvatske manjine u Republici Srbiji i autonomnim
pokrajinama Vojvodini i Kosovu (Deklaracija br. 2)

Deklaracija o načelima ponašanja sudionika u izborima
Deklaracija o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela Republike Hrvatske i Republike
Srbije
Deklaracija o Oluji
Deklaracija o osudi jednostranog čina Parlamenta Republike Slovenije
Deklaracija o osudi Narodne skupštine Republike Srbije zbog miješanja u unutarnje stvari
Republike Hrvatske
Deklaracija o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu
Deklaracija o osudi uhićenja i umorstva Andrije Hebranga
Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u
Hrvatskoj1945. - 1990. godine
Deklaracija o potpori hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i Bosni i Hercegovini u procesu
ustavnih promjena
Deklaracija o potpori hrvatsko-mađarskoj kandidaturi za organizaciju Europskoga
nogometnog prvenstva UEFA EURO 2012. godine
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom
Deklaracija o presudi Međunarodnoga kaznenog suda za ratni zločin na Ovčari i suradnji
Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju
Deklaracija o prioritetima vanjske politike Republike Hrvatske
Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske
Deklaracija o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi
Deklaracija o stanju međudržavnih odnosa Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Deklaracija o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Den Haagu
Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u
Europskoj uniji
Deklaracija o Ukrajini
Deklaracija o vanjskoj politici Republike Hrvatske
Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj
Deklaracija u svezi s odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o
privremenom puštanju optuženika Vojislava Šešelja na slobodu
Djelomično rješenje - Dodatak Standardnoj ponudi
Djelomično rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/18-02/012,
urbroj: 580-11/41-19-108 od 13. svibnja 2019.
Djelomično rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/18-02/012,
urbroj: 580-11/41-19-168 od 9. srpnja 2019.

Djelomično rješenje kojim se društvu Helios Vienna Insurance Group d.d. Zagreb, daje
odobrenje za pripajanje društva Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group - osiguranje d.d.
Zagreb
Djelomično Rješenje kojim se Kseniji Latin i Walter Leonhartsberger- Schrottu daje
odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Helios Vienna Insurance Group d.d.
Zagreb
Dodak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi
Dodatne i nove mjere aktivne politike u zapošljavanju
Dodjela Povelje Hrvatskom Crvenom križu
Dodjela Povelje zahvalnosti Organizaciji ujedinjenih naroda
Dodjela Povelje zahvalnosti Svetoj Stolici
Dodjela Povelje zahvalnosti za osobitu ulogu u stvaranju moderne i suvremene hrvatske
države te izniman doprinos u međunarodnom priznanju Republike Hrvatske
Dogovor o usklađivanju visine taksa za izdavanje i produžavanje putnih isprava, za izdavanje
viza na putnu ispravu i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne
Republike Jugosla
Dopis Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VII-5293/2011 od 12. studenoga 2011.
godine
Dozvola da se u ekološkoj proizvodnji može koristiti materijal za reprodukciju koji nije
dobiven ekološkom proizvodnjom
Drugi dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodrstvo
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju
izvanrednog događaja
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
Državni plan obrane od poplava
Državni plan za zaštitu voda
Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih
knjiga) na otocima
Državni proračun Republike Hrvatske za 1992. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 1993. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 1996. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1997. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 1999. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2002. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Državni zavod za statistiku objavljuje
Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024.
godine
Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. - 2015.
Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti
hitne medicine
Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini
Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Eskontnu stopu Hrvatske narodne banke

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Etički kodeks državnih službenika
Etički kodeks policijskih službenika
Etički kodeks volontera
Financijski plan Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu
Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu
Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu
Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu
Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu
Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992.
godinu
Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1993.
godinu
Godišnje izvješće o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu
Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i
ukupnom stanju u oružanim snagama Republike Hrvatske, s izvješćem o stanju obrambenih
priprema u Republici Hrvatskoj
Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga
Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga za 2010. godinu
Godišnje smjernice za rad sigurnosnih službi Republike Hrvatske
Godišnji izvješaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2012. godinu

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2013. godinu
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu
Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu
Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu
Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu
Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu
Godišnji obračun Državnog proračuna Repuiblike Hrvatske za 2006. godinu
Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu
Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu
Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu
Godišnji program rada Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije za 2010.
godinu
Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009.
godinu
Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012.
godinu
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2011. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2012. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2013. godinu
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2014. godinu
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz
Državnog proračuna
Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture, čije se plaće osiguravaju iz
Državnog proračuna
Granski kolektivni ugovor za zaštitarsku djelatnost
Hrvatska farmakopeja
Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine
I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog
podrijetla
I. dodatak Kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o.
I. Dodatak Kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
I. Dodatak Kolektivnom ugovoru ARZ - ON d.o.o.
II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog
podrijetla
II. Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
II. Dodatak Kolektivnog ugovora za Autocestu Rijeka - Zagreb d.d.
II. dodatak Kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o.
III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog
podrijetla
III. Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb, d.d.
Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2015.
Inedks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u srpnju 1996. godine
Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
Intosai revizijski standardi
Ipravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-28/1993. od 20. svibnja 1996.
Ispitni program za provjeru stručne osposobljenosti ophodara
Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR KOJE BIRAJU HRVATSKI DRŽAVLJANI KOJI
NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ u XI. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u I. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U II. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u III. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U IV. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u IX. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U V. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u VI. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U VII. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u VIII. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U X. izbornoj jedinici
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE u XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske,njemačke, poljske, romske, rumunjske,
ruske, turske, ukrajinske, vlaške i
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE u XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE u XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE u XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE u XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE u XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske
nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske,
rusinske, ruske, turske, ukrajinske
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj
jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)
Izborni etički kodeks
Izborni etički kodeks u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu
pregovora za članstvo u Europskoj uniji
Izjava o pristupanju APO d.o.o., Zagreb, Kolektivnom ugovoru za HEP grupu
Izjava Vlade Republike Hrvatske o Mišljenju Europske komisije o hrvatskom zahtjevu za
članstvo u Europskoj uniji i Europskom partnerstvu
Izjava Vlade Republike Hrvatske o proširenju Europske unije
Izvadak iz odluka o plaćaju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim
komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2002. godinu
Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženja obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2015. godinu
Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2009. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2001. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2003. godinu
Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2004. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2005. godinu
Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2008. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2012. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim
obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu
Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima
obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori
Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa udruženjima obrtnika, područnoj
obrtničkoj komori za Vukovarsko-srijemsku županiju i Hrvatskoj obrtničkoj komori za
razdoblje 1. 7. 1996. do 31. 12. 19
Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2006. godinu
Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2007. godinu

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. godinu
Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2016. godinu
Izvješće o javnoj raspravi u postupku promjene Ustava
Izvješće o postupcima donošenja zakona i o Poslovniku Hrvatskoga sabora
Izvješće o pravnoj snazi, prirodi i učincima ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike
Hrvatske
Izvješće o primjeni članka 5. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske
("Narodne novine", broj 121/10.)
Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj (sažetak)
Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. - 2012.
Izvješće o uočenim pojavama neustavnosti u normativnom uređenju parkiranja na području
jedinica lokalne samoprave
Izvješće o uočenoj pojavi neustavnosti u sustavu mirovinskog osiguranja
Izvješće o uočenoj pojavi propuštanja zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda
predsjednika Republike Hrvatske
Izvješće o ustavnopravno neprihvatljivim učincima pročišćenih tekstova Ustava Republike
Hrvatske, ustavnih zakona, zakona, drugih propisa i općih akata broj: U-X-1435/2011 od 23.
ožujka 2011.
Izvješće o uvjetima života u zatvorima Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-X5464/2012 od 12. lipnja 2014.
Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o
sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.)
Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X3239/2014 od 3. srpnja 2014.
Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X-835/2005 od 24. veljače 2005.
Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-X-2191/2007 od 20. lipnja 2007.
Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o zakonodavnoj praksi uzastopnog
višegodišnjeg derogiranja priznatih prava
Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske u povodu Inicijative Vlade Republike Hrvatske,
klasa: 004-01/02-02/12, urbroj: 5030109-02-2 od 10. listopada 2002. godine
Izvješće Ustavnog suda u povodu postupka pete promjene Ustava Republike Hrvatske
pokrenutog 10. srpnja 2013. prijedlogom 46 zastupnika Hrvatskog sabora, Broj: U-X5076/2013 od 15. listopada 2013.
Izvješće Vlade Republike Hrvatske o dosadašnjem tijeku povratka i zbrinjavanju prognanika,
izbjeglica i raseljenih osoba
Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018.
godine
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2017 – Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod i Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2013. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama
i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1995. godinu
Izvod iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, savezima udruženja obrtnika u
regijama i Savezu udruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao
pravnom sljedniku Savez
Izvod iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika,
područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori
Izvod iz odluka o stopama doprinosa udruženja obrtnika, Saveza udruženja obrtnika u
regijama, Saveza udruženja hrvatskih obrtnika, te zbirne stope za 1993. godinu
Izvod iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plačaju iz osobnih dohodaka prema
mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice
Izvod iz odluka o stopama poreza koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu
prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju
prema sjedištu isplatioca
Izvod iz odluka o stopama poreza na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog
bruto prihoda koje se plaćaju prema mjestu prebivališta građana odnosno njegove porodice
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2007. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 3/2008 - Lista preventivno zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 4/2008 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/10 - Lista preventivno zaštićenih
dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2014. - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2015. - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2017 – Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. – Lista zaštićenih
kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/10 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2011
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2014. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2015. - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2017 – Lista preventivnih
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2018. – Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/07-Lista preventivno zaštićenih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/09 - Lista preventivno zaštićenih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2012 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2016 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2017 – Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/09 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2012 - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/206. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/10
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2012. - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2013
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2017 – Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/10
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2012. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2013
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2017 – Lista preventivno
zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. – Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 08/2017. – Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/06 - Lista preventivno zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2003. - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2004 - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2005 - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2016 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/06 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/09 - Lista preventivno zaštićenih
kulturnih dobar
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2002. - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2005 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2016 - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2002 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2003 - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2004 - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2010
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/07-Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2002 - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2003 - Lista zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2010

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2003
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004 - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2005. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/07 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/08 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2003
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2004 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2012. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2009. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2012. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2011. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2014. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2015. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2011. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2014. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2015. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2014. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2015. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2014. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2015. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2013. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2014. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2013. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2014. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2002. - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2008 - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2002. - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2004 - Lista zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2008 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2005 - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2006. - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2005 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2006. - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2006 - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2009 - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2005. - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2006 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2009 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2004 - Lista preventivno
zaštićenih kutlurnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2008. - Liste preventivno
zaštićenih kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2004 - Lista zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2008. - Liste zaštićenih kulturnih
dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 1/2007. - Lista preventivno
zaštićenih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 2/2007. - Lista zaštićenih
kulturnih dobara
Izvod iz Registra kulturnih dobra Republike Hrvatske broj 7/2007. - Lista preventivno
zaštićenih kulturnih dobra
Izvršavanje zadaća u vezi s procjenom učinaka propisa
Javno bilježnički poslovnik
Javnoovršiteljski poslovnik
Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima,
obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja
Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima,
obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja
Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor
Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za pojedinu kategoriju ili
vrstu vozila
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autoelektričar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autolimar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje automehaničar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje bravar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje brodski mehaničar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje dimnjačar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fasader

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za gudačka
glazbala
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka
glazbala
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih
brodova
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i
klimatizacije
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kemijski čistač
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klobučar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kotlar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kovač
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kozmetičar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krojač
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krovopokrivač
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krznar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje limar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ljevač
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne
mehanizacije
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mljekar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pekar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje precizni mehaničar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje prodavač
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje puškar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje slastičar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje staklar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tapetar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tesar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tokar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje urar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zidar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zlatar
Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje galanterist
dio programa

Općeobrazovni

Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje konobar
ješenje kojim se Christophu Martinu Binderu iz Republike Austrije, A-6850 Dornbirn, daje
odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Porsche leasing d.o.o., Zagreb
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u
Gospiću
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u
Pazinu
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Rijeci
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Sisku
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u
Splitu
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u
Šibeniku
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u
Virovitici
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u
Vukovaru
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u
Zadru
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u
Zagrebu
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnoga arhiva u
Bjelovaru
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u
Dubrovniku
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u
Karlovcu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u
Osijeku
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u
Slavonskom Brodu
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u
Varaždinu
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u
Vukovaru
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva za
Međimurje
Kazneni zakon
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD 2002
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD 2008.
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.
Klasifikacija vrsta građevina - KVG i Metodološke upute za mjesečni i tromjesečni izvještaj
građevinarstva (GRAĐ - 21/M, GRAĐ - 21/M/OBRT, GRAĐ - 21/3M)
Kodeks dentalne etike i deontologije
Kodeks etike ovlaštenih zastupnika
Kodeks etike psihološke djelatnosti
Kodeks etike u poslovanju s Odlukom o potvrđivanju tog Kodeksa i Izjavom o prihvaćanju
Kodeksa
Kodeks javnobilježničke etike
Kodeks medicinske etike i deontologije
Kodeks odvjetničke etike
Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima
i projektima udruga
Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Carinske uprave
Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Financijske policije
Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih
propisa i akata
Kodeks strukovne etike
Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata
Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva
Kodeks strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata
Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera elektrotehnike
Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva
Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera strojarstva
Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta
Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera
geodezije
Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
Kodeks sudačke etike
Koeficijent za plaćanje naknade općinama za korištenje prostora na kojemu su sagrađene
elektrane koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede
Koeficijente porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj
Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj
Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života uRepublici Hrvatskoj
Koeficijenti porsta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj
Koeficijenti rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za 1993. godinu
Koeficjenti prosječne složenosti rada u grupama u društvenim i ostalim neprivrednim
djelatnostima
Kolektivi ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije
Kolektivi ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Kolektivni ugovor
Kolektivni ugovor ARZ - ON d.o.o
Kolektivni ugovor Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.
Kolektivni ugovor Croatia osiguranja d.d.
Kolektivni ugovor društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.
Kolektivni ugovor Društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o.
Kolektivni ugovor Đure Đakovića Elektromont d.d.
Kolektivni ugovor Egis Road Operation Croatia d.o.o. i Nezavisnoga cestarskog sindikata
Kolektivni ugovor Hrvatske lutrije d.o.o.
Kolektivni ugovor Hrvatskih cesta d.o.o.
Kolektivni ugovor HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.
Kolektivni ugovor HT - Hrvatskih telekomunikacjia d.d.
Kolektivni ugovor i Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.

Kolektivni ugovor o radu na određeno vrijeme, sklopljen između Hrvatskog restauratorskog
zavoda i Sindikata radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
Kolektivni ugovor o visini najniže plaće
Kolektivni ugovor poslodavaca i radnika
Kolektivni ugovor poslodavaca i radnika u djelatnosti obrtništva
Kolektivni ugovor sklopljen između Hrvatskih autocesta d.o.o. i Nezavisnog sindikata radnika
cesta i autocesta u Republici Hrvatskoj i Sindikata radnika Hrvatskih autocesta
Kolektivni ugovor tekstilne i odjevne, kožarsko-preradivačke i gumarske industrije Hrvatske
Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe
Kolektivni ugovor za Adriatic security d.o.o.
Kolektivni ugovor za Agrokor d.d.
Kolektivni ugovor za AKD-Zaštita d.o.o.
Kolektivni ugovor za APP d.d.
Kolektivni ugovor za Autoprometno poduzeće d.d, Požega
Kolektivni ugovor za Dalmacijavino d.d.
Kolektivni ugovor za djelatnos zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske
Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja
Kolektivni ugovor za djelatnost osiguranja i reosiguranja
Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske
Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala
Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine
Kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva i turizma Hrvatske
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske
Kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije
Kolektivni ugovor za djelatnosti prijevoza i usluga u cestovnom prometu
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRUŠTVO AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA
Kolektivni ugovor za društvo Autotrans d.o.o., Rijeka
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRUŠTVO ISTRA-PROMET d.o.o. UMAG
Kolektivni ugovor za društvo Panturist d.d. Osijek
Kolektivni ugovor za društvo Panturist d.d., Osijek

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike Republike Hrvatske
Kolektivni ugovor za Državnu ergelu Đakovo i Lipik
Kolektivni ugovor za graditeljstvo
Kolektivni ugovor za graditeljstvo (pročišćeni tekst)
Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Kolektivni ugovor za grafičko-prerađivačku i novinsko-nakladničku djelatnost
Kolektivni ugovor za grane djelatnosti 122, 123, 124 i dio grane 139
Kolektivni ugovor za HEP grupu
Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.d.
Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o.
Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora
Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za zapošljavanje
Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu
Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu d.d.
Kolektivni ugovor za Hrvatsku lutriju d.o.o.
Kolektivni ugovor za javne službenika i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje
Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje
Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom
školstvu i visokom obrazovanju i znanosti
Kolektivni ugovor za PROTECT d.o.o.
Kolektivni ugovor za putničke agencije
Kolektivni ugovor za putničke agencije - pročišćeni tekst
Kolektivni ugovor za radnike Adriatic servisa d.o.o. za poslovne usluge
Kolektivni ugovor za radnike HP - Hrvatske pošte
Kolektivni ugovor za radnike HP-Hrvatske pošte d.d.
Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću
Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda
Kolektivni ugovor za radnike Plovput d.o.o., Split
Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u ustanovama kulture čije se plaće
osiguravaju iz proračuna Republike Hrvatske
Kolektivni ugovor za Societe Generale - Splitsku banku d.d.
Kolektivni ugovor za STSI d.o.o.
Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik
Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske
Kolektivni ugovor za trgovačka društva u vlasništvu društva FORTENOVA GRUPA d.d.
Kolektivni ugovor za vodno gospodarstvo
Kolektivni ugovor za za vodoprivrednu djelatnost
Kolektivni ugovor za Zagrebačku banku d.d.
Kolektivni ugovor za zaposlene u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik
Kolektivni ugovor za zaposlene u Narodnim novinama d.d., Zagreb
Kolektivni ugovor za zaposlene u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Hrvatske
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske
(potpisnici Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski školski sindikat Preporod)
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske
(potpisnici Vlada Republike Hrvatske i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama
Hrvatske)
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Kolektivni ugovor za Zvonimir Security, Trpimir Lučić kd
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za
članstvo
Konačni rezultati izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske provedenih 26.
svibnja 2019. godine
Konačni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u I. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u II. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u III. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u IV. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u IX. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u V. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u VI. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u VII. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u VIII. izbornoj jedinici provedenih 4., 5. i
12. srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u X. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5.
srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira
zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine
provedenih 4. i 5. srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira
zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske,
turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira
zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira
zastupnik mađarske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira
zastupnik talijanske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.
Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju
zastupnici srpske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.
Konačni službeni rezultati izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
utvrđeni i objavljeni 30. travnja 2013.
Konačni službeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Konačni službeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske provedenih 16. siječnja
2005. i ponovljenog glasovanja na dva biračka mjesta 23. siječnja 2005.
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u I. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u II. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u III. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u IV. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u IX. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u V. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u VI. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u VII. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u VIII. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u X. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XI. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške
i židovske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
češke i slovačke nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
mađarske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
srpske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
talijanske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u I. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u II. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u III. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u IV. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u IX. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u V. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u VI. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u VII. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u VIII. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u X. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XI. izbornoj jedinici
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske,
ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
češke i slovačke nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
mađarske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
srpske nacionalne manjine)
KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici
talijanske nacionalne manjine)
Konsolidirani plan prihoda i izdataka Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za
2001. godinu
Konsolidirani Plan prihoda i rashoda Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za
2002. godinu

Konsolidirani plan prihoda i rashoda Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za
2003. godinu
Konsolidirani plan prihoda i rashoda Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za
2004. godinu
Kriterij financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i
metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa
Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih
manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne
autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske
Kriteriji za financiranje razvojnih programa
Kriteriji za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije
za zaštitu osobnih podataka
Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama ("Narodne novine", broj 172/03. i 144/10)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
informacije
Kriteriji za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova
nacionalnih manjina
Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova
nacionalnih manjina
Krivični zakon Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu
Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim
sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina,
gradova i županija
Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim izbranim sudištem pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem
Hrvatske gospodarske komore (arbitri s inozemnim prebivalištem)

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim izbranim sudištem pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim
sudištem Hrvatske gospodarske komore
Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim
sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista arbitara u postupcima sa međunarodnim obilježjem pred stalnim arbitražnim sudištem
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (arbitri s inozemnim prebivalištem)
Lista arbitara za odlučivanje u sporovima po članu 66. Općeg kolektivnog ugovora
Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću
opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata
Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen
Lista otrova čija se proizvodnja, promet i uporaba zabranjuju
Lista otrova koji se mogu stavljati u promet
Lista stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama
Lista stručnjaka koji mogu provoditi stručni nadzor u djelatnosti socijalne skrbi
Lista stručnjaka ovlaštenih za provođenje nadzora nad stručnim radom u športu
Lista tradicionalnih izraza za vino
Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja
Lista tvari zabranjenih u sportu
Lista zahtjeva za izgradnju i modernizaciju ribarske flote te lista neprihvaćenih zahtjeva
Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
Lista zemljopisnih oznaka
Liste karantenskih štetočinja bilja
Liste karantenskih štetočnja bilja
Međunarodni računovodstveni standard 2 (Zalihe) i Međunarodni računovodstveni standard
7 (Izvještaj o novčanim tijekovima) i međunarodni računovodstveni standard mrs 2
(promijenjen 1993.)
Međunarodni računovodstveni standardi

Međunarodni revizijski standardi
Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina,
skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja
Metodologija ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti
Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih
manjina
Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina,
skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu
opskrbu
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika
mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav
i za povećanje priključnog kapaciteta
Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
Metodologija za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih
nositelja obrambenih priprema
Metodologija za izradu planova obrane
Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima
odgovornim za odstupanje
Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru
univerzalne usluge
Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom
energijom

Metodologija za Popis poljoprivrede 2003.
Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom
sustavu
Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti - NKD 2002.
Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007.
Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za
povećanje priključne snage
Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih
jedinica
Metodološke osnove za godišnji izvještaj industrije (ind-21)
Metodološke osnove za mjesečni izvještaj industrije
Metodološke osnove za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti - NKD
Metodološke osnove za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se
zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima
Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda
Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama
Metodološke upute - popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001.
Metologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda
Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. godine
Migracijska politika Republike Hrvatske za2007./2008. godinu
Minimalna osnovna i minimalna plaća za ožujak 1993. godine
Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010. u Republici Hrvatskoj
Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2010. do 31. svibnja 2011. u Republici Hrvatskoj
Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012. u Republici Hrvatskoj
Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. u Republici Hrvatskoj
Minimalni iznosi novčane potrebe za mjesečno uzdržavanje djeteta
Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja
Mjerila i uvjeti za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta
Mreža hitne medicine
Mreža javne zdravstvene službe
Mreža telemedicinskih centara
Mreža telemedicinskih centara za 2009. godinu
Mreža telemedicinskih centara za 2010. godinu

Mreža ugovornih subjekata medicine rada
Mreža zdravstvene djelatnosti
Mrežna pravila distribucijskog sustava
Mrežna pravila elektroenergetskog sustava
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Mrežna pravila prijenosnog sustava
Mrežna pravila transportnog sustava
Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
Mrežna pravila za pristup transportnom sustavu plinovoda
Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS)
Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)
Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)
Nacionalna klasifikacija zanimanja
Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10
Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.
Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, s programom provedbe
nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do
2005. godine
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine
Nacionalna populacijska politika
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Nacionalna strategija i Akcijski plan za kontrolu malog i lakog oružja
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.
godine
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.
godine
Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine
Nacionalna strategija kemijske sigurnosti
Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012.
godine
Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006. - 2011.
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014.
godine

Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021.
godine
Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od
2012. do 2017. godine
Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2006. 2012. godinu
Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007.
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2008. do 2010. godine
Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine
Nacionalna strategija zaštite okoliša
Nacionalna šumarska politika i strategija
Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
(2019. - 2020.)
Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
(2021. - 2022.)
Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u
međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti
Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje
razdoblje (2020. - 2024.)
Nacionalni plan djelovanja na okoliš
Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u
Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.
Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru
Nacionalni program mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskoga obrazovanja
Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse
Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2003. godina
Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2004. godina
Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2001. - 2005. godine
Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2006. - 2010. godine
Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. - 2020. godine
Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006. - 2008.

Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nacionalni program za borbu protiv korupcije s akcijskim planom za borbu protiv korupcije
Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine
Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom
prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine
Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005. - 2006.
Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007. - 2008.
Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012.
Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008. do 2012. godine
Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026.
godine
Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.
Nacionalni znanstvenoistraživački program za razdoblje od 1996. do 1998. godine
Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2000. godini
Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2001. godini
Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2002. godini
Najniža osnovna i minimalna plaća za lipanj 1993. godine
Najniža osnovna i minimalna plaća za svibanj 1993. godine
Najniža osnovna i minimalna plaća za travanj 1993. godine
Najniža osnovna plaća
Najniža osnovna plaća za 1991. godinu
Najniža osnovna plaća za mjesec siječanj 1993. i minimalna plaća za mjesec siječanj 1993.
Najniža osnovna plaća za mjesec studeni 1992.
Nalog kojim se nalaže društvu za upravljanje ST Invest d.o.o. iz Splita, Boktuljin put b.b., da
odmah po zaprimanju ovog naloga, donese odluku o likvidaciji ili pripajanju nekom drugom
fondu i provođenju postupka likvidacije ili pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom
ponudom ST Aggressive
Naputak o oslobađanju od plaćanja carine opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti
koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće trgovačko društvo ili drugi oblik
obavljanja gospodarske i dr
Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

Naputak o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za
razdoblje od 2018. do 2022. godine
Naputak o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka
Naputak o financijskom jamstvu
Naputak o glomaznom otpadu
Naputak o ispitivanju statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5
S
Naputak o ispitivanju statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2
Naputak o ispitivanju statičkih brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
Naputak o ispitivanju taksimetara na uređaju s valjcima
Naputak o isplatama u gotovu novcu
Naputak o isplati kapitalnih izdataka s jedinstvenog računa riznice
Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave uslijed pada prihoda
Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju
Naputak o izdavanju svjedodžbi o završenom srednjoškolskom obrazovanju učenicima koji
su školske godine 1987/88. I 1988/89. Završili iv. Godinu programa odgojno-obrazovne
struke
Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom
uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
Naputak o izvršavanju državnog proračuna sa jedinstvenog računa riznice
Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture
Naputak o jodiranju kuhinjske soli
Naputak o kriterijima za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja
Naputak o način provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području
Republike Hrvatske
Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture
Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova
Naputak o načinu i postupku revalorizacije iznosa duga i rokovima uplate dugovanja u korist
proračuna Republike Hrvatske
Naputak o načinu i uvjetima korištenja dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i
gradovima na otocima
Naputak o načinu i uvjetima korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna za
aktivnosti A570444 i A570446 iz Programa P1545 - Poticanje riječnog prometa
Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za
financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

Naputak o načinu i uvjetima primjene "ffset programa"
Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"
Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za
zdravstveno osiguranje
Naputak o načinu isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima
Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom
Naputak o načinu naknade bivšim političkim zatvorenicima
Naputak o načinu odobravanja i korištenja financijskih kredita odnosno zajmova od strane
javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno, državnom vlasništvu i
društvenih fondova
Naputak o načinu pečaćenja kada se Rješenje Državnog mjeriteljskog inspektora izvršava
pečaćenjem
Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje državnoga mjeriteljskog inspektora izvršava
pečaćenjem
Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava
pečaćenjem
Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem
Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava
pečaćenjem
Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem
Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada
Naputak o načinu polaganja i programu stručnih ispita za djelatnike koji obavljaju poslove
normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina
Naputak o načinu popunjavanja obrazaca platnog prometa za uplatu doprinosa Hrvatskoj
gospodarskoj komori
Naputak o načinu postupanja u radnjama usklađivanja duga i kriterijima za utvrđivanje broja
mjesečnih rata za otplatu duga s osnova doprinosa za obvezna osiguranja nastalog po
osnovi osiguranja pomora
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Naputak o načinu povrata razlike u cijeni stana
Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani
Naputak o načinu provedbe popisa za osobe iz članaka 25. do 28. Zakona o popisu
stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine
Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata
Naputak o načinu provedbe postupka prijave i administrativne provjere temeljem odredbi
Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ("Narodne novine" br.
133/13 i 152/14)

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih
bolesti i njihovom financiranju u 2011. godini
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2009.
godini
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1.
travnja do 31. prosinca 2016. godine
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010.
godini
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012.
godini
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013.
godini
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014.
godini
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015.
godini
Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017.
godini
Naputak o načinu provođenja mjera propisanih Naredbom o provedbi oralne vakcinacije
lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičkopodravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorskogoranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske,
Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske i Grada Zagreba
Naputak o načinu provođenja mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih
bolesti i njihovom financiranju
Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području
Republike Hrvatske
Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području
Republike Hrvatske u 2013. godini
Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području
županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarskosrijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeškoslavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke,
Karlovačke, Istarske i Grada Zagreba

Naputak o načinu provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu
stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi
Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi
Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva,
prometa i infrastrukture
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini
Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini
Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala
financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna
Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti
cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera
Naputak o načinu vođenja očevidnika objekata pod nadzorom i očevidnika o obavljenim
pregledima i poduzetim mjerama tržišne inspekcije
Naputak o načinu zaštite povjerljivih statističkih podataka u Državnom zavodu za statistiku
Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o
građevinskoj inspekciji
Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj
inspekciji
Naputak o obračunu i uplati poreza na dobit i o revalorizaciji kod pravnih osoba za 1983.
godinu
Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika objekata koje nadzire turistička
inspekcija te očevidnika inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera turističkog inspektora
Naputak o obrascu, sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim
pregledima inspektora zaštite okoliša
Naputak o operativnom programu podizanja novih nasada vinograda
Naputak o operativnom programu podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu
Naputak o osiguranju, pohranjivanju i zaštiti podataka sudskog registra

Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u
pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i
Hercegovine
Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A
Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi
sudjelovanja Republike Hrvatske u p
Naputak o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine
Naputak o ostvarivanju prava na povrat 50 uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstvenog
osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na području grada
Vukovara i grada Il
Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Naputak o plaćanjima s računa banke
Naputak o podacima koje sadrži izvješće o događaju koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu
radnika
Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru
u kojem poslodavac obavlja rad
Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt ili
skupnu ozljedu radnika
Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt ili
skupnu ozljedu zaposlenika
Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika
Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova autobusnog prijevoza u
organiziranom turističkom prometu
Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u domaćem
organiziranom turističkom prometu
Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u stranom
organiziranom turističkom prometu
Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u domaćem
organiziranom turističkom prometu
Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u stranom organiziranom
turističkom prometu
Naputak o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra
Naputak o poreznim povlasticama za UNTAES
Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku
ustanovu
Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog
oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
Naputak o postupku aktiviranja poticajnih sredstava Ministarstva turizma za razvitak malog i
srednjeg poduzetništva u turizmu sa naglaskom na razvitak turizma na ruralnom prostoru za
1999. godinu
Naputak o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom
vodonoscem ili cestovnim vozilom
Naputak o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od
požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima
Naputak o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2009.
godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijske i znanstvene projekte u 2006. godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2003.
godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2004.
godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2005.
godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2007.
godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2008.
godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu
nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2010.
godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2009. godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2005. godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2007. godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2008. godini
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2010. godini
Naputak o pravilima i metodama zaštite pri diseminaciji službenih statističkih podataka
Državnog zavoda za statistiku
Naputak o pravovaljanim ispravama nadležnih tijela kojima osoba s invaliditetom dokazuje
svoj status
Naputak o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica
Naputak o primjeni Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i
štedionicama
Naputak o primjeni snižene stope carine pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih
dijelova u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj
Naputak o prometno-tehničkim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i vođenje
prometa na državnim cestama
Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja
2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br.
479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla,
tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina
Naputak o provedbi postupka javnog nadmetanja
Naputak o provedbi postupka javnog nadmetanja radi ustupanja poslova razminiranja
Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima
uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca
Naputak o provedbi poticajne mjere isplate novčane potpore u iznosu od 5000 EUR
temeljem programa "Poticaj za uspjeh"
Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati
ovlaštenu veterinarsku organizaciju ("Narodne novine" br. 181/03 i 145/08)
Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"
Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17.
prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda
i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br.
1234/2007
Naputak o provedbi uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim
kreditorima
Naputak o provedbi Uredbe o posebnom porezu na kamate
Naputak o provedbi Uredbe o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naputak o provođenju odredbi Protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima
povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice
Naputak o provođenju odredbi Sporazuma o izuzeću od plaćanja poreza i carina između
Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica, Europske unije
Naputak o provođenju odredbi Ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje carinski
postupak s robom koja se uvozi, izvozi ili provozi za potrebe SFOR-a
Naputak o provođenju odredbi Ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje
poreza
Naputak o sastavljanju financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje
siječanj-lipanj
Naputak o sastavljanju financijskog izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 1995. godine
Naputak o sastavljanju polugodišnjeg financijskog izvješća proračuna i proračunskih
korisnika
Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski
modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije
Naputak o uništavanju osnovne popisne građe popisa stanovništva, kućanstava i stanova
2011. godine
Naputak o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za
statistiku
Naputak o utvrđenju minimalnih prinosa po hektaru
Naputak o utvrđenju referentnih prinosa po županijama i minimalnih referentnih količina
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području
elektromagnetske kompatibilnosti
Naputak o utvrđivanju postupka i kriterija za provedbu odluke o dodjeli tržišne kompenzacije
za prodani ulov riba i drugih morskih organizama
Naputak o utvrđivanju referentnih prinosa po županijama i minimalnih referentnih količina
Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom
radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar
Naputak o visini naknade za obvezno utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih
trupova i polovica
Naputak o vođenju registra životnog partnerstva
Naputak o vremenu i načinu upućivanja novaka na služenje vojnog roka i otpustu iz Oružanih
snaga
Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava

Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne
novine", broj 152/08 i 21/10) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske
Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u
Republici Hrvatskoj
Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuumometara, manovakuumometara i
mjernih pretvornika tlaka
Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume
Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka
Naputak za ispitivanje protočnih mjernih obujma plina statističkom metodom
Naputak za ispitivanje statističkom metodom neservisiranih mjerila električne energije
Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statističkom metodom
Naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice
Naputak za izdavanje radnih dozvola strancima
Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru
Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture
Naputak za izradu izvješća o stanju rješavanja upravnih stvari u tijelima državne uprave i
upravnim tijelima Grada Zagreba i rokovima za dostavljanje tog izvješća
Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i
odgovarajučih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica
Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i
odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica
Naputak za postavljanje zaštitnih žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama
mjerila
Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.)
Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine", broj 39/13)
Naputak za primjenu sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe u carinskoj tarifi
Naputak za provedbu Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje
drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine
Naputak za provedbu odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje
prvog obroka javnoga duga dospjelog 30. lipnja 1995. godine
Naputak za provedbu Odluke o reprogramu kredita po Kreditnom programu zapošljavanja
razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske
Naputak za provedbu prava članova obitelji zatočenog ili nestalog pripadnika Hrvatskog
vijeća obrane i provedbu prava iz članka 6. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i

Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili
pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji
Naputak za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne
samouprave
Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama
Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvajanja u maticu rođenih
Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih
Naputak za provođenje postupka homologacije vozila
Naputak za provođenje Programa za eksplantacije organa
Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja
medicinskih digitalnih električnih termometara za mjerenje najviše temperature ljudskoga
tijela
Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja
medicinskih humanih staklenih termometara s tekućinom
Naputak za rad ovlaštenog mjeritelja kod ovjeravanja mjerila
Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1997.
Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1998.
Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1999.
Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2000.
Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2001. godini
Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2002.
Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2003.
Naputak za subvencioniranje domaćeg programa organiziranog odmora umirovljenika i
mladeži "7 dana u Dalmaciji za 699 k
Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2004.
Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2005.
Naputak za subvencioniranje izletničkih programa "Hrvatska baština
Naputak za subvencioniranje izletničkih programa "HRVATSKA BAŠTINA"
Naputak za subvencioniranje organiziranog domaćeg i stranog turističkog prometa u
Gorskom kotaru
Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1997.
Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1998.
Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1999.
Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2000.
Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2001. godini

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2002.
Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2003.
Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2004.
Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2005.
Naputak za subvenciranje programa organiziranog odmora umirovljenika
Naputak za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze
Naputak za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze
Naputak za umjeravanje radnih etalona - manometara, vakuumometara,
manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka
Naputak za vođenje registra životnog partnerstva
Nareba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Njemačke - regija RheinlandPfalz, Niedersac
Naredba
Naredba kojom imenujem generala zbora JANKA BOBETKA za zapovjednika svih postrojbi
hrvatske vojske na južnom bojištu od Splita do Dubrovnika.
Naredba kojom se zabranjuje primjena na farmskim životinjama određenih tvari hormonskog
i tireostatskog učinka i beta-agonista
Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza
preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Belgije
Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje
gospodarskog ribolova
Naredba o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju
strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom
Naredba o dodatnim fitosanitetskim uvjetima za uvoz sjemenskog krumpira u Republiku
Hrvatsku
Naredba o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica
Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov
Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov
Naredba o granicama ribolovnih poručja i ribolovnih zona
Naredba o graničnim koridorima
Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveni nadzor u
međunarodnom prometu nad osobama i njihovim stvarima, robama i prijevoznim sredstvima
koje podliježu nadzoru
Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstvenosanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te
sanitarni nadzor nad državljanima

Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja sanitarno-zdravstveni nadzor
nad putnicima i uvozom, izvozom i provozom pošiljki koje prilikom uvoza podliježu ovom
nadzoru
Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena veterinarska inspekcija
Naredba o graničnim prijelazima preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja i sredstava za
zaštitu bilja
Naredba o graničnim prijelazima za koje je postavljena granična veterinarska inspekcija
Naredba o graničnim prijelazima za koje je postavljena veterinarska inspekcija
Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice
Naredba o homologaciji bočnih svjetala za označavanje motornih vozila i njihovih prikolica
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i
dugi svjetlosni snop ili obadva, s halogenim žaruljama H4
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili
dugi svjetlosni snop, s halogenim žaruljama H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1 i/ili
HIR2
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s dugim i kratkim svjetlosnim snopom
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle s asimetričnim dugim i s kratkim
svjetlosnim snopom s halogenim HS1 žaruljama
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila sa svjetlosnim izvorima s izbojem
u plinu
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni
snop i/ili dugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za simetrični kratki svjetlosni snop
i/ili drugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi
svjetlosni snop, s halogenim žaruljama kategorija R2 i/ili HS1
Naredba o homologaciji guma za gospodarska vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji guma za motorna vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji halogenih glavnih svjetala koja sa svjetlosnim izvorom čine
nerastavljivu cjelinu ("HSB svjetla") za motorna vozila s asimetričnim kratkim i/ili s dugim
svjetlosnim snopom moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi
Naredba o homologaciji katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji malih autobusa za prijevoz putnika s obzirom na njihove
konstrukcijske značajke

Naredba o homologaciji mehaničkih dijelova spojnice za međusobno povezivanje cestovnih
vozila
Naredba o homologaciji mopeda s dva kotača u pogledu emisije buke
Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu
signalizaciju
Naredba o homologaciji motocikala u pogledu emisije buke
Naredba o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke
Naredba o homologaciji motora s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena tim motorima
s obzirom na štetnu emisiju iz motora
Naredba o homologaciji motora s unutarnjim izgaranjem ili elektropogonskih uređaja
namijenjenih za pogon motornih vozila kategorije M i N, s obzirom na mjerenje netto snage i
najveće 30 - minutne nett
Naredba o homologaciji motora sa samozapaljenjem, motora na prirodni plin i motora s
vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te vozila
opremljena motorima sa s
Naredba o homologaciji motora sa samozapaljenjem, motora na prirodni plin i motora s
vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te vozila
opremljena motorima sa samozapaljenjem,...
Naredba o homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke
Naredba o homologaciji motornih vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine
uključujući i njegovu ugradbu
Naredba o homologaciji motornih vozila s tri kotača u pogledu emisije buke
Naredba o homologaciji motornih vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i
svjetlosnu signalizaciju
Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih
vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala
Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s
obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije m1 i n1
s elektropogonom
Naredba o homologaciji parkirnih svjetala za motorna vozila
Naredba o homologaciji ploča za označivanje sporih vozila
Naredba o homologaciji pneumatskih guma za poljoprivredna vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji pojasova i sustava držanja odraslih osoba u motornim vozilima
Naredba o homologaciji pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji posebne opreme motornih vozila koja upotrebljavaju ukapljeni naftni
plin kao pogonsko gorivo
Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila

Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala i gabaritnih
svjetala za motorna vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača
smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila
koja se mogu
Naredba o homologaciji putničkih vozila opremljenih motorima s unutrašnjim izgaranjem s
obzirom na mjerenje potrošnje goriva
Naredba o homologaciji retrorefleksnih oznaka za teška i duga vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila na dva kotača s ili bez bočne prikolice u
pogledu ugradbe retrovizora
Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora
Naredba o homologaciji SB ("Sealed Beam") glavnih svjetala za cestovna motorna vozila za
europski asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni sno
Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradbu na
cestovna vozila
Naredba o homologaciji stražnjih ploča za označivanje teških i dugih vozila
Naredba o homologaciji stražnjih svjetala za maglu za cestovna motorna vozila i njihove
prikolice
Naredba o homologaciji svjetala stražnje registarske pločice za motorna vozila (osim
motocikala) i njihove prikolice
Naredba o homologaciji svjetala za maglu na cestovna motorna vozila
Naredba o homologaciji svjetala za vožnju po danu za motorna vozila
Naredba o homologaciji svjetala za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice
Naredba o homologaciji svjetlosnih izvora s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim
svjetlima s takvim svjetlosnim izvorima za motorna vozila
Naredba o homologaciji teretnih motornih vozila, prikolica i poluprikolica s obzirom na njihovu
bočnu zaštitu
Naredba o homologaciji upozornih trokutova
Naredba o homologaciji uređaja za zaštitu od stražnjeg podlijetanja vozila s obzirom na
ugradbu uređaja za zaštitu od stražnjega podlijetanja homologiranog tipa te vozila s obzirom
na zaštitu od straž
Naredba o homologaciji velikih vozila za prijevoz putnika s obzirom na njihove opće
konstrukcijske značajke
Naredba o homologaciji vozila kategorija M, N i O u pogledu kočenja
Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja
Naredba o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njihove
posebne konstrukcijske značajke

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na brave i okove za pričvršćivanje vrata (ECE r
11.02)
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje
upotrebljava motor
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihovo unutrašnje uređenje
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju
uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na raspored nožnih uređaja za upravljanje
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojasova
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu (ECE
r 17.04)
Naredba o homologaciji vozila s više od tri kotača u pogledu uređaja za upravljanje
Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje
koristi motor
Naredba o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu
signalizaciju
Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite vozača od upravljačkog mehanizma u
slučaju sudara
Naredba o homologaciji zamjenskih sklopova kočnih obloga za motorna vozila i njihove
prikolice
Naredba o homologaciji zaštitnih kaciga i njihovih vidnika za vozače i suvozače motocikala i
mopeda
Naredba o homologaciji zvučnih upozornih uređaja i motornih vozila s obzirom na njihove
zvučne signale
Naredba o homologaciji žarulja sa žarnom niti za uporabu u homologiranim svjetlima za
motorna vozila i njihove prikolice
Naredba o imjeni Naredbe o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom i Savom
Naredba o izdavanju suglasnosti za osnivanje privatne prakse
Naredba o izgledu i sadržaju oznaka koje rabi ovlašteni servis
Naredba o iznosima osnovaca za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2009.
godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2003. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2004. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2006. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu
Naredba o jedinstvenom djelovanju službe zaštite spomenika kulture u Republici Hrvatskoj
Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova
Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih
voda
Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti,
prerađivati i stavljati u promet
Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius) u 2008. godini
Naredba o lovu tunja (Thunnus thynnus)
Naredba o mjerama radi sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih
bolesti životinja u 1991. godini
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog
kukuruza "PR34G13" koji sadrži genetski modificirani organizam
Naredba o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti
životinja i njihovu financiranju u 1993. godini
Naredba o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti
životinja u 1992. godini
Naredba o mjerama sprečavanja unošenja bruceloze ovaca i koza na teritorij Republike
Hrvatske
Naredba o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku

Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske
kuge u Republici Hrvatskoj
Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji
vlasnika izbjeglih iz Ukrajine
Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji
vlasnika raseljenih iz Ukrajine
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske
kuge na području Republike Hrvatske
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike
Hrvatske
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i
ugroženim područjima Republike Hrvatske
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE
KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području
Republike Hrvatske
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području
Republike Hrvatske
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave, rano otkrivanje i kontrolu novog virusa influence
A podtip H1N1 (2009) u uzgojima svinja
Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Thrips palmi
Karny iz Tajlanda 1
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke
i šapa
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti
slinavke i šapa
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti
slinavke i šapa iz Ujedinjenog Kraljevstva i Cipra
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti
slinavke i šapa iz zemalja koje nisu članice Europske unije
Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom
financiranju u 2019. godini
Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom
financiranju u 2020. godini
Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom
financiranju u 2021. godini

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom
financiranju u 2022. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom
financiranju u 2009. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 1994. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 1996. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 1997. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 1998. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 1999. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2000. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2001. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2003. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2004. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2005. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2006. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2007. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2008. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2010. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2011. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2012. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2013. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2014. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2015. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2017. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
u 2018. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametnićkih bolesti i njihovom financiranju
u 1995. godini
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju u
2002. godini
Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2009. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2011. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2012. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu
Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za sva obvezna osiguranja člana
posade broda u međunarodnoj plovidbi
Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području
Međimurske županije
Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije
Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 1998. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 1999. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2000. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2001. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te
proračunskih fondova za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2002. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2003. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2006. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2007. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2008. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini
Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proraćuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za
financiranje drugih javnih potreba
Naredba o načinu vođenja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog
prometa i evidencije izvršenih nadzora i poduzetih mjera nad tim objektima
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1996. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1997. g
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1999. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2000. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2001. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2002. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2003. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite za 2005. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite za 2006. godinu
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama
primarne zdravstvene zaštite za 2007. godinu
Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutrašnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik
brodova u Republici Hrvatskoj
Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u
Republici Hrvatskoj
Naredba o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i
količini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijsko-športskom ribolovu
Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske
Naredba o o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike
Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske
unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o obliku dodatnog žiga Republike Hrvatske i načinu žigosanja predmeta od
plemenitih kovina
Naredba o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih
ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika
Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu
Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za
osobnu uporabu u kućanstvu
Naredba o obveznom pretraživanju goveda na prisutnost uzročnika goveđe spongiformne
encefalopatije (GSE)
Naredba o obveznom pretraživanju konja na zaraznu bolest infekcioznu anemiju kopitara i
mjerama za njeno suzbijanje
Naredba o obveznom pretraživanju svih konja u Županiji Sisačko-moslavačkoj na zaraznu
bolest Infekcioznu anemiju kopitara i mjerama za njeno suzbijanje
Naredba o obveznom provođenju veterinarsko-sanitarnih mjera na novooslobođenom
području Republike Hrvatske
Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe
vlastitog domaćinstva
Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe
vlastitog domaćinstva na području županija; Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske,
Brodsko-posavske i Virovitičko-podr
Naredba o obveznom Trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe
vlastitog domaćinstva na području županije Vukovarsko-Srijemske

Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastog
domaćinstva na području županije Brodsko-posavske i županije Osječko-baranjske
Naredba o odredivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i
maržama radi pračenja
Naredba o odredivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije
pristaništa
Naredba o određivanju cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca
namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske.
Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge
Naredba o određivanju graničnih prijelaza za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je
obavezan zdravstveni pregled
Naredba o određivanju graničnih prijelaza za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je
obvezan zdravstveni pregled
Naredba o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o
cijenama radi praćenja
Naredba o određivanju proizvoda automobilske i gumarske industrije koji se mogu stavljati u
promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom, tehničkom uputom i popisom servisa, te
o najmanjem trajanju jamstvenog roka i roka osiguranog servisiranja za te proizvode
Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavIjaju obavijesti o cijenama i
maržama radi praćenja
Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i
maržama radi praćenja
Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi
praćenja
Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju prijave cjenika odnosno
tarifa
Naredba o određivanju ulaznih graničnih prijelaza za pošiljke bilja i biljnih proizvoda za koje
je obvezan zdravstveni pregled
Naredba o određivanju ulaznih graničnih prijelaza za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu
Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih
brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru,
rijekama i jezeri
Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije
pristaništa
Naredba o ograničenju broja odobrenja za mali ribolov
Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova
Naredba o ograničenju prometa na cestama
Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala)

Naredba o organizaciji rada u osnovnim i srednjim školama u 1991/92. školskoj godini
Naredba o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini
Naredba o otvaranju i vođenju računa u Hrvatskoj narodnoj banci
Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o
umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Naredba o ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i o razdobljima za
umjeravanje etalona
Naredba o ovjernim žigovima i ispravama kojima se potvrđuje ispravnost mjerila
Naredba o plačanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih
kovina te naknade za slike državnih žigova
Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih
kovina
Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali
ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim i
Koločepskim kanalom, dijelovim
Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali
ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim,
Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, te dijelovima Srednjega kanala,
Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala
Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije - Ambrosia artemisiifolia L.
Naredba o poduzimanju mjera radi sprečavanja širenja i iskorjenjivanja zlatne krumpirove
cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll i sprječavanja pojave blijedožute
krumpirove cistolike nematode Globodera pallida Stone
Naredba o poduzimanju mjera radi sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zlatne krumpirove
cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll i sprječavanja pojave blijedožute
krumpirove cistolike nemat
Naredba o poduzimanju mjera radi sprječavanja širenja i suzbijanju zlatne krumpirove
cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll. i sprječavanja pojave blijedožute
krumpirove cistolike nematode
Naredba o poduzimanju mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja sredozemne voćne
muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)
Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti Tilletia spp.
Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanje bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.
Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanju bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.
Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja kukuruzne zlatice - Diabrotica virgifera
virgifera LeConte

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja duhanovog štitastog moljca - Bemisia
tabaci (Gennadius)
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti Tilletia spp
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti Tilletia spp.
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma Ips
typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakteijske paleži - Erwinia
amylovora (Burill) Winslow et al.
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji
prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča
Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann)
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe
– Ceratitis capitata (Wiedemann)
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips
typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne krumpirove cistolike
nematode - Globodera rostochiensis Woll. i blijedožute krumpirove cistolike nematode Globodera pallida St
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne krumpirove cistolike
nematode "Globodera rostochiensis Woll. i blijedožute krumpirove cistolike nematode Globotera pallida Sto
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze,
koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice - Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja sredozemne voćne muhe - Ceratitis
capitata (Wiedemann)
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha
arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phytophtora Ramorum, Werres, De Cock

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma
Anoplophora chinensis (Forster) sin. Anoplophora malasiaca (Thomson)
Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Hrvatska Kostajnica
Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Podravska Slatina
Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar
Naredba o popisu proizvoda i roba koji su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i
prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Repnblike Hrvatske prešli u
vlasništvo Republike
Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republičku Hrvatsku
živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvod
ribarstva za prehranu ljudi
Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku
živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda
ribarstva za prehranu ljudi
Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda,
obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi
Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta
namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj
Naredba o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je
dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku
Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen unos žive ribe, njihovih jaja i gameta
namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj
Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih
želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku
Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih
želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatsku
Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa,
obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj
Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa,
obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku
Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz
određenih vrsta živih životinja
Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz
određenih vrsta živih životinja
Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz
određenih vrsta živih životinja
Naredba o popisu zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen
uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku
Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih
zemalja u Republiku Hrvatsku

Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih
zemalja u Republiku Hrvatsku
Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životunjskog podrijetla iz određenih trećih
zemalja u Republiku Hrvatsku
Naredba o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama
Republike Hrvatske
Naredba o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja o trećim zemljama kao
nezaraženih štetnim organizmima Xanthomonas campestris (svim sojevima patogenim za
rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kielly (svim
sojevima patogenim za rod Citrus)
Naredba o povećanom odstrelu lisica
Naredba o povećanom odstrjelu lisica
Naredba o prestanku poduzimanja dijela mjera pripravnosti
Naredba o prestanku privremene zabrane uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i
životinjskih proizvoda podrijetlom iz Republike Francuske
Naredba o prestanjku važenja Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza
preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od
navedenih životinja iz određ
Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanja širenja bakterije Pseuodomonas
solanacearum (Smith) Smith iz Egipta
Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith iz Egipta
Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta
Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim
proizvodima
Naredba o privremenoj zabrani lova divljači
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja
Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda podrijetlom od
domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i životinjskih
proizvoda podrijetlom iz Republike Francuske
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja, proizvoda
životinjskog podrijetla i stočne hrane iz Belgije
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja, proizvoda
životinjskog podrijetla i stočne hrane iz Kraljevine Nizozemske
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja, proizvoda
životinjskog podrijetla i stočne hrane iz Republike Francuske

Naredba o privremenom određivanju cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz i
provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz,
izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obavezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz,
izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju riječnog graničnog prijelaza Vukovar za uvoz, izvoz i
provoz pošiljaka bilja za koje je obavezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju riječnog graničnog prijelaza Vukovar za uvoz, izvoz i
provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju riječnoga graničnog prijelaza Vukovar za uvoz, izvoz i
provoz pošiljaka bilja za koje je obavezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju ulaznog cestovnog graničnog prijelaza Batina, za uvoz
i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju ulaznog cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje
za uvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom određivanju ulaznoga cestovnoga graničnog prijelaza Terezino
Polje za uvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled
Naredba o privremenom postavljanju veterinarske granične inspekcije na riječni granični
prijelaz Luka Vukovar
Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama
(»Narodne novine«, broj 64/09)
Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće
Naredba o proglašenju Australije kao zemlje u kojoj nije zabilježena prisutnost štetnog
organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Naredba o proglašenju područja općine Bjelovar zaraženim i područja općina Križevci i
Koprivnica ugroženim područjima od zarazne bolesti bruceloze životinja
Naredba o proglašenju područja zaraženih karamenskom štetočinjom bilja - zlatnom
krumpirovom cistolikom nematodom - Globodera rostochiensis Woll
Naredba o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinom bilja - Erwinia
amylovora (Burill) Winslow et al.
Naredba o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinom bilja Erwinia amylovora
(Burill) Winslow et. al
Naredba o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinjom bilja - Erwinia
amylovora (Burill) Winslow et al.
Naredba o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim
uvjetima
Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske
Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini

Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke,
Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske,
Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodskoposavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske, Ličko-senjske i
Grada Zagreba
Naredba o provođenju nadzora radi sprječavanja pojavljivanja smeđe truleži gomolja
krumpira - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i prstenaste truleži gomolja
krumpira - Clavibacter michiga
Naredba o provođenju posebnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja
na području Općine Dvor i Grada Gline
Naredba o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske
Naredba o računima za uplatu osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga
Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim
mjestima
Naredba o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno
ovjeravanje mjerila
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske
županije
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske
županije
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije dubrovačkoneretvanske
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije primorskogoranske
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitskodalmatinske
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibenske
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibensko-kninske
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske
Naredba o razvrstaju luke Rijeka
Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske
županije
Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Istarske

Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarskokninske
Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj
Naredba o ribolovu povlačnim mrežama - koćama
Naredba o ribolovu tuna - Thunnus thynnus
Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thunnus)
Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thynnus)
Naredba o ribolovu tunja - Thunnus thynnus
Naredba o smanjenu brojnog stanja pojedine vrste divljači
Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
Naredba o sprečavanju širenja i suzbijanju smrdljive snijeti - Tilletia spp.
Naredba o sprječavanju širenja i suzbijanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.
Naredba o standardnim operativnim postupcima za dodjelu i presađivanje očnih tkivnih
presadaka
Naredba o stavljanju cigareta na tržište
Naredba o stavljanju izvan snage Naredbe o homologaciji pneumatskih guma za
poljoprivredna vozila i njihove prikolice
Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište
upaljača "Noviteta"
Naredba o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena kukuruza koje odstupa od normi
kvalitete
Naredba o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena strnih žita i trava koje odstupa od
propisanih temeljnih zahtjeva o kakvoći sjemena
Naredba o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora
Naredba o ukidanju Naredbe o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila
Naredba o ukidanju Naredbe o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom
u odjelima s visokom temperaturom
Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju
obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja
Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju športske opreme i rekvizita koji se mogu stavljati
u promet samo ako imaju garancijski list, tehničke upute i odredbu o najkraćem garancijskom
roku i roku osiguranog servisiranja za proizvode
Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju terminalnih i sličnih uređaja iz područja
radiokomunikacija, elektroakustike, registriranja i reprodukcije slike i zvuka, namijenjenih za
uporabu u domaćinstvu koji se mogu stavljati u promet samo ako imaju garancijski list,
tehničke upute i odredbu o najkraćem garancijskom roku i roku osiguranog servisiranja za te
uređaje

Naredba o ukidanju Naredbe o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće
troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja
potvrda o sukladnosti
Naredba o ukidanju Naredbe o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupka
obveznog potvrđivanja (certificiranja) proizvoda i izdavanja potvrde o sukladnosti
Naredba o ukidanju Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja
Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja
unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)
Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske
Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske
Naredba o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje
drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima
Naredba o usklađivanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe od 1. listopada 1991.
Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog
obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih
invalida
Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog
obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata
Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog
obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih
žrtava rata
Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne
djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida
Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne
djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata
Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne
djelatnosti iz Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata
Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje invalidskog dodatka, dodatka na
samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, osnovice materijalnog osiguranja,
naknade za nabavu udžbenika, osnovic
Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane naknade, dodatka na
samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih
prihoda za 1990. godinu
Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane pomoći, dodatka na samohranost,
dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990.
godinu
Naredba o usklađivanju svota posebne novčane naknade za 1990. godinu
Naredba o usklađivanju svote cenzusa prihoda od poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Naredba o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija
na području Republike Hrvatske
Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike
Hrvatske
Naredba o utvrđivanju mjesečnh iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih
primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1
Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih
primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1999.
godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih
primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. travnja
1998. godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih
primanja, osnovice za određivanje opskbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992.
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih
primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja
1993.
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih
primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja
1994. godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih
primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih
primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. listopada 2001. godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih
primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1995. godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih
primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 2001. godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih
primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih
primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 2000. godine
Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih
primanja i osnovice za određivanje ospkrbnine od 1. srpnja 1993. godine
Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata
Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata
Naredba o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknade za pokriće troškova postupka
priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanju potvrda o sukladnosti

Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo
Naredba o uvjetima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem
Naredba o uvjetima nabavke određene medicinsko-tehničke opreme
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja (certificiranja) grla za žarulje s navojem
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja (certificiranja) električnih aparata za kućanstvo
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja (certificiranja) elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema
požaru
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja/certifikaciju elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja/certifikaciju elektroničkih kućanskih aparata i elektroničkih aparata za sličnu
upotrebu
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja/certifikaciju ručnih alata s elektromotorima
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja/certifikaciju sklopki za naprave
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanja/certifikaciju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za
razdvajanje
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i
potvrđivanju/certifikaciji proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupka obveznog
potvrđivanja (certificiranja) proizvoda i izdavanja potvrde o sukladnosti
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tehničkog nadzora električnih
postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom
atmosferom
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila,
ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila,
umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila,
provjere pakovina i
Naredba o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova postupaka ocjenjivanja
sukladnosti opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksplozivnoj atmosferi
plinova, para, maglica i p
Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji proizvode
optičko zračenje ili u sebi imaju građene izvore optičkih zračenja
Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj

Naredba o visini naknada za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja
Naredba o visini naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike
Hrvatske
Naredba o visini naknade za baždarenje brodica
Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca
Naredba o visini naknade za boravak plovila u raspremi na unutarnjim vodama
Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju kapetanije na unutarnjim vodama
Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije
Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa
Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe
Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja
Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja
Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i
udovoljavanja posebnim uvjetima
Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke
kapetanije na unutarnjim vodama
Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca
Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
Naredba o visini naknade za pregled i baždarenje čamaca koje provode lučke kapetanije
unutarnjih voda
Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica
Naredba o visini naknade za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice
Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice
namijenjene razonodi ili športu
Naredba o visini naknade za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja
Naredba o visini naknade za tehnički pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i
čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari
Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i
očevidnik brodica
Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i
očvidnik brodica
Naredba o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike
Hrvatske
Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra
Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti
upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti
Naredba o visini naknade za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja na području
Republike Hrvatske
Naredba o visini naknade za usluge peljarenja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom
moru Republike Hrvatske
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade
za baždarenje brodica
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih
jedrilica i sportskih brodica
Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih
jedrilica i sportskih čamaca
Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja
Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja
uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja
Naredba o visini troškova postupka priznavanja sorti
Naredba o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata
Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom
Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom
Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog
posla s inozemstvom
Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za javni zračni promet
Naredba o vremenu otvorenosti aerodromâ za javni zračni promet
Naredba o vremenu u kojejm zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena
Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
Naredba o vremenu u kojem zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena
Naredba o vrstama mjerila za koje se provodi mjeriteljski nadzor
Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u
gospodarskom ribolovu na moru

Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod
ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni
servisi te ovjernih isprava
Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod
ovjeravanja zakonitih mjerila, te obliku i sadržaju ovjernice
Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih žigova i oznaka za
ovjeravanje mjerila, oznaka za označavanje mjerila te ovjernih isprava
Naredba o zabrani i ograničenju prometa na cestama Republike Hrvatske i ulicama grada
Rijeke
Naredba o zabrani i ograničenju prometa na cestama Republike Hrvatske i ulicama Grada
Zagreba
Naredba o zabrani i ograničenju prometa na cestama Republike Hrvatske, ulicama Grada
Zagreba, općine Marija Bistrica i grada Splita
Naredba o zabrani lova pernate divljači na teritoriju Republike Hrvatske
Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom
mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini
Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom
mrežom koćom u Jabučkom džepu
Naredba o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te tvari hormonskog i
tireostatskog učinka
Naredba o zabrani primjene određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog
učinka na farmskim životinjama
Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i betaagonista na farmskim životinjama
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i
proizvodi koriste u prehrani ljudi
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i
proizvodi koriste za prehranu
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste
za prehranu ljudi
Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste
za prehranu ljudi
Naredba o zabrani prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže određene
aktivne tvari
Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin,
dinokap, fenarimol i procimidon
Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid
Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor,
asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor

Naredba o zabrani stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže biocid dimetil fumarat
Naredba o zabrani stavljanja na tržište te uvoza i izvoza krzna pasa ili mačaka, te proizvoda
koji sadrže krzno pasa ili mačaka
Naredba o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona somatotropina
Naredba o zabrani stavljanja u promet svinja s područja Županije vukovasko-srijemske i
dijelova Županije osječko-baranjske
Naredba o zabrani ulaska iz Njemačke u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i
njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani ulaska u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda
radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani ulaska u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih
proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uporabe didušikovog monoksida (N₂O)
Naredba o zabrani uporabe proteina životinjskog podrijetla u prehrani životinja
Naredba o zabrani uporabe tkiva i organa te strojno iskoštenog mesa preživača kao rizičnih
sirovina, u kojima bi se mogao naći uzročnik goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), u
proizvodnji mesnih p
Naredba o zabrani upotrebe proteina podrijetlom od preživača (osim mlijeka i mliječnih
prerađevina) u prehrani preživača
Naredba o zabrani uvoza i provoza preko područja Republike Hrvatske živih svinja i njihovih
proizvoda radi sprječavanja unošenja virusa svinjske gripe podtipa H1N1
Naredba o zabrani uvoza koža i proizvoda od kože mladunaca određenih vrsta tuljana
Naredba o zabrani uvoza u Repubiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških
pripravaka podrijetlom od domaćih i divljih preživača iz Bugarske- regija Bourga, Iambol,
Hasskovo i Kardjali
Naredba o zabrani uvoza u Republike Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske
bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku crijeva podrijetlom iz Kine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih
spongiformnih encefalopatija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Belgije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Danske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Nizozemske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Španjolske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla podrijetlom iz Republike Italije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla podrijetlom iz Savezne Republike Njemačke
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivih
spongiformnih encefalopatija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva
animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih
spongiformnih encefalopatija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva,
animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih
spongiformnih encefalopatija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od
goveda podrijetlom iz Republike Irske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od
goveda podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike
Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regija
Catalonia, Castilla-La Mancha i Valencia, radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku
zarazne bolesti klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i prolaza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasične
svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja
influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske
bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
cibetki (porodica Viverridae)
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica
Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih papkara, te proizvoda od navedenih životinja kao i životinjske hrane i stelje
podrijetlom iz Turske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica
Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica
Europske unije ra
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica
Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatrsku bolesti plavog jezika
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica
Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača radi sprječavanja
unošenja u Republ
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača radi sprječavanja
unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača, te proizvoda od navedenih životinja podrijetlom iz Turske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasične
svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi
sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske Unije radi
sprječavanja unoš
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi
sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku
klasične svinjske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Abruzzo, Calabaria, Campania, Sicilia, Veneto i Lombardija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Abruzzo, Calabria, Campania i Sicilija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Abruzzo, Kalabrija, Kampanija, Umbrija te Sicilija - provincija Katanija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Campania,
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije Regija Kalabrija i Kampanija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije Regija Kalabrija, Kampanija i Lazio
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Kalabrija, Kampanija, Lazio i Sicilija - provincija Katanija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Sicilija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Umbria
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Ujedinjenog
Kraljevstva - područje Engleska
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike
Hrvatske domaćih i divljih svinja radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
domaćih svinja i njihovih proizvoda radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Republike
Francuske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Republike
Portugala
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Švicarske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku
Newcastleske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz Bosne i Hercegovine radi sprječavanja unošenja influence
ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz Mađarske - provincija Csongrad radi sprječavanja unošenja
influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz Mađarske radi sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije i pridruženih
zemalja radi sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije radi sprječavanja
unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije radi sprječavanja
unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije, EEA i EFTA radi
sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi spriječavanja unošenja
influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja
influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Belgije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Cipra, Grčke, Japana i Južnoafričke Republike
radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Danske, Crne Gore i Srbije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Danske, Francuske - regija Pas – de Calais,
Grčke – regija Peloponnese, Izraela, Japana – općina Fukuoka, Južnoafričke Republike –
općina Camperdown/Richmond i Makedonije radi sprječavanja unošenja u Republiku
Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Francuske - Okrug Loire - Atlantique, područje
Pays de la Loire (zapadni dio Francuske), Grčke – regija Peloponnese, Japana – općina
Fukuoka, Južnoafričke Republike – općina Camperdown /Richmond i Ujedinjenog
Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske – regija West Horsley, Surrey radi sprječavanja
unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Grčke - Regija Peloponnese, Japana - općina
Fukuoka i Južnoafričke Republike - općina Camperdown/Richmond radi sprječavanja
unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Grčke – regija Peloponnese, Japana – općina
Fukuoka, Južnoafričke Republike – općina Camperdown/Richmond i Makedonije radi
sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Grčke, Japana i Južnoafričke Republike radi
sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije - regija Sicilija radi sprječavanja unošenja u
Republiku Hr
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije - regija Toscana i Lombardia
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije - regija Toscana, Emilia-Romagna, Marche,
Friuli, Umbria, L
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Nizozemske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Norveške - općina Buskerud radi sprečavanja
unošenja u Republiku Hr
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Norveške - radi sprječavanja unošenja u
Republiku Hrvatsku newcastelske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Njemačke
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Njemačke - regija Nordrhein-Westfalen
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Švedske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Švedske - radi sprječavanja unošenja u Republiku
Hrvatsku newcastelske bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Švedske, pokrajina Dalarna radi sprečavanja
unošenja u Republiku Hr
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Tajlanda, Koreje, Vijetnama, Japana i Kine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske
bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske
bolesti
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi, radi sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Bugarske radi sprječavanja
unošenja u Repub
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Luksemburga radi
sprječavanja unošenja u Re
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Njemačke - regija RheinlandPfalz i Nieders
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Njemačke - regija RheinlandPfalz i Niedersachsen
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Rumunjske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Rumunjske - regije Arad radi
sprječavanja u
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Rumunjske radi sprječavanja
unošenja u Republiku Hrvatsku klasične kuge svinja
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regija Catalonia i
Castilla -La Mancha, radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti
klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regija Catalonia,
Castilla-La Mancha, Valencia i Aragon, radi sprječavanja unošenja u Republiku
Hrvatsku zarazne bolesti klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regije Catalonia
radi sprječav
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara,
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, ...
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i životinjske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i životinjske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i živo-tinjske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i životinjske hrane i stelje radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne
bolesti slinavke i šapa
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne
bolesti slinavke i šapa
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike
Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda
od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku
zarazne bolesti slinavke i šapa
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne
bolesti slinavke i šapa
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenje u Republiku Hrvatsku zarazne
bolesti slinavke i šapa

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara
kao i...
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od tih
životinja kao i životi
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od goveda i svinja, te životinjske
hrane i stelje "
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane
i stelje podri
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane
i stelje podrijetlom iz Savezne republike Jugoslavije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane
i stelje podrijetlom iz Urugvaja
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane
i stelje podrijetlom iz Velike Britanije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske
živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz
Ujedinjenog
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja¸Republike Hrvatske
živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara,...
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike
Makedonije, Bos
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
biljaka domaćina bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike
Mađarske i Rumunj
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih papkara te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje
podrijetlom iz Narod
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije
Bourgas

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških
pripravaka podrijetlom
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Belgije - pokrajina
Limburg
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije
Sofia i Vratza
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije
Sofia, Vratza, S
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije
Sofia, Vratza, Shumen, Montana, Jambol i Bourgas
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske regije Sofia
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Češke Republike regija Breclav, Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin, Znojmo i Prerov
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Kraljevine
Nizozemske - regije Bra
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Moldavije - regija
Orgeyev
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Narodne Republike
Kine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Nizozemske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije
Republike Češke
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije
Španjolske
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija
Republike Češke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija
Republike Italije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Portugala - pokrajina
Alentejo
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Campani
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Sardini
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Umbria,
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije regija Umbria, Campania, Trentino-Alto Adige, Sardegna i Emilia Romagna
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke - regij
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke - regija Mecklenburg-Vorpommern
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke - regija Nordrhein-Westfalen i Niedersachsen
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke - regije Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Brandenburg
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke i Belgi
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke-regije Nordrhein-Westfalen
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Slovačke Republike Regije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Slovačke Republike regije Banska
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije
L"rida, Segovia, Madrid, Toledo, Zaragoza i Sevilla
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije
Lerida, Segovi
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije
Lérida, Segovia, Madrid, Toledo i Zaragoza
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije
Sevilla
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike
- regije Napo
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike
- Regije Napoli i Calabria
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike
- regije Napoli, Calabria, Trentino Alto Adige i Veneto
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike
- regije Napoli, Calabria, Trentino Alto Adige, Veneto, Lazio i Lombardia
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republikeregije Napoli
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i prozvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike
Njemačke - regije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih živih papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od navedenih
životinja iz Republi
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
goveda i ovaca te životinjskih proizvoda podrijetlom od navedenih vrsta iz Ujedinjenog
Kraljevstva i Republik
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i
stelje podrije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i
stelje podrij
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i
stelje podrijetl
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
papkara i proizvoda podrijetlom od papkara
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
papkara i proizvoda podrijetlom od papkara iz Republike Grčke
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Bosne i Hercegovine - objekta "KOKA-PRODUKT"
Gračanic
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Narodne Republike Kine - Hong Kong
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja
s hitinskom il
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
živih svinja podrijetlom iz određenih pokrajina Savezne Republike Njemačke
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
živih svinja, proizvoda i otpadne animalne tvari podrijetlom od svinja iz Republike Bosne i
Hercegovine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko toritorija Republike Hrvatske
ribe i ribljih proizvoda - svježih, zamrznutih ili prerađenih podrijetlom iz Kine - objekta No
3200/02226
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provozu preko područja Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku radi sprječavanja unošenja transmisivnih
spongiformnih encefalopatija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku tkiva visokog rizika i krmiva animalnog
podrijetla iz zemalja sa pojavom goveđe spongiformne encefalopatije
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku tkiva visokog rizika, krmiva animalnog
podrijetla i gotove stočne hrane koja sadrži krmiva animalnog podrijetla
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku tkiva visokog rizika, krmiva životinjskog
podrijetla i gotove stočne hrane koja sadrži krmiva životinjskog podrijetla
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih kopitara (konji, magarci, mazge, mule)
podrijetlom iz Republike Albanije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja),
proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje i provoza preko područja Republike
Hrvatske živih
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog
podrijetla podrijetlom iz Kine
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog
podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih spongiformnih
encefalopatija
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza sa pretovarom preko
teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill)
Winslow et al. iz Rep
Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih papkara (goveda,
ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje
podrijetlom iz Uj
Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu
Naredba o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i
ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sprečavanja
unosa zarazne bolesti slinavke i šapa
Naredba o znaku proizvodača
Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina
Naredba o zračnim putovima
Naredba o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila
Naredba o žigovima i ispravama kojima se ovjerava ispravnost mjerila
Naredba za provođenja Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području pomorstva
Naredba za provođenje Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području turizma
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na
području prometa nekretninama
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području cestovnog i željezničkog prometa
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području financija
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području poštanskog prometa
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području prometa na unutarnjim vodama

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području prosvjete, kulture i športa
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području stranih ulaganja
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području trgovine
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
području znanosti, tehnologije i informatike
Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u
podruu zračnog prometa
Naredba za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda 820 (1993.)
Naredbe o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade
broda u međunarodnoj plovidbi za 2010. godinu
NAREDBU O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH
FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA ZA 1997.
GODINU
Naredbu o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove
prikolice
Naredbu o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za osobne automobile
Naredbu o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini
Naredbu o mjerama za sprečavanje unošenja Kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera
LeConte)
NAREDBU o mjerilima za koja se provodi mjeriteljski nadzor
Naredbu o određivanju terminalnih i sličnih uređaja iz područja telekomunikacija te uređaja
koji se na njih priključuju koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim
listom i tehn
Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice
namijenjene razonodi i športu
Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice
namijenjene razonodi ili športu
Naredbu o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Naredbu o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
Naredbu o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike
- regije Camp
Naredbu zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske
peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije
Nastavak obnove ratom stradalih područja

Nastavak Posebnog dodatka II (objavljenog u "Narodnim novinama" br. 45/2010.) uz
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: UP-IP-3826/2009 i dr. od 17. studenoga
2009.
Nastavni plan i okvirni obrazovni program - Automehatroničar
Nastavni plan i okvirni obrazovni program - Instalater kućnih instalacija
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje alatničar
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autolakirer
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektroinstalater
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektromehaničar
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektroničar-mehaničar
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fotograf
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje frizer
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pediker
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pismoslikar
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje plinoinstalater
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje soboslikar-ličilac
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje stolar
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje strojobravar
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje vodoinstalater
Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih
Nastavni plan i program za osnovnu školu
Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole
NN 91A/93 - Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata
Nomenklatura šumarskih proizvoda i usluga - NŠPU 98 s Metodološkim uputama za
tromjesečne izvještaje šumarstva
Nomenklature poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s metodološkim uputama za mjesečne
izvještaje o otkupu i prodaji proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (PO-TRG-31 i POTRG-33)
NOMENKLATURU INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA - NIPU 97
Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi
Obavijest
Obavijest broj I Republičkog odbora za nadzor izbora
Obavijest Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-05/1101/2445, urbroj: 376-14/IS-11-2 od 20. srpnja 2011.

Obavijest Hrvatske agencije za poštu i elektroničku komunikacije klasa: Up/I-344-05/1101/2368, urbroj: 376-14/IS-11-2 od 13. srpnja 2011.
Obavijest i Javni poziv Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I344-05/11-01/1258, urbroj: 376-14/IS-11-5 od 4. svibnja 2011.
Obavijest i Javni poziv na podnošenje novih zahtjeva za isti radiofrekvencijski spektar
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-04/11-01/107 od 13. rujna
2011.
Obavijest Ministarstva poljoprivrede
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio brodoremontno
brodogradilište Vranjic
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokacijama Malenica i Val
delle Navi, u Limskom zaljevu
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka natičkog turizma - Sveta Katarina"
na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog
programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti"
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na
dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - Bunarina, na dijelu
k.o. Pula
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjere - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na
dijelu k.o. Tisno
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja
luke posebne namjene - sportske luke - Bunarina na dijelu k.o. Pula
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne
namjene - sportske luke Vitrenjak
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - industrijske luke Urinj
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
luke posebne namjene - brodogradilišne luke na dijelu k.o. Korčula, Korčula (područje bivšeg
Brodogradilišta Inkobrod)
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba te obavljanja obrazovno/istraživačke
djelatnosti na polju 51 A, 51 B, 51 C, 51 D u Malostonskom zaljevu

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjki i bijele morske ribe u Limskom zaljevu
Obavijest o namjeri davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja turističko-proizvodnog kompleksa za preradu i ugostiteljsku ponudu
školjkaša u uvali Sutvid, k.o. Popova luka
Obavijest o podnesenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Dalmatinska
Maraska/Dalmatinska Maraška"
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lička janjetina" oznaka zemljopisnog
podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Međimursko meso 'z tiblice" oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Paška sol" oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva » Dalmatinska panceta« zaštićena
oznaka zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bjelovarski kvargl« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Brački varenik« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena
oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Creska janjetina« – zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska janjetina« – zaštićena
oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska pečenica« zaštićena
oznaka zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinski med« – zaštićena oznaka
izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Goranski medun« zaštićena oznaka
izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski med«/»Istrski med« zaštićena
oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski ovčji sir« / »Istrski ovčji sir« –
zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lički škripavac« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Ludbreški hren« – zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lumblija« – zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena
oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso crne slavonske svinje« zaštićena
oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda –
boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso turopoljske svinje« – zaštićena
oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka
izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Paški sir« zaštićena oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Rudarska greblica« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Samoborska češnjovka«/»Samoborska
češnofka« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinski klipič« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena
oznaka zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Vrbovečka pera« oznaka zajamčeno
tradicionalni specijalitet
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski bagremov med« zaštićena
oznaka izvornosti
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski mlinci« zaštićena oznaka
zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji«
zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti vina naziva »Lumbarda«
Obavijest o promjeni žiro-računa Hrvatske gospodarske komore

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih
telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži
Obavijest o zaprimanju, 14. prosinca 2011. godine, zahtjeva za izdavanje pojedinačne
dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra 3410-3600 MHZ, za koji je tablicom namjene
radiofrekvencijskog spektra utvrđena dodjela postupkom javnog natječaja
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla naziva
"Krčki pršut"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti "Istarski pršut"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Dalmatinsko
maslinovo ulje"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ekstra
djevičansko maslinovo ulje Cres"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ogulinski kiseli
kupus/Ogulinsko kiselo zelje"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Paška janjetina"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Varaždinsko
zelje"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti odnosno oznake
zemljopisnog podrijetla prehrambenog proizvoda
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Muškat
momjanski" ili "Moscato di Momiano"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Ponikve"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva
"Baranjski kulen"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva
"Dalmatinski pršut"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva
"Drniški pršut"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva
"Lički krumpir"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva
"Meso zagorskog purana"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva
"Poljički soparnik"
Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva
"Virovitička paprika"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Istarsko ekstra
djevičansko maslinovo ulje"

Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Korčulansko
maslinovo ulje"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Krčko maslinovo ulje"
Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Šoltansko maslinovo
ulje"
Obavijest Tajništva Hrvatskoga državnoga sabora
Obezatne upute broj - DR IV - o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka,
nevladinih udruga i stranih promatrača
Obezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Obiteljski zakon
Objava o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/152, urbroj: 525-08/055812-2 od 10. srpnja 2012. godine
Objava Dodatka - Testovi za dijagnostiku infekcije Brucellom suis uz Pravilnik o mjerama za
suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis
Objava Izdvojenog mišljenja uz Odluku Ustavnog suda, broj: U-III-669/2003 od 27. listopada
2004.
Objava iznosa prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj
kalendarskoj godini i svote doplatka za djecu iz čl. 24., 25., 26., 28. i 29. Zakona o doplatku
za djecu
Objava iznosa prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj
kalendarskoj godini i svote doplatka za djecu iz članaka 24., 25., 26., 28. i 29. Zakona o
doplatku za djecu
Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i
polovica na liniji klanja
Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje
kakvoće svježeg sirovog mlijeka
Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih
osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala
Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih
osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih
osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena
Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenopravnih
osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje
fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava
sredstava za

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih
pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju
poljoprivrednog sadnog materijal
Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i
proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla
Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i
proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla
Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i
proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke
Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih
pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju
poljoprivrednog sadnog materija
Objava o brisanju iz popisa pravnih osoba i stručnih službi koje imaju ovlast za ispitivanje
stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara
Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom
poljoprivrednog sjemena
Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog
sjemena
Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za
kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata
Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena
Objava o brisanju iz Registra proizvodača poljoprivrednog sadnog materijala
Objava o brisanju iz Registra proizvodača poljoprivrednog sjemena
Objava o brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena
Objava o brisanju iz Registra proizvođaća kvalitetne rasplodne stoke
Objava o brisanju iz Registra proizvođđača poljoprivrednog sadnog materijala
Objava o brisanju iz Upisnika proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
Objava o brisanju u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena
Objava o dozvoli u ekološkoj proizvodnji
Objava o dozvoli u ekološkoj proizvodnji materijala za reprodukciju
Objava o iznosu prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka
svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za godinu 1989.
Objava o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka
Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj
Objava o svoti prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka u
Republici Hrvatskoj

Objava o svoti prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga osobnog dohotka u
Republici Hrvatskoj
Objava o upisu u Popis organizaaja udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih
osoba ovlaštenih zautvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih
osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih
osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Popis ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje
fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava
sredstava za zašti
Objava o upisu u Popis ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda
poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog
sadnog materijala viš
Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija
Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija
Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih
proizvoda
Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i
proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla
Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i
proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke
Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i
proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla
Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda
poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog
sadnog materijala ti
Objava o upisu u popis pravnih osoba kojima je izdano odobrenje za proizvodnju genetskog
materijala
Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom
poljoprivrednog Sjemena
Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom
poljoprivrenog sjemena
Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom
poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog
sjemena
Objava o upisu u Popisu pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog
sjemena

Objava o upisu u Registar dorađđivača poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Registar dorađivača poljaprivrednog sjemena
Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Registar mineralnih gnojiva
Objava o upisu u Registar proizvodača poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Registar proizvodaća poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u registar proizvodađa kvalitetne rasplodne stoke
Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
Objava o upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala
Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sjemena
Objava o upisu u Registar proizvođđača poljoprivrednog sadnog materijala
Objava o upisu u Registar umjetnih gnojiva
Objava o upisu u Upisnik (Registar) pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće
poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena
Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih
i ljekovitih gljiva
Objava obrasca I (TAB. I-1) uz Odluku o visini pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih
proizvoda
Objava Obrazaca uz Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje
praktičnog dijela naukovanja
Objava Podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Objava podatka o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2004. godinu
Objava Popisa dorađivača poljoprivrednih sjemena upisanih u Upisnik dorađivača
poljoprivrednog sjemena
Objava Popisa laboratorija
Objava Popisa ovlaštenih laboratorija
Objava Popisa ovlaštenih osoba za obavljanje postupka klasiranja goveđih trupova i polovica
na liniji klanja
Objava popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova
zaštite okoliša

Objava Popisa proizvođača presadnica
Objava Popisa proizvođača sjemena upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog
sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
Objava Popisa upisanih laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena
Objava popisa upisanih mineralnih i organskih gnojiva
Objava Popisa upisanih uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i
micelija
Objava popisa ustanova koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje sustava kakvoće
Objava popisa ustanova ovlaštenih za potvrđivanje osoblja u području upravljanja kakvoćom
Objava Popisa uvoznika upisanih u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog
materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
Objava Popisa zahvata uz Uredbu o procjeni utjecaja na okoliš
Objava Priloga - Crteži broj 1 i 2 uz Pravilnik o obilježavanju vozila kojim se prevoze djeca
Objava Priloga - Obrazac uz Pravilnik o izobrazbi zaposlenika kaznionica i zatvora Uprave za
zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Objava Priloga - Obrazac uz Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za
poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine
vrijednosnim papirima
Objava Priloga br. 2 uz Pravilnik o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi,
ribarstvu i šumarstvu
Objava Priloga I i II uz Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih
stavki
Objava Priloga na Odluku o obveznicima, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj
obrtničkoj komori
Objava Priloga uz Naredbu o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i
vansezone u turističkim mjestima
Objava Priloga uz Pravilnik o porezu na dobit
Objava Priloga uz Pravilnik o porezu na dohodak
Objava prlioga uz pravilnik o o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne
Objava proglašenja Rješenja o registraciji oznake proizvoda ništavim
Objava prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće za 2001. godinu
Objava registrirane oznaka i naziva proizvoda, klasa: 310-26/12-01/153, urbroj: 525-08/049712-1 od 10. srpnja 2012. godine
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Krčki pršut"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Lički krumpir"
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Meso zagorskog purana"
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Varaždinsko zelje"
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Virovitička paprika"
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/151, urbroj: 525-08/055812-2 od 10. srpnja 2012. godine
Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/157, urbroj: 525-08/049712-2 od 20. srpnja 2012. godine
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1995. za područje Općine Feričanci
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1995. za područje Općine Podgorač
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Ivanić-Grada
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Našica
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Novske
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje općina otoka Paga - Pag i Novalja
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje općine Đurđenovac
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Općine Kloštar-Ivanić
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Općine Križ
Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu
održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Zagrebačke županije
Objava u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske klasa: 011-01/12-01/02, urbroj:
50301-09/06-12-2 od 20. prosinca 2012. godine
Objava upisa u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće stočne hrane
Objava upisa u Popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i
klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja
Objava upisa u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće nad proizvodnjom
poljoprivrednog sjemena
Objava upisa u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom
poljoprivrednog sjemena
Objava upisa u Registar mineralnih gnojiva

Objava upisa u Upisnik pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom
poljoprivrednog sjemena
Objava Upisa u Upisnik proizvođača presadnica - Popis proizvođača
Objava upisa u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i
micelija jestivih i ljekovitih gljiva
Objava upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba
ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala
Obračunska razina i dopuštena potrošnja za kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj,
dodatak C, skupina I
Obračunska razina za tvari koje oštećuju ozonski omotač iz Montrealskog protokola, Dodatak
b., Skupina II. i Skupina III.
Obrasci za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i osnove
diskriminacije po kojima se ti postupci vode
Obrazac iskaznice dodatnoga zdravstvenog osiguranja
Obrazac obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi
Obrazac obrazloženja prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskoj
ustanovi
Obvezane upute broj EP III, Postupak kandidiranja
Obvezatna upute broj LN-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za općinske
načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Obvezatne upite broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na
prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Podravska Moslavina koji će se održati 28. srpnja 2019.
Obvezatne upute br. I.
Obvezatne upute br. II.
Obvezatne upute br. III.
Obvezatne upute br. IV.
Obvezatne upute br. IX.
Obvezatne upute br. V.
Obvezatne upute br. VI.
Obvezatne upute br. VII.
Obvezatne upute br. VIII.
Obvezatne upute br. X.
Obvezatne upute br. XI.
Obvezatne upute br. XII.

Obvezatne upute br. XIII.
Obvezatne upute br.XI
Obvezatne upute broj - DR V, o načinu uređenja glasačkog mjesta za provedbu državnog
referenduma
Obvezatne upute broj - DR I - provedba referenduma
Obvezatne upute broj - DR I, provedba referenduma, redoslijed radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj - DR II (ODR-1 do ODR-12) - obrasci za provedbu državnog
referenduma
Obvezatne upute broj - DR II, obrasci za provedbu državnog referenduma
Obvezatne upute broj - DR III - o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i
birača lišenih slobode
Obvezatne upute broj - DR III, o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na
plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike
Hrvatske i birača lišenih slobode
Obvezatne upute broj - DR IV, o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka,
nevladinih udruga i stranih promatrača
Obvezatne upute broj - DR V - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom,
nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na glasačko mjesto
Obvezatne upute broj - DR VI - o načinu uređenja glasačkog mjesta za provedbu državnog
referenduma
Obvezatne upute broj - DR VI, o referendumskoj šutnji
Obvezatne upute broj - DR VII - o referendumskoj šutnji
Obvezatne upute broj - DR VII, o načinu glasovanja birača, osoba s invaliditetom,
nepismenih te birača koji ne mogu pristupiti na glasačko mjesto
Obvezatne upute broj - DR VIII (ODR-13 do ODR-18) - obrasci za provedbu državnog
referenduma
Obvezatne upute broj EP II, Obrasci za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj FL-I – O suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na
lokalnim izborima koji će se održati 21. svibnja 2017.
Obvezatne upute broj L VI o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj L-II – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj L-III – Obrasci za pripremu i provedbu izbora
Obvezatne upute broj LN-II – Postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike,
gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj LN-III – o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike,
gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Obvezatne upute broj LS-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS-II – Postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj L-V – O načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih
birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj L-VI – O načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj MLN-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za
zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih
manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Obvezatne upute broj MLN-II – Postupak kandidiranja kandidata za zamjenike općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda
pripadnika hrvatskog naroda
Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj DLS II - primjena obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj DLS III - kandidiranje
Obvezatne upute broj DLS III - kandidiranje i odustanak od kandidature
Obvezatne upute broj DLS III - postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
Obvezatne upute broj DLS III o postupku kandidiranja
Obvezatne upute broj DLS IV - o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj DLS IV - o pravima i dužnostima promatrača
Obvezatne upute broj DLS IV o primjeni obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj DLS V - o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
Obvezatne upute broj DLS V - o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na
biračkom mjestu
Obvezatne upute broj DLS VI - o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj DLSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana
Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj EP I, Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj EP II, Obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora
Obvezatne upute broj EP III - postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj EP III, Postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj EP IV (OEP-5 do OEP-17) obrasci za provedbu izbora
Obvezatne upute broj EP IV, O glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i
riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u
ustanovama socijalne skrbi
Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj EP IX - o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj EP V, O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka,
promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
Obvezatne upute broj EP V, Obrasci za provedbu izbora
Obvezatne upute broj EP VI – obrasci za provedbu izbora
Obvezatne upute broj EP VI, O načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih
birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj EP VII - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i
riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne
skrbi i birača lišenih slobode
Obvezatne upute broj EP VII, O načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača na poplavljenim područjima
Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih
birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj FL I o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja promidžbe na
lokalnim izborima 2013.
OBVEZATNE UPUTE BROJ FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe
Obvezatne upute broj FLN – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Milna u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Milna koji će se održati 30. rujna 2018.
Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Koprivnički Ivanec u provedbi nadzora

financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora
financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec koji će se održati 26. listopada
2014.
Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Preseka u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Preseka koji će se održati 14. rujna 2014.
Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije te Općinskog
izbornog povjerenstva Općine Čeminac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe
te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na
prijevremenim izborima za župana i zamjenike župana Sisačko-moslavačke županije te
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čeminac koji će se održati 12.
listopada 2014.
Obvezatne upute broj FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe te pravnima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada
Gline koji će se održati 20. prosinca 2015
Obvezatne upute broj FLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i
nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na
prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Brckovljani koji će se održati 6. rujna 2020.
Obvezatne upute broj FLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na
prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove
Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog
vijeća Općine Davor koji će se održati 10. ožujka 2019.
OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Orahovice u provedbi nadzora
financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada
Orahovice koji će se održati 1. listopada 2017.
Obvezatne upute broj FLS – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i
Općinskog izbornog povjerenstva Općine Muć u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć
Obvezatne upute broj FLS I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Grada
Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika
provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko
vijeće Grada Vrgorca koji će se održati 21. prosinca 2014.
Obvezatne upute broj FLS i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva
Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 13. listopada 2013.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva
Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika nadzora financiranja izborne promidžbe
na prijevremenim izborima koji će se održati 15. lipnja 2014.
Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva
Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 23. ožujka 2014.
Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva
Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izvorima koji će se održati 8. ožujka 2015.
Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te
zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca koji će se održati 5. lipnja 2016.
Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te
zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog
načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci koji će se održati 12. srpnja
2015.
Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike
gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog
načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik,
Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd koji će se održati 20. ožujka 2016.
Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Murter - Kornati u provedbi nadzora
financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora
financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Općinsko vijeće i općinskog
načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Murter - Kornati koji će se održati 29.
svibnja 2016.
Obvezatne upute broj FLS I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i
Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čeminac u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za Općinsko vijeće Općine Čeminac koji će se održati
2. listopada 2016.
Obvezatne upute broj FLS-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i
članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 19. travnja 2020.

Obvezatne upute broj FLS-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i
nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na
prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog
vijeća Općine Otok koji će se održati 12. srpnja 2020.
Obvezatne upute broj FMLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lovinac u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz
reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 8. lipnja 2014.
Obvezatne upute broj FMLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz
reda pripadnika srpske nacionalne manjine te amjenika općinskog načelnika Općine
Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji će se održati 20. žujka 2016.
Obvezatne upute broj FMLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Viljevo u provedbi nadzora financiranja
izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo iz
reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 29. svibnja 2016.
Obvezatne upute broj FMLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne
promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz
reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 18. listopada 2020.
Obvezatne upute broj I - o redoslijedu radnji i tijeku rokova prema Zakonu o referendumu i
drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
Obvezatne upute broj I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj I - Redosljed izbornih radnjiI i tijek rokova
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja (OZ-1 do OZ-17)
Obvezatne upute broj II - o obrascima za provedbu savjetodavnog referenduma na dan 2.
lipnja 1996. godine
Obvezatne upute broj II - Obrasci za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj II. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom
Sabora Republike Hrvatske
Obvezatne upute broj III - način uređivanja prostorija u kojima će birači glasovati na
glasačkom mjestu
Obvezatne upute broj III - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provedbu izbora za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute broj III - Postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj III - postupak kandidiranja (kandidiranje u I. do XI. izbornoj jedinici)

Obvezatne upute broj III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom
Sabora Republike Hrvatske
Obvezatne upute broj III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute broj IV - način glasovanja birača na savjetodavnom referendumu
Obvezatne upute broj IV - o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatsko zastavom i
birača lišenih slobode
Obvezatne upute broj IV - Obrasci za postupak izbora
Obvezatne upute broj IV - obrasci za postupak izbora (OZ-18 do OZ-25)
Obvezatne upute broj IV o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba
lišenih slobode
Obvezatne upute broj IV. kandidiranje za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora
Republike Hrvatske
Obvezatne upute broj IX - o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj IX - o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj IX - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj IX. način uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom
mjestu
OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj L III - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača
Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te
birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj L-IV – O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka,
promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima
Obvezatne upute broj LN I - postupak kandidiranja kandidata za izbor općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu
prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica
OBVEZATNE UPUTE BROJ LN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih
izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline
Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih
izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih
izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka
Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih
izbora za župana i zamjenike župana Sisačko-moslavačke županije i općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Čeminac
Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i
obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Rogoznica
Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i
obrazaca na prijevremenim izborima za župana i zamjenika župana Međimurske županije
Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika (OLN I - OLN 14)
Obvezatne upute broj LN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za
općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Obvezatne upute broj LN III postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike,
gradonačelnike, župane te njihove zamjenike
Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih
uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Brckovljani
Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni Obvezatnih
uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Milna
Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih
uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Podravska Moslavina
Obvezatne upute broj LN-III o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj LNS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu
prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Biskupija
Obvezatne upute broj LS - I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS - II - primjena Obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj LS I
Obvezatne upute broj LS I - postupak kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS I - Primjena obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj LS I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (izbori za članove
Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika)
Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih
izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan,
članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove
Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano
Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih
izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na
Sutli, članove Općinskog vijeća Općine Klenovnik i članove Općinskog vijeća Općine
Saborsko
Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih
izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine
Promina
Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS I, LN I i MLN I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS II
Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih
izbora
Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove
Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, članove
Općinskog vijeća Općine Klenovnik i članove Općinskog vijeća Općine Saborsko
Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove
Gradskog vijeća Grada Vukovara
Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove
Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina
Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i
obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Pazina
Obvezatne upute broj LS II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (OLS I - OLS 12)
Obvezatne upute broj LS II - Primjena Obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj LS II - primjena Obvezatnih uputa (izbori za članove Općinskog vijeća
Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika)
Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu
prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika
gradonačelnika Grada Vrgorca

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu
prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika
gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te
zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci
Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu
prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u
gradovima Novoj Gradiški i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike
općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano,
Cestica i Gvozd
Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za
Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada
Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog
načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja,
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje
Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za
gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu
i Glini, te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u
općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje
Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za
gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku,
Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru i
prijevremenih izbora za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog
načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i
Gundinci
Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag i članove općinskih
vijeća Općine Sopje i Općine Ivanska
Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih
izbora za Općinsko vijeće Općine Čeminac
Obvezatne upute broj LS III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS III postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) sam
Obvezatne upute broj LS V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih
osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj LS-1 o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS-I - primjena obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih
uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i
članove Općinskog vijeća Općine Otok
Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih
uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske
županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i
članove Općinskog vijeća Općine Davor
Obvezatne upute broj LS-II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II – o primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na
prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice
Obvezatne upute broj LS-II – o primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim
izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć
Obvezatne upute broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa
i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i
članove općinskog vijeća Općine Otok
Obvezatne upute broj LS-III - o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj LS-III – o obrascima za provedbu izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS-III – o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj LS-III - primjena obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj LS-III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute broj LS-III o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj LS-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) sam
Obvezatne upute broj LSN I
Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu
prijevremenih izbora za gradonačelnika i dva zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina te
općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Sibinj
Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu
prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu
prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Kistanje
Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu
prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Pojezerje
Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu
prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik
Obvezatne upute broj LSN I- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj LSN II
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupije
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Pojezerje
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izora za
gradonačelnika i dva zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina te općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Sibinj
Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provođenje izbora općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
Obvezatne upute broj LSN II- o obrascima za provođenje prijevremenih izbora
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Benkovca
Obvezatne upute broj LS-V
Obvezatne upute broj LS-VI
Obvezatne upute broj LS-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
Obvezatne upute broj LS-VII
Obvezatne upute broj M-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj M-II – Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu
izbora
Obvezatne upute broj M-III – obrasci za provedbu izbora
Obvezatne upute broj M-IV - o obrascu za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor
članova vijeća nacionalnih manjina u općini

Obvezatne upute broj MLN I - postupak kandidiranja kandidata za izbor zamjenika općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno
zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda
Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu
prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo iz reda pripadnika
srpske nacionalne manjine
Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu
prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika
srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda
pripadnika hrvatskog naroda
Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika
općinskog načelnika općine Kneževi vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika
općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Obvezatne upute broj MLN II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora
zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih
manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda
(OMLN I - OMLN 13)
Obvezatne upute broj MLN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za
zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih
manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Obvezatne upute broj MLN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj MLN-I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova
Obvezatne upute broj MLN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih
uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
Obvezatne upute broj MLN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih
uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Obvezatne upute broj MLN-III – o obrascima za provedbu izbora za zamjenike općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda
pripadnika hrvatskog naroda
Obvezatne upute broj MLN-III - o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj MLN-III o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj OLS - I
Obvezatne upute broj OLS I o redoslijedu izbornih
Obvezatne upute broj OLS II o obrascima za
Obvezatne upute broj OLS"II

Obvezatne upute broj OLS-I
Obvezatne upute broj OLS-I - Pripreme i provođenje izbora za članove Gradskog vijeća
Grada Belog Manastira i Općinskog vijeća Klis
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremama i provođenju izbora za članove Općinskog vijeća
Općina Gornji Kneginec i Orle, te Gradskog vijeća Grada Trogira i Općinskog vijeća Klis i
Pučišća
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provođenju izbora za članove predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave - Gradskog vijeća Grada Garešnice
Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provođenju izbora za članove predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave - Općinskog vijeća Brela
Obvezatne upute broj OLS-I za pripremu i provođenje izbora za članove predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave Općinskog vijeća Općine Mače koja se nalazi u Županiji
Krapinsko--zagorskoj na i
Obvezatne upute broj OLS-II
Obvezatne upute broj OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne
uprave i samouprave
Obvezatne upute broj OVM I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj OVM II - Obrasci za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj OVM II - primjena obvezatnih uputa
Obvezatne upute broj OVM III - Postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja
rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u
jedinicama lokalne i područ
Obvezatne upute broj OVM V o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj OVM VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj OVM VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
Obvezatne upute broj OVM VII - obrasci za postupak izbora
Obvezatne upute broj OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih
povjerenstava i biračkih odbora
Obvezatne upute broj OŽ-OLS V Korištenje stručnih naziva i akademskih stupnjeva
kandidata za zastupnike
Obvezatne upute broj P I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj P I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj P III - o obrascima za provedbu izbora

Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora
Obvezatne upute broj P IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i
riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u
ustanovama socijalne skrbi
Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj P IX - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj P V o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i
riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u
ustanovama socijalne skrbi
Obvezatne upute broj P V - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih
birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača,
slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj P VI - o pravima i dužnostima promatrača u promatranju izbornog
postupka na izborima za predsjednika Republike Hrvatske te pravima i obvezama izbornih
tijela
Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača
Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj P VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj P X - pravo promatranja u ponovljenom izboru za predsjednika
Republike Hrvatske
Obvezatne upute broj V - način glasovanja invalidnih osoba, nepismenih osoba te osoba koje
zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu u mogućnosti glasovati na glasačkom mjestu
Obvezatne upute broj V - o načinu glasovanja s tjelesnom manom nepismenih birača te
birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj V - o pravima i dužnostima stranih promatrača
Obvezatne upute broj V - sastavljanje liste kandidata u XII. izbornoj jedinici
Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba
te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj V. način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te
osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
Obvezatne upute broj VI - o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba
lišenih slobode
Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj VI - Sastavljanje liste kandidata u XII. izbornoj jedinici
Obvezatne upute broj VI o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj VI. glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posada
pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode
Obvezatne upute broj VII - glasovanje u inozemstvu
Obvezatne upute broj VII - o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba
lišenih slobode
Obvezatne upute broj VII - o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba
lišenih sloboda
Obvezatne upute broj VII - o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga i stranih
promatrača
Obvezatne upute broj VII. izbor zastupnika koje biraju prognanici
Obvezatne upute broj VIII - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, nepismenih
birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj VIII - o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih
birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj VIII - o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih
osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj VIII o obrascima za provedbu izbora
Obvezatne upute broj VIII. korištenje akademskih titula kandidata za zastupnike
Obvezatne upute broj VM I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj VM II - o obrascima za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj VM II - obrasci za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj VM III - postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj VM V - o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj VM V o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj VM VI - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih i
slabovidnih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj VM VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj VM VII - obrasci za postupak izbora
Obvezatne upute broj VM VII obrasci za postupak izbora
OBVEZATNE UPUTE BROJ X

Obvezatne upute broj X - o glasovanju prognanika
Obvezatne upute broj X (OZ-26 do OZ-68) - obrasci za postupak izbora
Obvezatne upute broj X. rok i način dostave izbornog materijala izbornoj komisiji Republike
Hrvatske
Obvezatne upute broj XI - Obrasci za postupak izbora
Obvezatne upute broj XII - glasovanje u inozemstvu
Obvezatne upute broj XII. Izbor zastupnika koje biraju pripadnici nacionalnih manjina u
posebnim izbornim jedinicama
Obvezatne upute broj XIII o načinu glasovanja birača privremeno upisanih u popis birača
izvan mjesta prebivališta
Obvezatne upute broj Z I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute broj Z II – postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj Z II (OZ - 1 do OZ - 17) Obrasci za postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj Z II Obrasci za postupak kandidiranja (OZ-1 - OZ-17)
Obvezatne upute broj Z III – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (OZ-1 do
OZ-19)
Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja
Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka
Obvezatne upute broj Z IV (OZ - 18 do OZ - 29) Obrasci za postupak izbora
Obvezatne upute broj Z IV Obrasci za postupak izbora (OZ-18 - OZ-36)
Obvezatne upute broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)
Obvezatne upute broj Z IX (OZ - 30 do OZ - 79) - obrasci za postupak
Obvezatne upute broj Z IX Obrasci za postupak izbora (OZ-37 do OZ-79)
Obvezatne upute broj Z V – o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na
plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike
Hrvatske, birača lišenih slobode, birača u mirovnim operacijama i misijama i birača
smještenih u ustanovama socijalne skrbi
Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i
riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne
skrbi i birača lišenih slobode
Obvezatne upute broj Z V O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka,
promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj Z VI – o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača,
slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute broj Z VI o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te
na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike
Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode
Obvezatne upute broj Z VI o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka,
promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
Obvezatne upute broj Z VII – o pravima i dužnostima promatrača
Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i
slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko
mjesto
Obvezatne upute broj Z VIII – o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute DLS VII - obrasci za postupak izbora
Obvezatne upute DLSN II/A
Obvezatne upute EP V o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i
riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u
ustanovama socijalne skrbi
Obvezatne upute FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tovarnik u provedbi nadzora
financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora
financiranja izborne promidžbe na prijevremenih izborima za općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika općine Tovarnik koji će se održati 16. studenog 2014
Obvezatne upute I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute I o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute II - Obrasci za postupak kandidiranja
Obvezatne upute II o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom
Hrvatskoga državnog sabora
Obvezatne upute II. o tiskanicama za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute III - Postupak kandidiranja
Obvezatne upute III o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom
Hrvatskoga državnog sabora
Obvezatne upute III. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute III. o tiskanicama za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute IV. o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, to
osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute IV. o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za
provođenje izbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute IV. o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom
Hrvatskoga državnog sabora
Obvezatne upute IX o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za ponavljanje izbora za
predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute IX. o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom
mjestu
Obvezatne upute LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih
izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik
Obvezatne upute LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Obvezatne upute LS II - primjena obvezatnih uputa
Obvezatne upute LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu
prijevremenih izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog
načelnika Općine Murter - Kornati
Obvezatne upute LS IV, LN IV i MLN IV o načinu uređenja biračkog mjesta
Obvezatne upute MLN III postupak kandidiranja za zamjenike općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika
hrvatskog naroda
Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora
Republike Hrvatske
Obvezatne upute OLS - I za pripreme i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća
Općine Gradac, Općine Pušća, te članove Gradskog vijeća Grada Visa
Obvezatne upute OLS I
Obvezatne upute OLS III. o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave
Obvezatne upute OLS IV. o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na
biračkom mjestu
Obvezatne upute OLS-I
Obvezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute OLS-III
Obvezatne upute OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Obvezatne upute OLS-VI o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Obvezatne upute OLS-X

Obvezatne upute OSL-Io obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave
Obvezatne upute OSL-V o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
Obvezatne upute OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute OŽ-I o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom
Sabora Republike Hrvatske
Obvezatne upute OŽ-I o obrascima ze provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom
Sabora Republike Hrvatske
Obvezatne upute OŽ-III Kandidiranje za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike
Hrvatske
Obvezatne upute OŽ-III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom
Sabora Republike Hrvatske
Obvezatne upute OŽ-IX i OLS-VII o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za
zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne samoupra
Obvezatne upute OŽ-OLS-IV o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za
zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave
Obvezatne upute OŽ-OLS-IX
Obvezatne upute OŽ-OLS-VI o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na
biračkom mjestu
Obvezatne upute OŽ-OLS-VII
Obvezatne upute OŽ-OLS-XII. o zastupljenosti pripadnika etničke i nacionalnih zajednica ili
manjina u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske i u predsavničkim tijelima jedinica
lokalne samouprave
Obvezatne upute OŽ-V o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Obvezatne upute OŽ-VI o odustanku od kandidature za zastupnike u Županijski dom Sabora
Republike Hrvatske
Obvezatne upute OŽ-VII Glasonanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posade
poomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode
Obvezatne upute OŽ-VII i OLS-VII Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
Obvezatne upute OŽ-VIII
Obvezatne upute OŽ-X i OLS-IX o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na
biračkom mjestu
Obvezatne upute P VII - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske,
članova posada, pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih
slobode
Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama, članova posade
pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode
Obvezatne upute V. o pravima i dužnostima stranih promatrača u promatranju rada tijela za
provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Obvezatne upute VI. o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba, te
osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute VI. o pravima i dužnostima promatrača kao i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora
Obvezatne upute VII - Glasovanje u inozemstvu
Obvezatne upute VII. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike
Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba
lišenih slobode
Obvezatne upute VIII.
Obvezatne upute VIII. o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba, te
osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Obvezatne upute VM IV - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute VM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada
tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Obvezatne upute X. o glasovanju prognanika
Obvezatne upute XI. o načinu glasovanja birača privremeno upisanih u popis birača izvan
mjesta prebivališta
Obvezatne upute XII.
Obvezatni naputak o načinu i postupku ostvarivanja prava na obnovu i stambeno
zbrinjavanje određenih osoba
Obvezatni naputak za primjenu odredaba Zakona o pretvorbi i organiziranjupoduzeća u
komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja iprostora, prijevoza putnika u
gradskom i prigradskom prometu i djelatnostiuređenja i održavanja tržnica na malo
(\"Narodne novine\", broj91/92)
Obvezatni uput za sprovedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. kolovoza 1992.
Obvezne upute br. VIII. o pravima i dužnostima promatrarača kao i o načinu promatranja
rada tijela za provođenje izbora
Obvezne upute br. XIV
Obvezne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih
izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

Obvezne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove
Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog
vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća
Općine Višnjan-Visignano
Obvezne upute broj OLS - I
Obvezne upute broj OLS-I
Obvezne upute broj P II - o obrascima za postupak kandidiranja
Obvezne upute broj VII - o obrascima za provedbu izbora
Obvezne upute FMLN-I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i
nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na
prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda
pripadnika talijanske nacionalne manjine koji će se održati 5. svibnja 2019.
Odlika o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Antiterorističkoj jedinici "Lučko" Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Odluka
Odluka (Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-156/1990. od 13. prosinca 1990.)
Odluka Agencije za sigurnost željezničkog prometa o zatvaranju za promet postojećeg
željezničko-cestovnog prijelaza klasa: 341-04/19-01/10, urbroj: 387-03-01-19-02 od 4.
listopada 2019.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa:023-01/11-03/02,
urbroj: 376-05-11-1, od 9. veljače 2011-02-16
Odluka izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske,
kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2021.«
Odluka kojom postavljam Nevena Madeya za veleposlanika u stalnoj misiji Republike
Hrvatske pri organizaciji ujedinjenih naroda u Ženevi
Odluka kojom postavljam Vladimira Drobnjaka za veleposlanika u stalnoj misiji Republike
Hrvatske pri organizaciji ujedinjenih naroda u New Yorku
Odluka o davanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Karlovcu u posjed Županiji
Karlovačkoj radi obavljanja djelatnosti županijskih ureda
Odluka o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i ministru poljoprivrede i šumarstva
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe
Odluka o gradskim porezima Grada Vinkovaca
Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Vinkovci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina i
Općina Raše, Kršana, Sv. Nedelje i Pićna
Odluka o odobravanju Programa sredstava Državnog ravnateljstva za robne zalihe za 1995.
godinu
Odluka o osnivanju Hrvatskog ureda za osiguranje izvoznih poslova
Odluka o osnivanju Komisije za izradu etičkog kodeksa nositelja javnih dužnosti
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Filipini, sa sjedištem u Manili
Odluka o ovlaštenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske da u ime Vlade Republike
Hrvatske izdaje brisovna očitovanja radi uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke)
Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac za
dan 9. travnja 1995. godine i raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac
Odluka o postavljenju Petra Ljubičića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa
sjedištem u Tripoliju
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Mlinarića za župana Županije Varaždinske
Odluka o potvrđivanju Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
samostalnih privrednika Hrvatske
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom savezu slijepih
Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u
kućanstvima u 2011. godini
Odluka o utemeljenju Odbora za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih područja
Odluka o utvrdivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u
bolnicama na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka, drugih
financijskih organizacija i drugih pravnih osoba
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodozahvata i rezervoara
Bukovje s pripadajućim cjevovodom na dijelu k. č. broj 3007, k. o. Plešivica
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Vivodina - Metlika
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se
republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove
Odluka o visini i načinu udruživanja sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu radnika
zaposlenih u društvenom sektoru za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2011. godinu
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-821/95. od 18. listopada 1995
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1017/1994. od 1. lipnja 1995
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-125/1994. od 4. listopada 1995
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-400/1995. 21. lipnja 1995

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-430/1995. od 5. srpnja 1995
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-49/1995. od 4. listopada 1995
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-661/1994. 21. lipnja 1995
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-663/1994. od 26. travnja 1995
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-1-673/1996 i dr. od 19. prosinca 2001.
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3670/2011 od 21. studenoga 2017.
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6111/2013 od 10. listopada 2017. i
Izdvojeno mišljenje
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3526/2019 od 15. prosinca 2020.
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2201/2004. od 23. prosinca 2004.
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2867/2021 od 14. listopada 2021.
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-2842/2009 od 10. lipnja 2009.
Odluka (Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-173 od 15. studenog 1990.)
Odluka (Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-174/1987 od 13. prosinca 1990.)
Odluka (Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-269/1990. od 13. prosinca 1990.)
Odluka (Ustvanog suda Hrvatske broj U/I-124/1990. od 13 prosinca 1990.)
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 61212/16-02/0008, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0010, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0001, urbroj: 567-02/01-17-06
od 26. travnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0004, urbroj: 567-02/01-17-06
od 26. travnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0022, urbroj: 567-06-17-03 od
4. srpnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0023, urbroj: 567-02/01-17-03
od 6. srpnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0024, urbroj: 567-02/01-17-03
od 4. srpnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0030, urbroj: 567-02/01-17-03
od 4. srpnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0026, urbroj: 567-06-18-03 od
25. travnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0027, urbroj: 567-06-18-05 od
25. travnja 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0028, urbroj: 567-06-1-03 od
25. travnja 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0029, urbroj: 567-06-18-03 od
25. travnja 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0030, urbroj: 567-06-18-03 od
12. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0031, urbroj: 567-06-18-03 od
12. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0034, urbroj: 567-06-18-03 od
12. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0035, urbroj: 567-06-18-03 od
12. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0039, urbroj: 567-06-18-03 od
12. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0040, urbroj: 567-06-18-03 od
12. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0051, urbroj: 567-06-18-03 od
20. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0053, urbroj: 567-06-18-05 od
20. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 62-12/17-02/0025, urbroj: 567-06-17-03 od 4.
srpnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0001, urbroj: 567-06/0416-04 od 14. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002 urbroj: 567-06/0416-13 od 30. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002, urbroj: 567-06/0416-11 od 30. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002, urbroj: 567-06/4-1612 od 30. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0002, urbroj: 567-06-1711 od 5. lipnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0003, urbroj: 567-06-1702 od 20. lipnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0005, urbroj: 567-06-1702 od 4. srpnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0006, urbroj: 567-06/0718-01 od 26. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-1803 od 14. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-1804 od 14. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-1805 od 14. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-09/0001, urbroj: 567-02/10117-04 od 23. svibnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-09/0002, urbroj: 567-02/0117-02 od 23. svibnja 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0003, urbroj: 567-06/0718-01 od 26. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0004, urbroj: 567-06/0718-01 od 26. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0007, urbroj: 567-06/0718-01 od 26. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0008, urbroj: 567-06/0718-01 od 26. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-09/0001, urbroj: 567-06-1903 od 5. travnja 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12718-05/0005, urbroj: 567-06/0718-01 od 26. studenoga 2018.
Odluka Agencije za elekroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-09/0001, urbroj: 567-06-21-02
od 25. veljače 2021.
Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-01/0054, urbroj: 567-02-11-03 od 3.
studenoga 2011.
Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-01/0081, urbroj: 567-02-11-07 od 3.
studenoga 2011.
Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-01/0100, urbroj: 567-02-11-08 od 3.
studenoga 2011.
Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-05/0012, urbroj: 567-02/01-11-10 od
3. studenoga 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/07-02/0055, urbroj: 567-06-14-09 od
21. studenoga 2014.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/07-02/0057 urbroj: 567-06-16-13 od
27. srpnja 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/07-02/0057, urbroj: 567-06-15-11 od
27. veljače 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/09-02/0053, urbroj: 567-06-14-13 od
20. studenoga 2014.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/09-02/0054, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0028, urbroj: 567-06-13-26 od
6. studenoga 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0028, urbroj: 567-06-16-43 od
28. listopada 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0042 od 25. studenoga 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0046, urbroj: 567-06-20-28 od
18. lipnja 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0051 od 25. studenoga 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0073, urbroj: 567-06-14-23 od
20. studenoga 2014.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-04/0044, urbroj: 567-06-13-49 od
21. svibnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-01/0081, urbroj: 567-06-12-20 od
5. rujna 2012.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-01/0081, urbroj: 567-06-12-23 od
26. rujna 2012.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0015, urbroj: 567-02/06-11-03
od 13. svibnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0016, urbroj: 567-02/06-11-03
od 13. svibnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0021, urbroj: 567-02-11-03 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0023, urbroj: 567-02-11-08 od
16. lipnja 2011
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0024, urbroj: 567-02-11-05 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0027, urbroj: 567-02-11-05 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0030, urbroj: 567-02-11-03 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031 urbroj: 567-06-16-25 od
22. travnja 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-02-11-03 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-06-16-26 od
21. rujna 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0032, urbroj: 567-02-11-03 od
16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0032, urbroj: 567-06-16-22 od
22. travnja 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0032, urbroj: 567-06-16-28 od
21. rujna 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0035, urbroj: 567-02-11-05 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0036, urbroj: 567-02-11-03 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0037, urbroj: 567-02-11-06 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0038, urbroj: 567-02-11-03 od
16. lipnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0041 od 20. srpnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0043 od 20. srpnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0044 od 26. srpnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0046 od 20. srpnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0047 od 20. srpnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0053 od 9. rujna 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-05/0158, urbroj: 567-06-13-28 od
12. lipnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0005, urbroj: 567-06-12-04 od
10. svibnja 2012.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0006, urbroj: 567-06-12-03 od
10. svibnja 2012.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0012, urbroj: 567-02/01-12-03
od 26. lipnja 2012.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0015, urbroj: 567-02/01-12-03
od 26. lipnja 2012.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0019, urbroj: 567-06-13-03. od
4. ožujka 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-12 od
25. ožujka 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/13-02/0004, urbroj: 567-06-13-03 od
18. lipnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/14-02/0009, urbroj: 567-06-14-02 od
30. srpnja 2014.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/14-02/0034, urbroj: 567-06-14-03 od
20. studenoga 2014.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/15-09/0002, urbroj: 567-02/01-15-02
od 1. srpnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0009, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0011, urbroj: 567-06-16-08 od
15. studenoga 2016
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0054, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0057, urbroj: 567-06-16-04 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0058, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0059, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0060, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0061, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0063, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0064, urbroj: 567-06-16-03 od
22. prosinca 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0045, urbroj: 567-06-18-03 od
17. listopada 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0046, urbroj: 567-06-18-03 od
17. listopada 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0047, urbroj: 567-06-18-03 od
17. listopada 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0003, urbroj: 567-06-20-03 od
18. ožujka 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0005, urbroj. 567-06-20-04 od
18. ožujka 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0006, urbroj. 567-06-20-03 od
18. ožujka 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0011, urbroj: 567-06-22-18 od
7. travnja 2022. o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0002, urbroj: 567-06-21-03 od
11. ožujka 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0003, urbroj: 567-06-21-03 od
11. ožujka 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0006, urbroj: 567-06-21-04 od
11. ožujka 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0011, urbroj: 567-06-21-03 od
2. kolovoza 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0028, urbroj: 567-06-21-03 od
26. kolovoza 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0029, urbroj: 567-06-21-03 od
26. kolovoza 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-05/0001, urbroj: 567-06-16-01
od 25. siječnja 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19/0001, urbroj: 567-06-019-02
od 22. svibnja 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0003, urbroj: 567-06/0419-03 od 12. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0005, urbroj: 567-06-20-02
od 21. siječnja 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0038, urbroj: 567-06-20-03
od 21. siječnja 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0039, urbroj: 567-06-20-03
od 21. siječnja 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0040, urbroj: 567-06-20-03
od 21. siječnja 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0042, urbroj: 567-06-20-03
od 21. siječnja 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0043, urbroj: 567-06-20-03
od 21. siječnja 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-02/0001, urbroj: 567-06-20-03
od 19. veljače 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-02/0002, urbroj: 567-06/0420-04 od 18. ožujka 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-02/0011, urbroj: 567-06-20-03
od 19. veljače 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-09/0003, urbroj: 567-06-21-02
od 4. veljače 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-61212/21-02/0002, urbroj: 567-06-21023 od 19. svibnja 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-02/0005, urbroj: 567-06/0421-05 od 2. kolovoza 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-02/0009, urbroj: 567-06-22-02
od 4. veljače 2022.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-02/0009, urbroj: 567-06-22-03
od 4. veljače 2022.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-09/0001, urbroj: 567-06/22-03
od 17. veljače 2022. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija - neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija te neprofitnih
proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2022. godinu
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-09/0002, urbroj: 567-06-22-03
od 24. veljače 2022.
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-09/0003, urbroj: 567-06-22-03
od 10. veljače 2022. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija - nakladnika televizije i radija na lokalnoj i regionalnoj razini te
nakladnika neprofitne televizije i radija za 2022. godinu
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa:UP/I- 612-12/20-02/0004, urbroj. 567-06-20-03
od 18. ožujka 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem
obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 4/21 za obavljanje djelatnosti televizije
Odluka Agencije za elektroničke medije urbroj: 567-02/10-02 od 13. rujna 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije urbroj: 567-02/10-03 od 17. prosinca 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije urbroj: 567-02/10-04 od 29. rujna 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa 612-12/10-02/0062, urbroj: 567-02-11-03, od
14. veljače 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/07-02/0055, urbroj: 567-06-15-11 od
10. veljače 2015. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/09-02/0027, urbroj: 567-06-17-12 od
15. veljače 2017.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/09-02/0053, urbroj: 567-06-15-20 od
10. veljače 2015. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0010 od 7. rujna 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0014 od 13. rujna 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0017 od 7. rujna 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0022 od 15. studenoga 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0023 od 15. studenoga 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0024 od 15. studenoga 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0025 od 15. studenoga 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0041 od 13. rujna 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0043 od 13. rujna 2010.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0061, urbroj: 567-02-11-02, od
14. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0063, urbroj: 567-02-11-03, od
14. veljače 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0064, urbroj: 567-02-11-02, od
14. veljače 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0068, urbroj: 567-02-11-03, od
16. veljače 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0070, urbroj: 567-02-11-03, od
16. veljače 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0071, urbroj: 567-02-11-02, od
16. veljače 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0073, urbroj: 567-02-11-02, od
14. veljače 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-04/0044, urbroj: 567-06-13-43 od
15. travnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0007, urbroj: 567-02-11-03 od
7. travnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0008, urbroj: 567-02-11-04 od
7. travnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0009, urbroj: 567-02-11-03 od
7. travnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0011, urbroj: 567-02-11-03 od
7. travnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0013, urbroj: 567-02/01-11-04
od 7. travnja 2011.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0044, urbroj: 567-06-13-12 od
12. lipnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-14 od
18. lipnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0003, ubroj: 567-02/01-13-03
od 31. srpnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0006, urbroj: 567-06-13-03 od
4. lipnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0007, ubroj: 567-06-13-05 od
31. srpnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0016, ubroj: 567-06-13-04 od
31. srpnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0019, ubroj: 567-06-13-03 od
31. srpnja 2013.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0020, ubroj: 567-06-13-03 od
31. srpnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0001, urbroj: 567-02/01-15-08
od 9. travnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0002, urbroj: 567-02/01-15-04
od 9. travnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0006, urbroj: 567-02/01-15-03
od 9. travnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0007, urbroj: 567-02/01-15-03
od 9. travnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0008, urbroj: 567-02/01-15-03
od 9. travnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0012, urbroj: 567-02/01-15-03
od 9. travnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-09/0156, urbroj: 567-02/01-15-02
od 29. srpnja 2015.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-09/0201, urbroj: 567-02/01-16-02
od 18. veljače 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0001, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0002, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0004, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0005, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0007, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0012, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0020, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0025, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0026, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0028, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0029, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0030, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0031, urbroj: 567-06-16-04 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0032, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0034, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0035, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0036, urbroj: 567-06-16-04 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0042, urbroj: 567-06-16-05 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0044, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0055, urbroj: 567-06-16-03 od
15. studenoga 2016. godine
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0001, urbroj: 567-06-18-03 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0002, urbroj: 567-06-18-03 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0011, urbroj: 567-06-18-03 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0003, urbroj: 567-06-18-03 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0007, urbroj: 567-06-18-05 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0008, urbroj: 567-06-18-03 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0021, urbroj: 567-06-18-05 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0023, urbroj: 567-06-18-05 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0025, urbroj: 567-06-18-03 od
9. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0033, urbroj: 567-06-18-05 od
19. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0036, urbroj: 567-06-18-05 od
19. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0037, urbroj: 567-06-18-05 od
19. rujna 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0038, urbroj: 567-06-18-05 od
19. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0041, urbroj: 567-06-18-05 od
19. rujna 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0042, urbroj: 567-06-18-06
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0001, urbroj: 567-06-19-03 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0002, urbroj: 567-06-19-03 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0003 urbroj: 567-06-19-03 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0004, urbroj: 567-06-19-04 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0005, urbroj: 567-06-19-03 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0006, urbroj: 567-06-19-04 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0007, urbroj: 567-06-19-03 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0008, urbroj: 567-06-19-04 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0016, urbroj: 567-06-19-03 od
25. ožujka 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0024, urbroj: 567-06-19-03 od
26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0025, urbroj: 567-06-19-03 od
26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0026, urbroj: 567-06-19-05 od
26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0027, urbroj: 567-06-19-03 od
26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0028, urbroj: 567-06-19-03 od
26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0029, urbroj: 567-06-19-03 od
26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0032, urbroj: 567-06-19-03 od
26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0036, urbroj: 567-06-19-04 od
31. listopada 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0012, urbroj: 567-06-20-07 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0013, urbroj: 567-06-20-06 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0014, urbroj: 567-06-20-03 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0015, urbroj: 567-06-20-05 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0016, urbroj: 567-06-20-04 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0017, urbroj: 567-06-20-03 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0018, urbroj: 567-06-20-06 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0020, urbroj: 567-06-20-03 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0021, urbroj: 567-06-20-06 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0022, urbroj: 567-06-20-03 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0023, urbroj: 567-06-20-05 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0024, urbroj: 567-06-20-08 od
17. rujna 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0025, urbroj: 567-06-20-06 od
12. studenoga 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0026, urbroj: 567-06-20-06 od
12. studenoga 2020.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/17-02/0007, urbroj: 567-06-1802 od 2. ožujka 2018.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/19-02/0003, urbroj: 567-06/0419-05 od 26. rujna 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/19-09/0002, urbroj: 567-06-1902 od 18. travnja 2019.
Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/20-09/0002, urbroj: 567-06-2102 od 4. ožujka 2021.
Odluka Agencije za elektroničke medije, urbroj: 567-02/06-11-03 od 12. svibnja 2011.
Odluka Agnecije za elektroničke medije klasa: 612-12/09-02/0061, urbroj: 567-06-19-09 od
24. srpnja 2019.

Odluka da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske
Odluka da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske
Odluka dodjeli Reda Kneza Trpimira Nj. E. gospodinu Yuksel Soylemez veleposlaniku
Republike Turske u Republici Hrvatskoj
Odluka Državnog izbornog povjerenstva
Odluka Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-06/12-38/01, urbroj:
507/11-12-2 od 10. kolovoza 2012.
Odluka Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-06/12-38/01, urbroj:
507/15-12-1 od 10. kolovoza 2012.
Odluka Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za pristupanje Republike
Hrvatske Europskoj uniji
Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.
Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-57/18 od 6. posinca 2018.
Odluka Državnoodvjetničkog vijeća broj: DOVO-17/2018-4 od 26. travnja 2018.
Odluka Državnoodvjetničkog vijeća, broj: DOVO-1/15 od 15. siječnja 2015.
Odluka građana u dinarima
Odluka Hrvatske agencija za elektroničke komunikacije od 2. prosinca 2009.
Odluka Hrvatske agencija za elektroničke komunikacije od 9. prosinca 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1070 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1071 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1072 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1075 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1076 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1077 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1078 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1079 od
17. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1080 od
17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/497 od
22. srpnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0801/03309, urbroj: 376-04-10-20 od 24. ožujka 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/1342, urbroj: 376-04-09-02 od 6. studenoga 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/1538 od 19. studenoga 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/1738 od 21. kolovoza 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/2654, urbroj: 376-04-09-02 od 28. listopada 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/2939, urbroj: 376-13--09-01 od 19. studenoga 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/2946, urbroj: 376-11-10-11 od 12. ožujka 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/3009 od 19. studenoga 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/3143 od 2. prosinca 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/3144 od 2. prosinca 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/3145 od 2. prosinca 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/3146 od 2. prosinca 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/3227 od 2. prosinca 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-02/09-01/03,
urbroj: 376-06-09-4 od 11. rujna 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-04/10-01/680
od 15. prosinca 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-04-10-02 od 5.
veljače 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-09-04-01 od 31.
prosinca 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-11-09-04 od 22.
svibnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-11-10-01 od 12.
veljače 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-11-10-02 od 12.
veljače 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-12-10-1 od 1.
listopada 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-13-09-03 od 12.
veljače 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-14-09-02 od 31.
prosinca 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 001-01/09-05/07 od
16. prosinca 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-01/10-01/527 od
28. prosinca 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-01/10-01/989 od
27. listopada 2010.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-04/11-08/113 od
21. prosinca 2011.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: o23-01/11-93/, urbroj:
376-05-11-2, od 9. veljače 2011.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/0801/537, urbroj: 376-09-04-12 od 31. kolovoza 2009.
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/0801/547 od 31. kolovoza 2009. godine
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/0901/1028 od 16. prosinca 2009. godine
Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/28-11-2016 od 10. studenoga 2016.
Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/29-11-2016 od 10. studenoga 2016.
Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/30-11-2016 od 10. studenoga 2016.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1900/2019 i dr. od 16.
studenoga 2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-353/2001 od 18. svibnja
2001.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Repubike Hrvatske broj: U-I-2665/2009 i U-I-3118/2011 od
30. siječnja 2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5765/2012 i dr. od 11.
ožujka 2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-985/1995, U-I-792/1998, U-I1088/1988, U-I-123/1999 OD 23. veljače 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1026/1995, U-I-1080/1998, UI-105/1999, U-I-694/1999, U-I-1007/1999, U-I-1093/1999, U-I-29/2000 od 5. srpnja 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-11/1993, U-I-904/1995 od 24.
svibnja 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-131/1998 od 3. veljače 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-190/2001 od 12. srpnja 2001. i
Obrazloženje suprotnog glasa pri donošenju Odluke i Rješenja
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4042/2005 i dr. od 15.
prosinca 2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-503/1993 od 4
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-55/2001 od 19. prosinca 2001.
Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-607/1998, U-I-362/2000, U-I479/2000 od 20. lipnja 2001.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-627/1996 od 18. rujna 2002.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od
10. svibnja 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 21
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-732/1998 od 12. travnja 2001.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I795/1996 do U-I-906/1996, U-I-934/1996, U-I-945/1996, U-I-69/1997 do U-I-100/1997, U-I107/1997, U-I-109/1997, U
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-902/1999. od 26. siječnja
2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-1362/2005 i U-VIII-3569/2005
od 12. listopada 2005.
Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-240. od 26
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-383/1998 od 26
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-393/2000 od 4. srpnja 2001.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-593/1995 od 29. rujna 1999.
Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-608/1999 i U-II-696/1999 od
19. siječnja 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-610/1995, U-II-30/1998 od 3
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-11/2003 od 30. listopada
2003.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-196/1996 od 21
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-2874/2003 od 18. ožujka
2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-4696/2004 od 20. prosinca
2004.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-698/2000 od 11. srpnja 2000.
Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-906/1994. od 6. prosinca
1994.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-172/2003 od 19. siječnja
2005.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-2171/2003 od 5. veljače
2004.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-896/2002 od 26. ožujka
2003.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIBi-5277/2020 od 28. listopada
2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3171/2007 i 3172/2007 od
30. lipnja 2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: 1725/2005 i U-II-3467/2007 od
17. ožujka 2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1029/2007, U-I-1030/2007 od
7. travnja 2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1152/2000 i dr. od 18. travnja
2007. i Obrazloženje suprotnog glasa
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1408/2010 i dr. od 29. svibnja
2012.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1625/2014 i dr. od 30. ožujka
2015.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1988/1988 i dr. od 17. ožujka
2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 od 21. prosinca
2015.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2280/2019 i dr. od 13. srpnja
2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-2414/2011, U-I-3890/2011,
U-I-4720/2012 od 7. studenoga 2012.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2510/2001, U-I-64/2002, U-I166/2002, U-I-2244/2002, U-I-99/2004, U-I-1823/2004, U-I-4102/2005 od 6. prosinca 2006.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-252/1996 i dr. od 6. lipnja
2017. i tri Izdvojena mišljenja

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna
2016.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca
2013.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. od 14. rujna
2020. i dva izdvojena mišljenja sudaca
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3465/2017 i dr. od 18.
prosinca 2018.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3843/2007 od 6. travnja 2011.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od
23. siječnja 2013.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i
U-I-195/2010 od 18. srpnja 2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4170/2004 od 29. rujna 2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4445/2008 i U-I-2231/2009 od
4. listopada 2011.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja
2017.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4658/2019 i U-I-4659/2019 od
3. studenoga 2020. i Izdvojeno mišljenje sudaca
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od
18. rujna 2013.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4892/2004 i U-I-3490/2006 od
12. ožujka 2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od
18. srpnja 2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-659/1994, U-I-146/1996, U-I228/1996, U-I-508/1996, U-I-589/1999 od 15. ožujka 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-722/2009 od 6. travnja 2011.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-884/1997, U-I-920/1997, U-I929/1997, U-I-956/1997, U-I-453/1998, U-I-149/1999. od 3. veljače 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1259/1997 od 31. ožujka
1998.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1274/2008 i dr. od 17. ožujka
2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1313/2005 od 5. lipnja 2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1342/2009 od 5. svibnja
2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1522/2009 od 16. studenoga
2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-174/2001 i dr. od 28. lipnja
2006.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja
2017.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2064/2010 od 23. travnja
2018.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2131/2008 i 3573/2008. od
17. ožujka 2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2203/2002 od 23. studenoga
2005.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 i dr. od 23. ožujka
2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2645/2021, U-II-2784/2021
od 16. studenoga 2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2673/2002 od 7. studenoga
2003.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2927/2013 od 13. studenoga
2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3262/2014 i dr. od 20.
listopada 2020.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3357/2008 i dr. od 29. rujna
2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-355/2007, U-II-3924/2008 od
10. prosinca 2008
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3570/2005 od 30. listopada
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-37/2006 i dr. od 5. srpnja
2011.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3877/2009 od 16. studenoga
2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-4789/2008 od 5. svibnja
2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5696/2012 od 9. listopada
2018.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-674/1997 od 14. siječnja
1998.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-7149/2021 i dr. od 15.
veljače 2022. i pet izdvojenih mišljenja sudaca

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1527/2002 od 9. lipnja 2004.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1542/2002 od 11. siječnja
2006.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1741/2008 od 24. travnja
2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1816/2017 od 11. srpnja
2017.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1876/2018 i U-III-1898/2018
od 14. studenoga 2019.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-205/1995 od 17. prosinca
1997.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2259/2006 od 1. travnja
2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2306/2013 od 18. veljače
2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2841/2006 od 24. lipnja
2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3053/2005 od 28. studenoga
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-309/2000 i U-III-766/2000 od
13. prosinca 2000.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3304/2011 od 23. siječnja
2013.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-334/2013 od 30. siječnja
2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-365/2007 od 7. svibnja
2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3846/2012 od 10. rujna
2013.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-449/2012 od 9. veljače
2012.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4683/2008 od 17. veljače
2011.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4778/2008 od 1. ožujka
2012.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-478/2011 od 11. listopada
2013.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4795/2020 od 5. svibnja
2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4870/2005 od 6. veljače
2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5081/2015 od 1. lipnja 2016.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5096/2005 i U-III-1589/2006
od 19. svibnja 2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5100/2012 od 15. listopada
2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5635/2016 od 26. veljače
2019.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-64951/2009 od 30. lipnja
2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-6559/2010 od 13. studenoga
2014.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-69/2007 od 18. lipnja 2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-7236/2021 od 18. siječnja
2022.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-7830/2014 od 13. srpnja
2016.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-802/2010 od 6. travnja 2011.
Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-8034/2014 od 20. svibnja
2015.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-8175/2014 od 28. listopada
2015.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1506/2016 i U-IIIA873/2017 od 5. lipnja 2019.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1786/2003 od 9. lipnja
2004.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1811/2007 od 3. ožujka
2010.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-182/2017 i dr. od 15.
prosinca 2020.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1909/2003 od 21. prosinca
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1937/2021 od 8. rujna
2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2151/2005 od 29.
studenoga 2007.
Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2218/2002 od 12.
studenoga 2003.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2274/2005 od 13. rujna
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2525/2004 od 12. travnja
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-253/2003 od 27.
studenoga 2003.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2697/2003, od 23.
prosinca 2004.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2760/2017 od 16. srpnja
2020.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2910/2015 od 28. rujna
2016.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3163/2004; U-IIIA249/2006 od 26. listopada 2006.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3673/2005 od 13. ožujka
2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3971/2004 od 9.siječnja
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3993/2004 od 15. prosinca
2005.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4074/2005 od 16. svibnja
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4131/2004 od 30.
studenoga 2006.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4256/2005 od 5. srpnja
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4403/2021 od 1. prosinca
2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4885/2005 od 20. lipnja
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-503/2017 i U-IIIA4258/2017 od 10. ožujka 2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-504/2004 od 6. listopada
2004.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5102/2004 od 11. listopada
2006.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5131/2005 od 19. travnja
2007
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-519/2005 od 4. travnja
2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5434/2008 i U-IIIA3208/2009. od 8. srpnja 2009.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-7/2005 od 26. veljače
2007.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-940/2007 od 24. lipnja
2008.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIBi-1926/2019 od 15. travnja
2021.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIBi-7367/2014 od 15.
prosinca 2015.
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IP-3820/2009 i U-IP-3826/2009
i dr. od 17. studenoga 2009., Izdvojeno mišljenje i Dodatak I. uz Rješenje
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-510/1996, U-I-717/1996, U-I1025/1999 od 5. travnja 2000
Odluka i Rješnje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-970/2019 od 24. lipnja 2020. i
izdvojeno mišljenje suca
Odluka izboru predsjednika Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske
Odluka izboru suca Općinskog suda u Pločama
Odluka klasa 344-01/09-01/799 urbroj 376-12-09-3 od 6. srpnja 2009. godine
Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020.
Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-34 od 19. travnja 2020.
Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 5. svibnja 2020.
Odluka kojom imenujem mr. Jakšu Muljačića za pomoćnika ministra vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka kojom postavljam BOŽU KOVAČEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi. Ova Odluka
stupa na snagu 15. listopada 2003. godine. Broj: 01-081-03-3020/2
Odluka kojom postavljam Daniela Bučana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Libanon, sa sjedištem u Kairu
Odluka kojom postavljam dr. MLADENA IBLERA za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova Republike Hrvatske.
Odluka kojom postavljam Hidajeta Biščevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici
Odluka kojom postavljam Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru
Odluka kojom postavljam mr. sc. FRANU KRNIĆA,izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu, i za
stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja

(OPCW), sa sjedištem u Den Haagu. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Broj:
01-081-03-3065/2
Odluka kojom postavljam Smiljana Šimca za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Parizu
Odluka kojom postavljam TOMISLAVA VIDOŠEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu. Ova Odluka
stupa na snagu 17. listopada 2005. godine.
Odluka kojom postavljam Vladimira Mateka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka kojom postavljam Zorana Bošnjaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka kojom postavljam Željka Kirinića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji sa sjedištem u Džakarti
Odluka kojom potvrđujem izbor MIROSLAVA HRELJCA za podžupana Županije
Varaždinske
Odluka kojom potvrđujem izbor g. Ivana Vučećia za podžupana Županije karlovačke
Odluka kojom potvrđujem izbor gospodina Krune Peronje za župana Županije splitskodalmatinske
Odluka kojom potvrđujem izbor mr Antuna Pitlovića za župana Županije brodsko-posavske
Odluka kojom potvrđujem izbor ŠIMUNA KUJAVECA za podžupana Županije Varaždinske.
Odluka kojom razrješujem dr. ŽELJKA BUJASA dužnosti izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Odluka kojom Republika Hrvatska postaje vlasnik dijela društvene imovine hrvatskog
olimpijskog centra "Bjelolasica"
Odluka kojom se daje suglasnost trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. na
Dodatak Standardnoj ponudi za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih
telekomunikacija d.d.
Odluka kojom se do 31. prosinca 2009. društva za upravljanje investicijskim fondovima
oslobađaju plaćanja naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i
administrativne pristojbe u korist državnog proračuna
Odluka kojom se dodjeljuje Medalja »Oluja« Milivoju (Josipovom) Santaju
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Braniteljskom portalu "Tvrđava Knin" Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Kinin
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Bratovštini "Bokeljska mornarica"
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj Davis - cup reprezentaciji
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Kineziološkom fakultetu u Zagrebu
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Kulturno-umjetničkom društvu "Mijat
Stojanović"

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Međunarodnoj federaciji društava
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) i Uredu visokog predstavnika Ujedinjenih
naroda za izbjeglice (UNHCR)
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Udruzi frizerskih obrtnika
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Zagrebačkom velesajmu
Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Zajednici udruga udovica hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata
Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju
plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a
Odluka kojom se društva za upravljanje investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja
naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Odluka kojom se imenuje Slavko Novokmet za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Švicarskoj Konfederaciji
Odluka kojom se poništava dio Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje
djelatnosti radija i/ili televizije-tablica 1. djelatnost radija-točka 7. Grad Rab (L-RB)
Odluka kojom se poništava dio Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje
djelatnosti radija i/ili televizije-tablica 2. djelatnost televizije -točka 2. Grad Jastrebarsko (GJA)
Odluka kojom se potvrđuje da Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav
udovoljavaju uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za
namiru financijskih instrumenata
Odluka kojom se potvrđuje da sustav EuroNKS udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti
namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Odluka kojom se potvrđuje da sustav NKSInst udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti
namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o
konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Odluka kojom se Povelja Republike Hrvatskedodjeljuje humanitarnom pothvatu Bijeli put za
Novu Bilu I Bosnu Srebrenu
Odluka kojom se razrješuje gospodin Ivo Ronjac dužnosti veleposlanika u Ministarstvu
vanjskih poslova Republike Hrvatske.
Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje niže stručne
spreme
Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje srednje stručne
spreme
Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama
Odluka kojom se sudac Prekršajnog suda u Sisku ne imenuje na sudačku dužnost trajno
Odluka kojom se sutkinja Općinskog suda u Dubrovniku ne imenuje na sudačku dužnost
trajno

Odluka kojom se trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb daje
suglasnost na Troškovnik HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. za izvođenje radova
Odluka kojom se utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Fužine nije konstituirano te da
dosadašnji povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Općini Fužine nastavlja s radom
Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera
građevinarstva
Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih
inženjera geodezije
Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja
Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne
sporove
Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja, odnosno članova mirovnog vijeća
Odluka kojom se utvrđuje mjerilo i osnovica za obračun osobnog dohotka direktora
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Odluka kojom se utvrđuje mjerilo i osnovica za vrednovanje rezultata rada direktora Agencije
za razvoj zdravstva Hrvatske
Odluka kojom se utvrđuje mjerilo za vrednovanje rezultata rada - plaća pomoćnika direktora
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Odluka kojom se utvrđuje nastavak rada razriješenog Glavnog državnog odvjetnika
Republike Hrvatske kao zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Odluka kojom se utvrđuje prestanak dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike
Hrvatske
Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz
Evidencije o dohocima i primicima
Odluka kojom se za doprinos širenju istine o Republici Hrvatskoj u Republici Argentini za
vrijeme domovinskog rata, za dugogodišnje kulturno i prosvjetno djelovanje na promicanju
ugleda hrvatskog nar
Odluka kojom se za izniman uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije, za osvjedočenu
srčanost, požrtvovnost i viteštvo u športskom nadmetanju, u osvajanju 3. mjesta na 16.
Svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj 1998.
Odluka kojom Vlada Republike Hrvatske potvrđuje da su predstavnici Vlade Republike
Hrvatske, srpske etničke zajednice i UNTAES-a kao svjedoka osnovali Zajedničko vijeće
općina istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema kao dijelova Osječko-baranjske i
Vukovarsko-srijemske županije
Odluka koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i
sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja
Odluka Ministarstva obrane Urbroj: 512-01-99-2002 od 20. prosinca 1999.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj. 533-04-180070 od 28. rujna 2018.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-04-180069 od 28. rujna 2018.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170011 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170012 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170013 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170014 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170015 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170016 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170017 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170018 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170019 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170020 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170021 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170022 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170023 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170024 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170025 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170026 od 13. rujna 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170062 od 2. studenoga 2017.
Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-170063 od 2. studenoga 2017.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00082, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00083, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00084, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00085, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00086, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00087, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00088, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00089, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00090, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00091, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00092, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00129, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00130, urbroj: 53320-14-0001 od 3. lipnja 2014.
Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna
2014
Odluka o dodjeli Medalje »Iznimni pothvat« satniku Ivanu (Ivanovom) Lukanu
Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« vojniku Daliboru (Željkovom) Markoviću
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom planinarskom savezu
Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina
Odluka o porezima Općine Škabrnja
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Grigića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore
miru » EU NAVFOR Somalija – ATALANTA«
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske
unije »EUNAVFOR MED SOPHIA«

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije
Odluka o "Nagradi Iso Velikanović"
Odluka o "Nagradi Ivo Horvat"
Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"
Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija
Odluka o adekvatnosti kapitala banaka
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovina od 1. srpnja 2004.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2001.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2002.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2003.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2004.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2005.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2007.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2008.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2009.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2012.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2013.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2014.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2015.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2016.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2018.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2020.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2021.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2022.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 1999.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2000.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2001.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2002.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2003.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2005.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2006.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2007.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2008.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2009.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2012.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2013.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020.
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2021.
Odluka o alokaciji raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove
Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini
Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom
važenja do 30. lipnja 2022. godine
Odluka o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke
Odluka o boji i oznakama službene odore ovlaštenih službenih osoba carinske službe
Republike Hrvatske
Odluka o brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
Odluka o broju automat klubova Hrvatske lutrije d.o.o., koji mogu poslovati na području
Republike Hrvatske
Odluka o broju automat klubova koji mogu poslovati na području Republike Hrvatske
Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u automat-klubovima na
području Republike Hrvatske

Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u casinima na području
Republike Hrvatske
Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u kladionicama na
području Republike Hrvatske
Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni
koordinator obavlja propisane poslove
Odluka o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu
Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara klađenja na području
Republike Hrvatske
Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na
automatima na području Republike Hrvatske
Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću u casinima
na području Republike Hrvatske
Odluka o broju priređivača kojima se može dati priređivanje igara na sreću na automatima na
području Republike Hrvatske
Odluka o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih
predstavništava u Republici Hrvatskoj
Odluka o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga u poslovima s inozemstvom
Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste
Odluka o cijenama nafte i naftnih derivata
Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
Odluka o cijeni i tarifnim stavovima za prodaju električne energije
Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati
plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na
području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca
Odluka o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
Odluka o članstvu Republike Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj i njezinim
afilijacijama
Odluka o čuvanju materijala s referenduma provedenog u Republici Hrvatskoj 19. svibnja
1991. godine

Odluka o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike
Hrvatske
Odluka o danima rodova, struka, službi i posebnih dijelova oružanih snaga Republike
Hrvatske
Odluka o danu i trenutku prelaza na ljetno računanje vremena te danu i trenutku povratka na
srednjoevropsko zonsko vrijeme u 1992. godini
Odluka o danu i trenutku prijelaza na ljetno računanje vremena, te danu i trenutku povratka
na srednjeeuropsko zonsko vrijeme u 1994. godini
Odluka o danu i trenutku prijelaza na ljetno računanje vremena, te danu i trenutku povratka
na srednjoeuropsko zonsko vrijeme u 1995. godini
Odluka o darovanju nekretnina Gradu Gospiću
Odluka o darovanju nekretnlna u vlasništvu Republike Hrvatske Samostanu Sestara sv.
Križa Đakovo
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Darku Laberu
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Đuri Mikšecu
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Javnom poduzeću
"Hrvatske ceste"
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Javnom vodoprivrednom
poduzeću "Hrvatska vodoprivreda"
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Karmelu Svetog Josipa,
Šarengrad
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Ladislavu Deželiću
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Marijanu Markoviću i Željku
Markoviću
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Mati Antoliću
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Mladenu Hanževačkom
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Općini Cernik
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države općini Viljevo Donje
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države općini Vodnjan
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Rimokatoličkoj župi
Uzvišenja sv. Križa
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Robertu Rezleru
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Željku Urhu
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Novoj
Gradiški
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu
Valpovo

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu
Valpovu
Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Javnom
poduzeću "Hrvatske ceste"
Odluka o datumu početka osiguranja štednih uloga
Odluka o davanu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske društvu Poljodar
d.d., Daruvar, u prioritetnu koncesiju neposrednom pogodbom
Odluka o davanju bespovratne pomoći iz sredstava solidamosti obiteljima rudara stradalih u
jami "Dobmja" Rudnika "Kreka" u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini
Odluka o davanju dijela poslovnih zgrada i prostorija Republike Hrvatske u posjed
županijama
Odluka o davanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični
pristup na području Grada Zagreba
Odluka o davanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični
pristup na području Osječko-baranjske županije
Odluka o davanju državnih lovišta u zakup
Odluka o davanju državnog jamstva (garancije) Republike Hrvatske u korist Deutsche Bank
AG, London i drugih sudjelujućih komercijalnih banaka
Odluka o davanju državnog jamstva Hrvatskoj narodnoj banci za otplatu kratkoročnog kredita
za likvidnost Riječke banke d.d. Rijeka
Odluka o davanju državnog jamstva po zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i
grupe banaka (Bank Austria Aktiengesellschaft, Bayerische Landesbank Girozentrale i
Privredna banka Zagreb d.d., Z
Odluka o davanju državnog jamstva po zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i
grupe banaka (Zagrebačka banka d.d., Zagreb i DEPFA Investment Bank Limited)
Odluka o davanju državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke
Zagreb d.d., za kreditno zaduženje Croatia Airlinesa d.d., radi refinanciranja Airbus flote
Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o. kod
grupe banaka (Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.,
Mizuho Corporate Bank Ltd.) uz osiguranje Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o. kod
PEFCO (Private Export Funding Corporation) uz OPIC osiguranje
Odluka o davanju dvaju državnih jamstava (garancija) u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau
iz Frankfurta na Maini
Odluka o davanju garancija Republike Hrvatske po Ugovoru o zajmu Međunarodne banke za
obnovu i razvoj koji će koristiti Republička samoupravna interesna zajednica za ceste
Hrvatske
Odluka o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske
investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje
izgradnje tehničke putne sta

Odluka o davanju garancije Socijalističke Republike Hrvatske Privrednoj banci Zagreb d.d.
po Ugovoru o zajmu izmedu Evropske investicijske banke, Luxembourg i Republičke
samoupravne interesne zajedni
Odluka o davanju garancije za kredit Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske
Odluka o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe radi izgradnje
dijela kanalizacijskog sustava Kaštela - Trogir
Odluka o davanju koncesija priređivačima igara na sreću na automatima u automatklubovima
Odluka o davanju koncesija priređivačima igara na sreću u casinima
Odluka o davanju koncesija za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama prema članku
79. stavku 2. Zakona o igrama na sreću
Odluka o davanju koncesije (odobrenja) za prošireno eksploatacijsko polje plina "Gola" radi
eksploatacije plin
Odluka o davanju koncesije društvu 007 Miletić d.o.o., Solin, za zahvaćanje voda
namijenjenih za ljudsku potrošnju, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku,
u bocama ili drugoj ambalaži
Odluka o davanju koncesije društvu Aquae Vivae d.d., za zahvaćanje mineralnih i
geotermalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju
Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda
namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u
izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe
(ZDENAC ZB-1)
Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda
namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u
izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe
(ZDENAC ZG-1)
Odluka o davanju koncesije društvu BERNARDA NOVA d.o.o., za zahvaćanje geotermalnih
voda za sport i rekreaciju
Odluka o davanju koncesije društvu Bumes d.o.o., Split za zahvaćanje voda namijenjenih za
ljudsku potrošnju radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili
drugoj ambalaži
Odluka o davanju koncesije društvu Cedevita d.o.o., za zahvaćanje voda namijenjenih za
ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili
prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži
Odluka o davanju koncesije društvu GIS SINAC d.o.o., za zahvaćanje voda namijenjenih za
ljudsku potrošnju radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili
drugoj ambalaži

Odluka o davanju koncesije društvu TERME TUHELJ d.o.o., za zahvaćanje mineralnih i
geotermalnih voda za sport i rekreaciju
Odluka o davanju koncesije društvu ZLATNE TERME - VELIKA d.o.o. za zahvaćanje
termalnih voda za balneološke potrebe, sport i rekreaciju
Odluka o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke
Plomin
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području
posebnog rezervata Malostonskog zalj
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog
rezervata Malostonskog zaljeva i M
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata
Malostonskog zaljeva i Malog mo
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi
obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe radi izgradnje
podmorskog ispusta otpadnih voda "Centar" - Zadar
Odluka o davanju koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ihtiološkoornitološkom parku d.d., Jastrebarsko
Odluka o davanju koncesije po Javnom natječaju broj 06/12 za obavljanje djelatnosti
pružanja medijske usluge radija
Odluka o davanju koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica
Odluka o davanju koncesije pomorskog dobra za posebnu upotrebu u svrhu gradnje
kabelske veze na dionici uvala Lora - obala Kaštel Sućurac
Odluka o davanju koncesije priređivačima igara na sreću na automatima u automatklubovima
Odluka o davanju koncesije za eksploataciju plina u eksploatacijskom polju plina Sječe
Odluka o davanju koncesije za eksploataciju plina u proširenom eksploatacijskom polju plina
"Molve"
Odluka o davanju koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Sjeverni Jadran
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Đale
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Kraljevac

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Miljacka
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Zakučac
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u RHE Velebit
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Čakovec
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Dubrava
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Dubrovnik
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Gojak
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Peruča
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Rijeka
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Varaždin
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Orlovac
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Sklope i HE Senj
Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Vinodol
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na
području grada Valpovo i Belišće te općine Marijanci i Bizovci
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Belog
Manastira (G-BM)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Bjelovara (LBJ)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Knina (G-KN)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Koprivnice (LKC)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Krapine (GKR)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Osijeka (GOS2)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Paga (L-OG)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Pazina (L-PA)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Ploča (G-PL)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Raba (L-RB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Slunja (G-SNJ)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Solina (G-SO)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Svete Nedelje
(L-SVN)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Trogira (LTR2)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Varaždina (LVZ)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Vukovara (GVU)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Zadra (G-ZD)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Borovo (MBO)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Okučani (GOC)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Primorsko-goranske
županije (Z-RI2)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Karlovca
(L-KA)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Otočca
(L-OT)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Požege
(L-PZ)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Rovinja
(L-RO)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada
Varaždina (L-VZ2)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada
Virovitice (L-VT)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada
Zaprešića (L-ZA)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada
Jastrebarskog (G-JA)
Odluka o davanju koncesije za osnivanje »Slobodne zone Buje« Robnim terminalima Buje
d.o.o., Buje
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d., Krapina
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Bjelovar
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković - Slavonski Brod
d.o.o.
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo
Odluka o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Kutina
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Luke Rijeka - Škrljevo
Odluka o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Obrovac
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Podi
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Ribnik
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Splitsko-dalmatinske
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Vukovar
Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb
Odluka o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu polaganja i
održavanja podmorskog kabela 10(20) kV Runke - Pineta
Odluka o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja
podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o.
Omišalj
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja
građevine »Most kopno – otok Čiovo« s pristupnim cestama i TS 10-20/0.4 kV Čiovo-13
(most) s priključnim 20 kV kabelom
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja
građevine »Most kopno – Pelješac«
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja
građevine »Most Ston«
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje
otpremnog plinovoda od platforme "Ivana K" do k.o. Štinjan
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
korištenja magistralnog plinovoda Zlobin – Omišalj DN 1000/100, na području Grada
Kraljevice i Općine Omišalj

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje
podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja
programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i
upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku »Kornati«
Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i
dogradnje crpne stanice "Admiral" Opatija
Odluka o davanju koncesije za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Odluka o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja
luka Bunarina na dijelu k.o., na području Grada Pule
Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i
korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut
Odluka o davanju na korištenje i upravljanje stambenog objekta u Zagrebu, Gregorjančeva
13, Uredu za opće poslove i protokol Republike Hrvatske
Odluka o davanju na korištenje nekretnina Gradu Splitu
Odluka o davanju na korištenje nekretnine u Slanom
Odluka o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog objekta "Barbariga" Javnom
poduzeću "Brijuni"
Odluka o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog odmarališta "13. maj" - Fažana
Javnom poduzeću " Brijuni"
Odluka o davanju na uporabu nekretnina u Dubrovniku Gruška 44 u vlasništvu Republike
Hrvatske Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske
stanova bivših saveznih organa, institucija i ustanova
Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina
Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova
Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Orebiču u posjed
Ministarstvu unutarnjih poslova
Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Supetru u posjed
Ministarstvu financija
Odluka o davanju nekretnine Republike Hrvatske u Platu-Dubrovnik na uporabu (posjed)
Ministarstvu unutarnjih poslova
Odluka o davanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Poreču u posjed Ministarstvu
unutarnjih poslova
Odluka o davanju odobrenja Gradu Murskom Središću za sudjelovanje u Europskoj grupaciji
za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s
ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorskogoranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod
nazivom "Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s
ograničenom odgovornošću"
Odluka o davanju odobrenja Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Prelogu za
sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska
grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije
Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za
teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s
ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije
Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji, gradovima Prelogu i Ludbregu te Općini
Domašinec za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom
»Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i
odobrenju Konvencije
Odluka o davanju odobrenja općinama Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec,
Goričan i Kotoriba za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod
nazivom "Regija Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom
odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Odluka o davanju odobrenja općinama Legrad, Sveta Marija i Orehovica za sudjelovanje u
Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Regija Mura – Europska grupacija
za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije
Odluka o davanju odobrenja Osječko-baranjskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj
grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska grupacija za teritorijalnu
suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije
Odluka o davanju odobrenja Virovitičko-podravskoj županiji i Općini Antunovac za
sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska
grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću"
Odluka o davanju odobrenja za prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina
Odluka o davanju odobrenja za prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novigrad
Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje
Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom
imovinom
Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka
središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1.
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu
Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje
ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova
Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje
Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (pročišćeni tekst)

Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu zdravstva za davanje prethodne suglasnosti
zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač Republika Hrvatska za davanje u zakup poslovnog
prostora i/ili zemljišta
Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu zdravstva za prijenos u vlasništvo nekretnina
izgrađenih sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske
Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da
korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačkomoslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica
potresa nakon 28. prosinca 2020. godine
Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za
provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni
člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za
središnju javnu nabavu
Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za
provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom
12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "A.B.C.D." d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Exbel" p.o., Križ, za obavljanje poslova razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "GTS" d.o.o., Split, za obavljanje poslova razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Hodeks" d.o.o., Petrinja, za obavljanje poslova razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Perić Miroslav - Miro" d.o.o., Stupnik za obavljanje poslova
razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "PPT" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Rakinić trade" d.o.o., Vukovar za obavljanje poslova
razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Remocoplast" d.o.o., Zagreb za obavljanje poslova
razminiranj
Odluka o davanju ovlasti tvrtki "TT-KA" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja
Odluka o davanju ovlasti tvrtki GRADNJA-PIRAMIDA d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova
razminiranja
Odluka o davanju ovlasti tvrtki TNT 35, PROTUEKSPLOZIVNA ZAŠTITA, Čakovec, za
obavljanje poslova razminiranja
Odluka o davanju ovlasti tvrtki"VB INVEST" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova
humanitarnog razminiranj
Odluka o davanju ovlasti Vijeću Hrvatske agencije za telekomunikacije
Odluka o davanju ovlaštenja jedinicama lokalne samouprave za prodaju stanova
najmoprimcima na područjima posebne državne skrbi
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i
održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za prodaju nekretnina
u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za prodaju stanova u
Klani, Zatrep 13 i 21 i Klana 19
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane za upravljanje stanovima, garažama i
poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
za donošenje odluka o izdvajanju šuma i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva za donošenje odluka o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom
vodnom dobru
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo za kupnju
stanova za stambeno zbrinjavanje povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u
stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima
Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi
Odluka o davanju ovlaštenja ministra poljoprivrede i šumarstva za sklapanje određenih
ugovora koji se odnose na šume i šumsko zemljište
Odluka o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i uprave
Odluka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom
za raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske do određenog iznosa odnosno za
obavljanje određenih poslova vezanih uz imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o davanju ovlaštenja za donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
koncesija i odluke o dodjeli koncesije
Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina
Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina
u kojima je izabrana natpolovična većina članova
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske društvu PP
Orahovica d.d., Orahovica, u prioritetnu koncesiju neposrednom pogodbom
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske društvu
Božjakovina d.d., Božjakovina u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske tvrtki PPK
Valpovo d.d., Valpovo, u prioritetnu koncesiju neposrednom pogodbom
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu
koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Bara d.o.o., Osijek

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu
koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Daljska polja d.o.o., Dalj
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu
koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Hrastovac d.o.o., Osijek
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu
koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Josipin Dvor d.o.o., Antunovac
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu
koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Klisa d.o.o., Klisa
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu
koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Ovčara d.o.o., Osijek
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu
koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Seleš, d.o.o. Antunovac
Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica šteta
od elementarnih nepogoda nastalih početkom 2001. godine
Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine
Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci 1997. godine
Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda u prvom polugodištu 1995. godine
Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda za razdoblje od lipnja do listopada 1997. godine
Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda za razdoblje od siječnja do listopada 1998. godine
Odluka o davanju pomoći građanima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda u 1996. godini
Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama Imotski i Sinj za štetu od
potresa u 1989. godini
Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od
elementarnih nepogoda u 1989. godini
Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za hitno organiziranje nužnih mjera zaštite
izazvanih elementarnim nepogodama
Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od
elementarnih nepogoda u 1990. godini
Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od
elementarnih nepogoda u 1992. godini
Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od
elementarnili nepogoda u 1990. godini

Odluka o davanju pomoći županijama odnosno opčinama u sastavu županija za djelomično
ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda nastalih u drugom polugodištu 1993.
i početkom 1994. godine
Odluka o davanju pomoći županijama odnosno općinama u sastavu županija za djelomično
ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1993. godini
Odluka o davanju pomoći županijama, gradovima i općinama za djelomično ublažavanje
posljedica štete od elementarnih nepogoda za razdoblje od siječnja do studenoga 2000.
godine
Odluka o davanju pomoći županijama, odnosno gradovima i općinama u sastavu županija za
djelomićno ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda tijekom 1994. godine
Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Baškoj na uporabu općini Baška
Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Malinskoj na uporabu općini
Malinska
Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Milni na uporabu općini Milna
Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Pučišćima na uporabu općini
Pučišća
Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Rovinju na korištenje Županiji
Istarskoj za smještaj ispostava Županijskih ureda u Rovinju
Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Supetru na otoku Braću na
uporabu (posjed) Općinskom sudu u Supetru
Odluka o davanju potpore poduzetnicima za korištenje usluga konzultanata, članova
Hrvatske mreže konzultanata
Odluka o davanju potpore za rast i razvoj malog gospodarstva
ODLUKA o davanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske
Odluka o davanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Odluka o davanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja
Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Agenciji za ugljikovodike za angažiranje fizičke ili
pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja
javnosti o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
Odluka o davanju prethodne suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za angažiranje fizičke ili
pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata restrukturiranja
i pronalaženja strateškog partnera
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za angažman pravne
osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata dogradnje i izgradnje
novih elektroenergetskih kapaciteta

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za
angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću radi
informiranja hrvatskih gospodarstvenika i cjelokupne javnosti o mjerama koje provodi
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sukladno Operativnom programu
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za
angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja
komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima
koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa
»Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, a za
koje postoji izniman javni interes
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta za angažiranje
fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i
informiranja javnosti o otvorenim javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i
uspješno provedenim projektima financiranim sredstvima Europskog fonda za regionalni
razvoj
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan sredstava za rad Vijeća
za regulaciju energetskih djelatnosti za 2002. godinu
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o podjeli sredstava, prava i obveza te
rasporedu zaposlenika Javne ustanove Hrvatske radiotelevizije
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave
Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i
odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na
dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad
Novi Vinodolski
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Fonda za obnovu Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za civilno zrakoplovstvo
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte
i naftnih derivata
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za telekomunikacije
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne
djelatnosti
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatskog povijesnog muzeja
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Umirovljeničkog fonda

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Vijeća za regulaciju energetskih
djelatnosti
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Vijeća za telekomunikacije
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na usuglašeni Konačni prijedlog ugovora o
pripajanju društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti za potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje
Nuklearne elektrane Krško i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i
istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane Krško
Odluka o davanju prva priređivanja igara na sreću na automatima
Odluka o davanju punomoći Goranku Fižuliću, ministru gospodarstva, za zastupanje
Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.
Odluka o davanju saglasnosti na Izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti
Pomorskog centra za elektroniku sa Zakonom o trgovačkim društvima
Odluka o davanju sredstava na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997.
godinu s pozicije 104086 - Otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda Državnom
hidrometeorološkom zavodu i gradovima Stari Grad i Hvar na otoku Hvaru
Odluka o davanju suglasnosti
Odluka o davanju suglasnosti Brodograđevnoj industriji "3. Maj" d.d. Rijeka na sklapanje
ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju 2 broda "3. Maj" Brodogradilište d.d., Rijeka za
stranog naručitelja
Odluka o davanju suglasnosti brodograđevnoj industriji Ż3 majŽ d.d. Rijeka na sklapanje
Ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju dva broda Nov. 673 i Nov. 674 "3. maj"
brodogradilište d.d. Rijeka za I
Odluka o davanju suglasnosti društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. na sporazumni
raskid Ugovora o koncesiji za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži i tržišnih
telekomunikacijski usluga...
Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. za kreditno zaduženje kod
grupe banaka (Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.,
Mizuho Corporate Bank Ltd.) uz osiguranje Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama za inozemstvo zaduženje kreditom
EUROFIMA u visini do 40 mil. CHF
Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama za sklapanje Ugovora o kreditu s
Bayerische Landesbank Girozentrale, München
Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za zaduženje u
inozemstvu kod Konzorcija banaka Banque Nationale de Paris, Creditanstalt AG i Dresdner
Bank Luxembourg S.A. u iznosu od 100.000,000,00 DEM za Program unapređenja turističkih
kapaciteta u Republici Hrvatskoj
Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za osnivanje trgovačkog društva
"Hrvatski nezavisni operator sustava i tržišta d.o.o."
Odluka o davanju suglasnosti HT - Hrvatskim telekomunikacijama d.d., iz Zagreba na
Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT-Hrvatskih...

Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitvička jezera za prodaju
određenih nekretnina - objekata sa pripadajućom opremom
Odluka o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Rijeka za ustup bez naknade
zemljišta
Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Ploče za osnivanje slobodne zone Luke Ploče
Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula za osnivanje Slobodne zone luke Pula
Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za nabavu radara i o
davanju državnog jamstva po kreditu za nabavu radara "Enhanced Peregrine
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za sklapanje ugovora
o kupnji i davanju državnog jamstva po kreditu za nabavu radarskog nadzornog sustava
FPS-117
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere
pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačkomoslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za sklapanje ugovora o kupnji
jednog i najmu dva amfibijska zrakoplova za protupožarnu sezonu 1999. i 2000. godine
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravlja, za angažiranje fizičke ili pravne osobe za
izradu i provedbu kampanje izvješćivanja javnosti Republike Hrvatske o Reformi sustava
zdravstva koju provodi Ministarstvo zdravlja
Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravlja, za angažiranje fizičkih ili pravnih osoba
za poslove strateškog i operativnog planiranja odnosa s javnošću i realizacije
komunikacijskih aktivnosti s ciljem informiranja javnosti Republike Hrvatske o implementaciji
reformskih mjera koje provodi Ministarstvo zdravlja
Odluka o davanju suglasnosti na davanje dijela koncesije u luci posebne namjene Brodogradilištu Split u potkoncesiju
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci
posebne namjene – Brodogradilištu 3. maj
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci
posebne namjene – Brodogradilištu Split
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra kompleksa
Runjica
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra luke
posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci
posebne namjene – brodogradilištu Brodotrogir d.d., Trogir
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci
posebne namjene - brodogradilištu Kraljevica

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci
posebne namjene - luci nautičkog turizma Kremik
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci
posebne namjene - luci nautičkog turizma Tribunj
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na
području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijelova pomorskog dobra u lukama
posebne namjene - lukama nautičkog turizma Cres, Jezera, Vodice, Trogir, Milna, Vrboska i
Dubrovnik
Odluka o davanju suglasnosti na davanju u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci
posebne namjene - brodogradilište Uljanik
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za upravljanje državnom
imovinom za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za upravljanje državnom
imovinom za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu
i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu
i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za
2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. i 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske
učinkovitosti za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita
za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i
projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i
projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i
projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2010. i projekcije za
2011. i 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2011. i projekcije za
2012. i 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije
za 2013. i 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije
za 2014. i 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije
za 2015. i 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije
za 2016. i 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije
plana za 2017. i 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije
plana za 2018. i 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije
plana za 2019. i 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije
plana za 2020. i 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije
plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije
plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije
plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za
2011. i 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2011. i projekcije za
2012. i 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije
za 2013. i 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije
za 2014. i 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije
za 2015. i 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije
za 2016. i 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije
plana za 2017. i 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije
plana za 2018. i 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije
plana za 2019. i 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije
plana za 2020. i 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije
plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije
plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije
plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2005.
godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2006.
godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2007.
godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008.
godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009.
godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. i
projekcije za 2011. i 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2011. i
projekcije za 2012. i 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za
2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za
2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskom zavodu za zdravstveno
osiguranje za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i
projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i
projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i
projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i
projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i
projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i
projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu sredstava doplatka za
djecu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu sredstava doplatka za
djecu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu sredstava doplatka za
djecu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan za 2001. godinu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu sredstava doplatka za
djecu
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Državne agencije za
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih autocesta
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih cesta
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog fonda za
privatizaciju
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Državne agencije za
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih autocesta
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih cesta
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog fonda za
privatizaciju
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
fonda za privatizaciju za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
fonda za privatizaciju za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2008. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije
za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije
za upravljanje državnom imovinom za I. - IX. mjesec 2013. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije
za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste
Rijeka – Zagreb za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za
restrukturiranje i prodaju za X. - XII. mjesec 2013. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju FInancijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
autocesta za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2010. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2011. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
cesta za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2010. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2011. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2013. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2014. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih
voda za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih
voda za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
fonda za privatizaciju za 2010. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
fonda za privatizaciju za I. - III. 2011. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ
Infrastrukture za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ
Putničkog prijevoza za 2020. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Državne agencije za
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Državne agencije za
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih autocesta za
2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih autocesta za
2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih cesta za
2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih cesta za
2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih voda za
2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih voda za
2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog fonda za
privatizaciju za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog fonda za
privatizaciju za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje jamstva (garancije) Republike Hrvatske Export
Development Corporation iz Ottawe, Kanada, kao sredstva osiguranja za obvezu povrata
zajma odobrenog RH Alan d.o
Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornosti
"Hrvatska Lutrija" sa zakonom o trgovačkim društvima
Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornosti
"Imostroj Imotski" sa zakonom o trgovačkim društvima
Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti
Brodarski institut sa Zakonom o trgovačkim društvima
Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti
Remontno brodogradilište Šibenik, sa Zakonom o trgovačkim društvima
Odluka o davanju suglasnosti na Izjavu o usklađenju Javnog poduzeća "Kumrovec" sa
Zakonom o trgovačkim društvim
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Pribić, Općini Krašić
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu nadoknade plaće
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa
za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje
doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje
doprinosa za doplatak za djecu
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje
doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje
doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na odluku o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za
obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju lučkog područja županijske javne
luke Ilok, otvorene za javni promet putnika
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju lučkog područja županijske javne
luke Vukovar, otvorene za javni promet putnika
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnovici za naplatu doprinosa za obvezno
zdravstveno osiguranje za osiguranike koji primaju mirovinu i invalidninu isključivo od stranog
nositelja osiguranja
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o podjeli sredstava, prava i obveza te rasporedu
radnika javne ustanove Hrvatske radiotelevizije
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o preoblikovanju Javnog poduzeća "Kumrovec" u
društvo s ograničenom odgovornošć
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu 7 dionica INA - Industrije nafte d.d. u
Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, bez naknade
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji garaža
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u k.o.
Sveti Jakov Barbari Hock
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
k.o. Beram, Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o., Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
k.o. Makarska Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o., Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
k.o. Makarska, Anđelku Radalju
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
k.o. Novi, Ivanu i Jasni Oreč
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
k.o. Novi, Nataši Smolčić
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog zemljišta u k.o. Novi,
Zoranu Smolčiću
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji suvlasničkog dijela stana u Sisku, I.
Meštrovića br. 16
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji upravne zgrade Šumarije Novoselec
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesija na pomorskom
dobru
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom
dobru društvu Brodogradilište Filipi d.o.o. Sukošan - za luku posebne namjene
Brodogradilište Filipi

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom
dobru društvu Cenmar d.d., Zadar
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu uzgoja školjaka i riba
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni nekretnina
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni stana između Grada Daruvara i
"Hrvatskih šuma"(r), p. o.
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Aviotoursa d.o.o. Zagreb o
pripajanju Aviotoursa d.o.o. Zagreb Groatia Airlinesu d.d. Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora hrvatskih šuma p.o., Zagreb, o
prodaji društva s ograničenom odgovornošću Ambalaža d.o.o., Lanišće
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Hrvatskih šuma p.o., Zagreb, o
prodaji društva s ograničenom odgovornošću Drvna galanterija d.o.o., Vrbovsko
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra međunarodna trgovina od 20. svibnja 1992.
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Split o dogradnji
vezova 26 i 27
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru,
Grad Crikvenica
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C
Poljana
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog
značaja na području Primorsko-goranske županije
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o
produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina
Rogoznica
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se
produžava rok trajanja koncesije na pomorskom dobru dodijeljene trgovačkom društvu
Emona d.d., Preko
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se
produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu
Cromaris d.d., Zadar
Odluka o davanju suglasnosti na odredbe Statuta Hrvatskoga autokluba
Odluka o davanju suglasnosti na Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture za
srednjoročno razdoblje 1991. - 1995.
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013.

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2013. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra
za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2014. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra
za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra
za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra
za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra
za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2019. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra
za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra
za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2010.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2012.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2013.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2014.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2016.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2017.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018.
godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2010. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2013. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2014. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2010. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2014. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2010. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2013. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2014. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskih voda za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskog fonda za privatizaciju za prvo polugodište 2010. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ
Infrastrukture za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ
Infrastrukture za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ
Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ
Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2021. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Odluka o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za plovne
putove unutarnjih voda za 2005. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za plovne
putove unutarnjih voda za 2006. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne
putove za 2007. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za
odlučivanje o sukobu interesa
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu rada Odbora za standarde financijskog
izvještavanja
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Fonda za razvoj i zapošljavanje
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Fonda za regionalni razvoj Republike
Hrvatske
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog geodetskog
instituta
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za
regionalni razvoj Republike Hrvatske
Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta Centra za praćenje poslovanja
energetskog sektora i investicija
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos dijela koncesije pomorskog dobra u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos dijela ugovora o koncesiji pomorskog dobra u
svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma
Novigrad, na drugu osobu
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog
rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskog dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Greben
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele
ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
na područja rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i
Malom moru
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i
gospodarskog korištenja pomorskih 110 kV i 35 kV kabela
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru, u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog
korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novigrad
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog
korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog
korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra za posebnu upotrebu
u svrhu gradnje kabelske veze 110 kV na dionici uvala Lora - obala Kaštel Sučurac
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice "Admiral" Opatija
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda s
društva Jamnica d.d., Zagreb na društvo Jamnica plus d.o.o., Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda s
društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunari: B-7 i B-8)
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda
za proizvodnju mineralne vode, radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na
društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-5)
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje termalne vode za
tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu s društva Jamnica d.d., Zagreb na društvo
Jamnica plus d.o.o., Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za zahvaćanje pitke vode
(prirodne izvorske vode) radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na
društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-8)
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda radi
prodaje na tržištu i za tehnološke i slične potrebe s društva Podravka d.d., Koprivnica na
društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunari: BJ-1, BJ-2 I ZK-7)
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda radi
prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik
(bunar ZK-3)
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda radi
prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik
(bunar ZL-2)

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Agencije za upravljanje
državnom imovinom za prvo tromjesečje 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za restrukturiranje i
prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje
štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2008. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje
štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje
štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2008. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih autocesta za prvo
tromjesečje 2008. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo
tromjesečje 2008. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo
tromjesečje 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo
tromjesečje 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo
tromjesečje 2008. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo
tromjesečje 2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo
tromjesečje 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju
za prvo tromjesečje 2008. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004.
godine Hrvatskim vodama
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004.
godine Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004.
godine Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004.
godine Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na programe sindikata za stambeno zbrinjavanje državnih
službenika i namještenika
Odluka o davanju suglasnosti na proširenje lučkog područja Lučke uprave Pula
Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora između Ministarstva obrane i Bell
Helicopter Textron, Kanada i Ugovora o uvjetima financiranja između Ministarstva obrane i
Export Development Corpora
Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora između Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva i "Torpedo" d.d. Rijeka o financiranju isporuke traktora korištenjem sredstava
Proračuna
Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kreditu između Republike Hrvatske i
Export Development Corporation iz Ottawe, Kanada
Odluka o davanju suglasnosti na statusne promjene HPT - Hrvatska pošta i telkomunikacije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Hrvatskih šuma" javnog poduzeća za gospodarenje
šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj
Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Lutrije Hrvatske" d. o. o.
Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Muzeji Hrvatskog zagorja"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Pomorskoga centra za elektroniku" d.o.o., Split
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i
razvoj
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za investicije i konkurentnost
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i
socijalnoj skrbi
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za lijekove i medicinske proizvode
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za obrazovno-reformske inicijative za
jugoistočnu Europu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za opremu pod tlakom
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u
slučaju stečaja poslodavca
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za posredovanje u prometu određenim
nekretninama
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za vodne putove
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Brodarskog instituta d.o.o. Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih
akcija Mediteranskog akcionog plana u Splitu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut dioničkog društva Hrvatske pošte
Odluka o davanju suglasnosti na Statut dioničkog društva Hrvatske telekomunikacije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Direkcije za nadzor društava za osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Statut doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Državnog zavoda za zaštitu prirode
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Energetskog instituta »Hrvoje PoŽar«
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
osoba s invaliditetom
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za hranu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske akreditacijske agencije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske elektroprivrede
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske garancijske agencije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske izvještajne novinske agencije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske knjižnice za slijepe
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske kreditne banke za obnovu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske radiotelevizije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskih voda
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog autokluba
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog centra za mine
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog fonda za privatizaciju
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog fonda za razvoj
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog geodetskog instituta
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog saveza zadruga
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških
preparata
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za medicinu rada
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za norme
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za toksikologiju
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga crvenog križa
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga hidrografskog instituta
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
zaštite zdravlja na radu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut INA - Industrije nafte, d.d. Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Krka"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Mljet"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Paklenica"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Risnjak"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Telašćica"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Biokovo
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Medvednic
Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Park prirode Telaščica"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove \"Nacionalni park Mljet\"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove »Park prirode Velebit«
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Hrvatskog registra brodova
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Brijuni
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Kornati
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Krka
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Mljet
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Paklenica
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Risnjak
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Biokovo
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Kopački rit
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Medvednica
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Papuk
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Telašćica
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Učka
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Velebit
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Vransko jezero
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Žumberak Samoborsko gorje
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća " Kumrovec"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Brijuni"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Hrvatske šume", p.o. Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća INA - Industrija nafte
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka
"Kornati"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Mljet"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka
"Paklenica"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka
"Risnjak"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprave Nacionalnog parka "Krka"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog vodoprivrednog pođuzeća "Hrvatska
vodoprivreda"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice " Merkur"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice "Dubrava"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice Osijek
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice Split
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkoga bolničkog centra Rijeka
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkoga bolničkog centra Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinićke bolnice Osijek
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti
metabolizma "Vuk Vrhovec"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za dječje bolesti Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za ortopediju - Lovran
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za plućne bolesti "Jordanovac"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za plućne bolesti "Jordanovac" - Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za traumatologiju Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za tumore, Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Ploče
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Rijeka
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Zadar
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje
obrazovanja
Odluka o davanju suglasnosti na Statut novinsko-izdavačke ustanove EDIT Rijeka
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za
održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj
Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Imostroj Imotski" d.o.o.
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Plitvice"-Plitvička jezera
Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Plovput" Split
Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik" d.o.o.
Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća HPT-Hrvatska pošta i telekomunikacije
Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća HŽP - Hrvatskog željezničkog poduzeća
Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća Nacionalni park Brioni
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i
bolesti metabolizma Vuk Vrhovac
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta Joslipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta u Rijeci
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Svučilišta u Splitu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Uprave Nacionalnog parka "Plitvička jezera"
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za školstvo Republike Hrvatske
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za telemedicinu
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkog
bogoslovnog fakulteta u Zagrebu
Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obvezama Hrvatske
radiotelevizije i Odašiljača i veza d.o.o.
Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o udruživanju u Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku
Odluka o davanju suglasnosti na usklađenje Ugovora o koncesiji za obavljanje javnih
govornih usluga u nepokretnoj mreži i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj
mreži, sklopljenog između Vl
Odluka o davanju suglasnosti na utvrđivanje granica lučkih područja Šibensko-kninske
županije

Odluka o davanju suglasnosti na uvjete zaduženja u inozemstvu za nabavu protupožarnog
zrakoplova CL-415
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkog društva HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.,
Zagreb na Standardnu ponudu HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. za davanje usluga
pristupa Internetu
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HR-Hrvatske telekomunikacije d.d. na
Dodatak 1 Standardne ponude za usluge međusobnog povezivanja
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.,
Zagreb na Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih
telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske operatore i davatelje usluga s dozvolom za
pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. iz
Zagreba na Dodatak 2 - Usluga predodabira operatora Standardnoj ponudi za usluge
međusobnog povezivanja HT - Hrva
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. iz
Zagreba na Standardnu ponudu za davanje usluga s dodanom vrijednosti od 6. svibnja 2005.
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. na
Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih telekomunikacija
d.d.
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. na
Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT-Hrvatskih...
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o. na Standardnu
ponudu pristupa mreži i međusobnog povezivanja T-Mobile Hrvatska d.o.o.
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o. na Standardnu
ponudu pristupa mreži i međusobnog povezivanja T-Mobile Hrvatska d.o.o. za operatore i
davatelje usluga ovlaštene za pružanje telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj od
28. ožujka 2006. godine
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. iz Zagreba na Standardnu
ponudu međusobnog povezivanja
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. na Standardnu ponudu
pristupa mreži i međusobnog povezivanja VIPnet d.o.o.
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. na Standardnu ponudu
pristupa mreži i međusobnog povezivanja VIPnet d.o.o. za operatore i davatelje usluga
ovlaštene za pružanje telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. travnja 2006.
godine
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvuT-Mobile Hrvatska d.o.o. na Standardnu
ponudu međusobnog povezivanja
Odluka o davanju suglasnosti Virovitičko-podravskoj županiji na sklapanje ugovora o kreditu
s Kärntner Landes - und hypothekenbank AG, Klagenfurt, za program kreditiranja domaćih
kupaca kod kupnje tra
Odluka o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za sklapanje Ugovora o kreditu za
građenje državne ceste Solin - Klis

Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri
davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog
korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta
Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
Odluka o davanju suglasnosti za gradnju objekata na nekretninama u vlasništvu Republike
Hrvatske, k. o. Goričan
Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju željezničke infrastrukture na nekretninama u
vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Italije u
Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje generalnog konzulata Republike Slovenije u
Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Turske u
Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnoga konzulata Republike Filipini u
Zagrebu
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Kraljevine Nizozemske u Republici
Hrvatskoj, sa sjedištem u Dubrovniku
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Kraljevine Norveške u Rijeci
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje konzulata Kraljevine Španjolske u Republici
Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Perua u Republici Hrvatskoj, sa
sjedištem u Zagrebu
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Republike Austrije u Republici
Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Republike Bosne i Hercegovine u
Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splita
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i
Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Dubrovniku
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i
Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje privremenog konzularnog predstavništva
Republike Češke u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Opatiji
Odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda Slovačke
Republike u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zadru
Odluka o davanju suglasnosti za prenamjenu objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o davanju suglasnosti za prijenos dijela prava i obveza koncesionara Specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske Toplice na Aqua Vivae d.d. Krapinske Toplice
Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz Odluke o dodjeli koncesije na
vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza korisnika koncesije Ustanove za
zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, Varaždin za crpljenje termalne vode na društvo
Terme Jezerčica d.o.o., Varaždin - Podružnica Jezerčica za turizam i ugostiteljstvo, Donja
Stubica
Odluka o davanju suglasnosti za produljenje vremena trajanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta Veli
Rat
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje i provođenje pravnih poslova u okviru poziva
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
»Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima
prirode«
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodatnom kreditu za dovršetak
građenja državne ceste Solin - Klis
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju između Europske
investicijske banke i Trgovačkog društva Plinacro d.o.o., iz Zagreba, za Projekt izgradnje
plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kreditu za kupovinu zgrade
Veleposlanstva Republike Hrvatske i zgrade za rezidenciju veleposlanika Republike
Hrvatske u Berlinu
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad
ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Hrvatske banke za obnovu i
razvitak
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Hrvatske banke za obnovu i
razvitak za tehnološku obnovu brodogradilišta
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu i izdavanju državnog jamstva za
isto zaduženje Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Transeuropske autoceste d.o.o.
Zagreb
Odluka o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj
Konfederaciji, sa sjedištem u Solothurnu
Odluka o davanju u posjed nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Obrtničkoj školi
"Antun Horvat" u Đakov
Odluka o davanju u zakup neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta
Odluka o davateljima usluga sa znatnijom tržišnom snagom
Odluka o delegiranju predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u
Splitu
Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe
koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški,
psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije,
studij socijalnog rada i studij sestrinstva

Odluka o dipuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih
privrednika Hrvatske
Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke
Odluka o djelokrugu poslova potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj
Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike
Hrvatske
Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu
TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa
Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju
postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire
Odluka o dodatnim kriterijima, uvjetima odobravanja i povrata i načinu korištenja sredstava
solidarnosti za poticanje zapošljavanja
Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Benkovcu, za financiranje izgradnje pristupne prometnice
s pratećom infrastrukturom, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja
stradalnika iz Domovinskog rata
Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Benkovcu, za financiranje troškova elektroenergetskog
priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog
rata
Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Drnišu, za financiranje troškova elektroenergetskog
priključka i priključenja objekta na vodoopskrbnu mrežu, u svrhu provođenja Programa
stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata
Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Slunju, za financiranje troškova elektroenergetskog
priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog
rata
Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Vukovaru, za financiranje troškova elektroenergetskog
priključka i priključenja na plinovodni sustav, u svrhu provođenja Programa stambenog
zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata
Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Vukovaru, za financiranje troškova elektroenergetskog
priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog
rata
Odluka o dodatnoj pomoći Općini Netretić, za financiranje troškova elektroenergetskog
priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog
rata
Odluka o dodatnom porezu na naftne derivate
Odluka o dodatnom upisu učenika u obrtničke i druge srednje strukovne škole u sustav
obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine",
broj 77/93), za školsku go
Odluka o dodijeli državnih nagrada za znanost

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba,
Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i
Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave uslijed pada prihoda
Odluka o dodjeli bespovratne pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje
posljedica štete od elementarnih nepogoda tijekom 1994. godine
Odluka o dodjeli činova i promaknućima u više činove
Odluka o dodjeli činova pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Odluka o dodjeli Documenti - Centru za suočavanje s prošlošću Povelje Republike Hrvatske
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2013. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2014. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2017. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2018. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2020. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2021. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje
Odluka o dodjeli državne nagrade za volontiranje u 2007. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2010. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2011. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2012. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2013. godini
Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2014. godini
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2004. godinu
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost.
Odluka o dodjeli Hrvatske državne nagrade Zagrebačkoj filharmoniji
Odluka o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u
2009. godini
ODLUKA O DODJELI IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus)
PLIVARICOM TUNOLOVKOM U 2010. GODINI
Odluka o dodjeli jednokratne pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje
posljedica štete od oluje i bure iz studenoga 2004. godine te mraza i nanosa snijega iz
veljače 2005. godine

Odluka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Kneževi Vinogradi
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Blato
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Varaždinskih Toplica
ponuditelju Bips d.o.o. - Radio Aquae Iasae
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem područje Grada Đakova
ponuditelju Radio Đakovo d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem područje Grada Zagreba i
Zagrebačke županije ponuditelju Radio 101 d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Buja
ponuditelja Radio Star TV d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Đakova
ponuditelju Novi radio d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Kaštela
ponuditelju Radio Kaštela d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Krapine
ponuditelju Radio Hrvatsko zagorje - Krapina d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Makarske
ponuditelju Radio Makarska rivijera d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Opuzena
ponuditelju Radio Narona d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija područje Grada Velike Gorice
ponuditelju Radio Velika Gorica d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti televizije na području Sisačkomoslavačka županija ponuditelju Nezavisna televizija d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije društvu Coca-Cola Beverages Hrvatska d.d., za crpljenje
termalnih voda radi korištenja u proizvodnom postupku (za tehnološke i slične potrebe)
Odluka o dodjeli koncesije društvu Kalničke vode Bio natura d.d., Križevci, za crpljenje
mineralnih voda radi prodaje (prirodne mineralne vode) na tržištu i korištenja u proizvodnom
postupku (za tehnološke i slične potrebe)
Odluka o dodjeli koncesije društvu Kustura d.o.o., Zagreb, za zahvaćanje pitke vode radi
prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu
Odluka o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi
prodaje (prirodne izvorske vode) na tržištu
Odluka o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi
prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu
Odluka o dodjeli koncesije društvu Podravka d.d., Koprivnica za zahvaćanje pitke vode
(prirodne izvorske vode) radi prodaje na tržištu

Odluka o dodjeli koncesije društvu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, za
zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Odluka o dodjeli koncesije Komunalnom poduzeću "Našički vodovod" p.o., Našice za
zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskr
Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i posebne
upotrebe mora na predjelu ispred TE Rijeka i HE Senj
Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja
podmorskih 110 kV i 35 kV kabela
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama "Hrvatskim
šumama", Zagreb, Ribnjačarstvu d.o.o., Lipovljani
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Dioničkom
društvu za proizvodnju ribe i riblje mlađi "Riba", Garešnica
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama dioničkom
društvu za uzgoj riba, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam »Ribnjak 1905«, Ribnjak
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama društvu
Poljodar Tim d.o.o., Daruvar
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama društvu s
ograničenom odgovornošću Stari Ribnjak, Oriovac
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama IPK Osijek
"Ribnjačarstvo" d.o.o. Donji Miholjac
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribarskom
centru d.o.o., Zagreb
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama
Ribnjačarstvu "Dubrava" d.o.o., Dubrava
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama
Ribnjačarstvu "Siščani-Dubrava" d.o.o., Siščani
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama
Ribnjačarstvu Končanica d.d., Končanica
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama
Ribnjačarstvu Poljana d.d., Kaniška Iva
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki
"MAKLER" d.o.o., Osijek
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki Marga,
ribarstvo i turizam d.o.o., Pisarovina
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki
Osilovac d.o.o. Feričanci
Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama
Veterinarskoj stanici d.d., Koprivnica
Odluka o dodjeli koncesije na vodama za uzgoj riba u zatvorenim vodama Poljoprivrednom
poduzeću Orahovica d.d., Orahovica

Odluka o dodjeli koncesije Poduzeću za obavljanje komunalnih djelatnosti "Zaprešić" d.o.o.
Zaprešić za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrb
Odluka o dodjeli koncesije Vodovodu Dubrovnik d.o.o., za vodoopskrbu i komunalnu
hidrotehniku, Dubrovnik, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda "Apatovačkoj kiselici" d.o.o. Križevci
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda "Jamnici" d.d. Zagreb
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda "Podravki" d.d., Koprivnica
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda društvu Jamnica d.d., Zagreb
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda društvu Podravka d.d., Koprivnica Tvornici "Studenac", Lipik
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda za proizvodnju konzumne mineralne
vode, radi prodaje na tržištu, društvu Podravka d.d., Koprivnica
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode društvu Gotalka d.o.o., Budinšćina
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode u svrhu športa i rekreacije društvu
Feliks regulacija d.o.o. Slavonski Brod
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode za potrebe zdravstvene rehabilitacije
invalidnih osoba ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, Varaždin
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda društvu Toplissa d.o.o., Varaždinske
Toplice
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Hotelskom turističkom društvu Matija
Gubec d.d., Stubičke Toplice
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda iz bušotina Vu-2 i E-17 u kompleksu
Toplica Vučkovec za potrebe rekreacije, tvrtki Toplice Vučkovec d.d.
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda iz izvorišta Sv. Stjepan u Istarskim
toplicama za potrebe medicinskog liječenja, tvrtki Lječilište Istarske toplice
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Lječilištu Topusko
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju Daruvarske toplice
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju Lipik
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke toplice
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku
rehabilitaciju Varaždinske toplice
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Turističko rekreacijskom centru
"Mihanović" d.d., Tuheljske toplice
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Ugostiteljsko turističkom poduzeću
"Ivančica" d.d., Zlatar

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda za tehnološke potrebe i za prodaju na
tržištu društvu Jamnica d.d., Zagreb
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda, ZRC Toplice d.o.o., Velika
Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termomineralnih voda Specijalnoj bolnici za
medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice
Odluka o dodjeli koncesije za gospodarenje autocestom Zagreb - Goričan
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje lučke infrastrukture i
suprastrukture u luci Plomin
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i uporabu javnih telekomunikacija u globalnom
sustavu pokretne mreže GSM
Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i uporabu javnih telekomunikacija u NMT sustavu
Odluka o dodjeli koncesije za korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Donji Lapac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području Sisačko-moslavačke županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području Virovitičko-podravske županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Virovitice
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Darda
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Gradina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Kaptol
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Podgorač
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Unešić
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na područje Općine Brodski Stupnik
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području grada Donjeg Miholjca
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca za k.o. Donji Miholjac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Gorjani
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Iloka
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Iloka
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Ivanić Grada
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Kutjeva
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Našica
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Našice
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Nina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Novske
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Novske za k.o. Kričke
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Orahovice
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Osijeka
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Požege
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Preloga
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području grada Skradina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Slatine
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području grada Slatine za k.o. Podravska Slatina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Slatine za k.o. Sladojevci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Velike Gorice
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Vinkovaca

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Vrgorca
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Zagreba
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Antunovac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Antunovac za k.o. Antunovac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Bilje
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Bošnjaci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Brestovec
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Crnac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Čačinci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Čačinci za k.o. Čačinci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Čaglin
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Čeminac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Davor
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Dragalić
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Drenovci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Drenje
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Đurđenovac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Erdut
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Ernestinovo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Feričanci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Gradina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Gundinci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Ivankovo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Jakšić
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Jarmina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Jasenovac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Koška
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Kutjevo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Kutjevo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Lovas
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Magadenovac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Markušica
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Nijemci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Petlovac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Podgorač
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Popovac
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Punitovci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Punitovci za k.o. Krndija

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Rugvica
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Semeljci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Sibinj
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Suhopolje
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Sunja
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Šodolovci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Tordinci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Tovarnik
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Udbina
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Velika
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Viljevo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Vladislavci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Vuka
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Zdenci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Osječko-baranjske županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Varaždinske županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Zagrebačke županije
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Grada Biograda na Moru

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Grada Donjeg Miholjca
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Općine Čačinci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Općine Ivankovo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Općine Markušica za k.o. Ostrovo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Općine Nijemci
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, na području Općine Rugvica za k.o. Ježevo
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Golubić
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
"Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Jaruga
Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije
društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u HE Lešće na rijeci Dobri
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća izgradnju
distribucijskog sustava plinovoda na području općine Jasenovac koji će se povezati na
postojeći distribucijski sustav
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na dijelu Grada
Zagreba (D-ZG1) ponuditelju Fakultet političkih znanosti, Zagreb - Radio Student
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području Grada
Splita (G-ST2) ponuditelju Udruga Radio Marija
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području Grada
Virovitice(L-VT) ponuditelju Radio Marija
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području grada
Zadra
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području općine
Stari Mikanovci ponuditelju: Osnovna škola Stjepana Cvrkovića - Radio postaja Cvrčak
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na širem području
Grada Splita (G-ST4)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na dijelu grada Bakra (D-BA)
ponuditelju Mega - Erp d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na dijelu Grada Zagreba - Istok (DZG2)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-1)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-2)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-3)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN)
ponuditelju Radio Banovina d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Brodsko-posavske
županije
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Dio Grada Zagreba 2istočni dio (D-ZG2)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Dubrovačkoneretvanske županije (Z-DU) ponuditelju trgovačkom društvu Stil d.d.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Mali Lošinj (LML)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Metkovića (LMT)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Novska (L-NO)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Orahovica(L-OR)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Belog
Manastira
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Bjelovara (LBJ)ponuditelju Media-M d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Buzeta (L-BZ)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Crikvenice
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Čazme
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Daruvara
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Delnica (L-DE)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Donjeg Miholjca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Drniša
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Dubrovnika
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Dubrovnika (GDU1) ponuditelju Dubrovačka televizija d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Dugog Sela
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Đurđevca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Garešnice

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Grubišnog Polja
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Iloka
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Imotskog
ponuditelju: Radio Imotski
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ivanca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ivanić-Grada
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Jastrebarskog
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Kastva
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Knina (G-KN)
ponuditelju Medijska zadruga Dinara
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Koprivnice
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Koprivnice (LKC) ponuditelju Radio Drava, d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Korčule (G-KO)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Kraljevice
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Krapine (G-KR)
ponuditelju Orprom 3 d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Križevaca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Labina (L-LA)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ludbrega
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Malog Lošinja
(L-ML)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Metkovića (LMT)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Našica
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nina (G-NN)
ponuditelju Adria Ittm d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nove Gradiške
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Novog Marofa
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Novske (L-NO)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Opatije (G-OP)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Orahovice (LOR)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Oroslavlja (GGOL)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka (GOS1)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka (GOS2) ponuditelju Janus, d.o.o., Radio Plus
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka 1 (GOS1)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Paga (L-PG)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Pakraca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pazina (L-PA)
ponuditelju Radio 052 d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Petrinje (L-PE)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pirovca (M-PI)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ploče (G-PL)
ponuditelju Radio Ploče d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Poreča
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Požege (L-PZ)
ponuditelju Radio Vallis Aurea, d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Preloga
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (G-PU)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (L-PU)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (L-PU1)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule 1 (G-PU1)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Raba (L-RB)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rijeke (G-RI)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rijeke (G-RI2)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rovinja (L-RO)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Samobora (LSA)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Senja
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Siska
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Slatine (G-SL)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Slavonskog
Broda
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Slunja (G-SNJ)
ponuditelju Radio Slunj, d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Split 2

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Sveti Ivan
Zelina
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Šibenika (G-ŠI)
ponuditelju Televiziji Šibenik d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Šibenika (L-SI)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Trogira (L-TR)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Trogira (L-TR2)
ponuditelju Mali Miki d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Umaga (G-UM)
ponuditelju Studio Minsk d.o.o. - Radio Stella Maris
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Valpova
ponuditelju Hrvatski radio Valpovština
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Varaždina (LVZ) ponuditelju Gradski radio Varaždin - Radio 042, d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Varaždina
ponuditelju Radio postaja Nedelišće d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Velike Gorice,
Općine Lekenik i Općine Kravarsko (G-VG)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vinkovaca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vinkovaca (GVK)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Virovitice
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Visa
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vrbovca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vrgorca ( L-VR)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vrgorca (L-VR)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vukovara (GVU)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zaboka (L-ZB)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zadra
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zadra (G-ZD)
ponuditelju Ross, d.o.o., Radio 057
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Zagreba
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zagreba (GZG2) ponuditelju Zagrebački radio Plavi 9
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zlatara
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Županje

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Istarske županije
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Ličko-senjske županije
(Z-GS) ponuditelju Hrvatski radio - Radio Gospić
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Međimurske županije
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Borovo (M-BO)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Donji Lapac
(M-DL) ponuditelju Visočica d.d.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Koprivničkokriževačke županije
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Kotoriba
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Lekenik (MLK)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Marije Bistrica
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Murter
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Okučani (GOC) ponuditelju Radio Bljesak d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Pitomača
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Stari Grad (LSG)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Sveta Nedjelja
(L-SVN) ponuditelju Prahin Inc d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Vela Luka (MVL2)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Vela Luka 2
(M-VL2)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Vela Luka
ponuditelju Val Media d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Vidovec
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Osječko-baranjske
županije
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Požeško-slavonske
županije (Z-PZ) ponuditelju Miroslav Kraljević d.o.o. - Županijski radio Požega
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Primorsko-goranske
županije (Z-RI)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Primorsko-goranske
županije(Z-RI) ponuditelju Kanal RI d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Regije Dalmacije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području regije Krapinskozagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Sisačko-moslavačke
županije (Z-SK) ponuditelju S-Tel d.o.o. - Radio Quirinus
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Splitsko-dalmatinske
županije ponuditelju Morski zvuk d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Šibensko-kninske
županije (Z-SI) ponuditelju Županijski radio Šibenik
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Varaždinske županije
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Virovitičko-podravske
županije (Z-VT) ponuditelju Informativni centar Virovitica - Radio Virovitica
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Vukovarsko-srijemske
županije (Z-VU) ponuditelju Hrvatski radio Vukovar
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Zadarske županije (ZZD)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Zagrebačke županije
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Žumberka (L-ZM)
ponuditelju Jastreb Panorama d.o.o
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem područja grada Krka
ponuditelju: Radio otok Krk
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Benkovca
(G-BN) ponuditelju Radio Benkovac d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Biograda
na Moru
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Čakovca
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Čakovca
(G-CK2) ponuditelju Ultravox d.o.o. - Radio ČK
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Donje
Stubice
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Duge
Rese
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Hvara
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Karlovca
(G-KA) ponuditelju Poma d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Karlovca
(L-KA) ponuditelju Hrvatski radio Karlovac
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Kutine
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Mursko
Središće

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Ogulina
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Otočca
(L-OT) ponuditelju Hrvatski radio Otočac, d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Pule (gPU2) ponuditelju Vanga d.o.o. - Radio Giardini
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Rijeke (LRI) ponuditelju Kružić d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Sinja (LSN) ponuditelju Pučkom otvorenom učilištu Sinj - Hit radiju
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Solina
(G-SO) ponuditelju Tri-D-Media d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada
Varaždina (L-VZ2) ponuditelju Mea Media d.o.o. - Radio aktiv
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Vukovara
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Zaprešića
(L-ZA) ponuditelju Informativni centar Zaprešić, d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Otoka Brača
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija područja mjesta Hvara
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija za dio grada Omiša ponuditelju
Miaro d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija za područje Općine Maruševec
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Pule
ponuditelju TV Nova d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Grada Rijeke
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Grada Slavonskog
Broda (G-SB)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Splita
ponuditelju: Korak d.o.o. - TV Dalmacija
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Zadra
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Zadra
ponuditelju Gradska televizija d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Osječko-baranjske
županije (Z-OS)
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Zagrebačke
županije i Grada Zagreba
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na razini regije - Međimurska i
Varaždinska županija (R-MV) ponuditelju Varaždinska televizija d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na širem područja grada
Osijeka
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na širem području Grada
Čakovca (G-CK) ponuditelju Mijor d.o.o. - Čakovečka televizija
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije za područje Grada Splita
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži iz članka
12. Zakona o telekomunikacijama i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži iz
članka 25. Zakona o telekomunikacijama
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova sakupljanja i toplinske prerade
nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Odluka o dodjeli koncesije za polaganje i gospodarsko korištenje podmorske vodovodne
cijevi na pomorskom dobru Cesarica uvala Vlaška Vela
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Komunalcu"
d.o.o., Korenica
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Komunalcu"
d.o.o., Otočac
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Komunalnom
poduzeću" s p.o.o., Knin
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodoprivredi"
s p.o., Čakovec
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu
Dubrovnik" s p.o., Dubrovnik
Odluka o dodjeli Koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu
Dubrovnik" s.p.o., Dubrovnik
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu i
kanalizaciji" d.o.o., Karlovac
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu i
odvodnji", Šibenik
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu
Labin" d.o.o., Lab
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu
Labin" d.o.o., Labin
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu
Pula", d.o.o., Pula
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu"
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Slavonski Brod
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu"
d.o.o., Zadar

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Zagorskom
vodovodu" d.o.o., Zabok
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Đakovačkom
vodovodu« d.o.o. iz Đakova
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komrad«
d.o.o., Slatina
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Privredi«
d.d., Petrinja
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodoopskrba
Kupa« d.o.o., Petrinja
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe dioničkom
društvu IVKOM d.d., Ivanec
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Gradskom
komunalnom poduzeću "Komunalac" d.o.o., Koprivnica
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom
komunalnom poduzeću "Vodovod i čistoća", Sinj
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom
komunalnom poduzeću "Vodovod i kanalizacija", Split
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom
poduzeću "Vodovod Hrvatsko primorje" Južni ogranak d.o.o., Sen
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom
poduzeću "Vodovod", Omiš
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom
poduzeću komunalnih djelatnosti "Tekija" s.p.o., Požega
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe JKP "Usluga"
d.o.o., Gospić
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe JP
»Komunalac« p.o. iz Biograda na Moru
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe KD "Vodovod i
kanalizacija", Rijeka - Izvor Rječine
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalcu
d.o.o., Delnice
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalcu
d.o.o., Opatija
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka - izvor "Dobrica" - Bakar
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka - izvor "Perilo" - Bakar
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka - izvor "Zvir 2" - Rijeka

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka -izvor "Martinšćica" - Rijeka
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Rijeka
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
javnom poduzeću "Rad" s p.o. iz Drniša
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
poduzeću "Bjelovar" s p.o., Bjelovar
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
poduzeću "Izvor", Ploče
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
poduzeću "Komunalac" s p.o., Ogulin
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
poduzeću "Varkom" d.d., Varaždin
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
poduzeću "Varkom" s p.o., Varaždin
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
poduzeću za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" s p.o., Makarska
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom
trgovačkom društvu "Vodovod Žrnovnica" d.o.o. - Novi Vinodolski
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe NeretvanskoPelješko-Korčulansko-Lastovskom vodovodu d.o.o., Korčula
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću
"Velkom" d.o.o. - Velika Gorica
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću
"Vodovod i odvodnja" d.o.o. - Zagreb
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću za
komunalne djelatnosti "Ponikve" d.o.o., Krk
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Sisačkom
vodovodu d.o.o., Sisak
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe tvrtki Vodovod
- Osijek d.o.o. Osijek
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe tvrtki Vodovod
i kanalizacija d.o.o. Split
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
vodoopskrbnom poduzeću "Istarski vodovod" d.o.o. - Buzet
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu
grada Vukovara d.o.o., Vukovar
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu
Imotske krajine d.o.o. Imotski

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe, društvu
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe Gradskom
komunalnom društvu Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću, Senj
Odluka o dodjeli Matici hrvatskoj Hrvatske državne nagrade
Odluka o dodjeli Medalje "Ljeto" Marinu (Franinom) Radovanoviću
Odluka o dodjeli medalje "Oluja" bojniku Draganu (Štefanovom) Hodaku
Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" Jasminku (Safetovom) Mujkiću
Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" Josipu (Josipovom) Gudanu
Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" Jozi (Nikolinom) Dujiću
Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" za učešće u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« pozornici Antoniji (Ivanovoj) Sadiković
Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« razvodniku Dejanu (Enesovom) Sadikoviću
Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« stožernom naredniku Daliboru (Aleksandrovom)
Filipoviću i naredniku Anti (Tomislavovom) Smoljku
Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« za iznimne zasluge i iskazanu visoku
požrtvovnost prilikom spašavanja ljudskog života i imovine
Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« Željku (Josipovom) Hercegu
Odluka o dodjeli medalje »Ljeto 95« brigadnom generalu Borisu (Antinom) Šeriću
Odluka o dodjeli medalje »Ljeto 95« satniku Miroslavu (Matijinom) Kuniću
Odluka o dodjeli medalje »Ljeto 95« stožernom naredniku Zvonimiru (Tomislavovom)
Ivančiću
Odluka o dodjeli medalje »Oluja« brigadiru Eduardu (Ivanovom) Špoljariću
Odluka o dodjeli medalje »Oluja« satniku Miroslavu (Matijinom) Kuniću
Odluka o dodjeli medalje »Oluja« Stajku (Jandrijinom) Šarliji
Odluka o dodjeli medalje »Oluja« umirovljenom stožernom brigadiru Boži (Stankovom)
Kožulu
Odluka o dodjeli Medalje »Oluja« za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj operaciji »Oluja«
Odluka o dodjeli Medalje za iznimne pothvate brigadiru Draganu (Ivanovom) Basiću
Odluka o dodjeli nagrade za volontiranje u 2015. godini
Odluka o dodjeli Ordena Danice Hrvatske
Odluka o dodjeli Ordena kneza Trpimira
Odluka o dodjeli ordena Kneza Trpimira gospodinu Salvadoreu Cilentou veleposlaniku
Republike Italije u Republici Hrvatskoj

Odluka o dodjeli Ordena kralja Tomislava
Odluka o dodjeli pohvale za doprinos obnavljanju i uređenju zgrade Veleposlanstva
Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Odluka o dodjeli pohvale za doprinos u obrani Domovine
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica šteta
od elementarnih nepogoda za razdoblje od travnja do studenoga 2001. godine
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete
od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za ublažavanje posljedica štete od
elementarnih nepogoda, posebno suše u 2003.
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 3LHD Arhitektonskom studiju - Zagreb
Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu
Odluka o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 1. gardijskoj brigadi
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 2. gardijskoj brigadi "Gromovi"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 3. gardijskoj brigadi "Kune"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 4. gardijskoj brigadi "Pauci"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 5. gardijskoj brigadi "Sokolovi"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 7. gardijskoj brigadi "Pume"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 9. gardijskoj brigadi "Vukovi"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske AD Plastik d.d. Solin
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske ansamblu "Kraljevi ulice"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske
"Lado"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-2/1
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-3/1
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-3/1 od 16. rujna 1996.
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-5/1 od 9. listopada 1996.
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-6/1 od 17. listopada 1996.
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske časopisu "Studia Croatica" Buenos Aires
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Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dioničkom društvu za grafičku i nakladničku
djelatnost Zrinski d.d. Čakovec
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dječjem ilustriranom književnom listu "Radost"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Split
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Varaždin
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Društvu građevinskih inženjera i tehničara
Međimurja
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Ericssonu Nikoli Tesli d.d. Zagreb
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Fotoklubu Zagreb
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Galeriji likovnih umjetnosti Osijek
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske gradovima Sinju, Trilju i Vrlici, općinama Dicmo,
Hrvace, Kijevo i Otok
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske gradovima Šibeniku, Vodicama i Skradina,
zapovjedništvu i svim sudionicima akcije "Ratni rujanski podvig"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Gradskom zboru "Brodosplit"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Gradu Dubrovniku i dubrovačkim
braniteljima´91
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske gradu New Yorku i njegovim građanima
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Gradu Ploče, zapovjedništvu i svim sudionicima
akcije "Zelena Tabla - Male Bare"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Građanskom odboru za ljudska prava
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj obrtničkoj komori
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj zajednici tehničke kulture
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom Crvenom križu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno prosvjetnom društvu "Matija
Gubec" Tavankut
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu
"Vladimir Nazor" Sombor
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturnom društvu "Napredak",
Sarajevo
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno-prosvjetnom društvu "Matija
Gubec" Ruma

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom liječničkom zboru
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom paraolimpijskom odboru
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom rotary savezu za osobit doprinos u
humanitarnoj djelatnosti
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom seljačkom pjevačkom društvu
"Sljeme" Šestine - Zagreb
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom stenografskom društvu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom šahovskom savezu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom teniskom savezu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske istaknutom hrvatskom ansamblu Zagrebački
kvartet
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske istaknutom hrvatskom ansamblu Zagrebački
solisti
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Jadranskom Galenskom laboratoriju d.d. Rijeka
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Javnoj ustanovi spomen područje Jasenovac
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Jedinici za posebne namjene MUP-a RH
"Rakitje"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kazalištu slijepih i slabovidnih "Novi život"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kliničkoj bolnici "Sestre Milosrdnice"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kliničkoj bolnici Dubrava
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske koja se dodjeljuje Savezu društava naša djeca
Hrvatske
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Končar - Institut za elektrotehniku d.d.
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Korčulanskom plivačkom klubu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Košarkaškom klubu Cibona Zagreb
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kulturno umjetničkom društvu "PREPOROD"
Dugo Sel
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Međunarodnom violinističkom natjecanju
"Vaclav Huml"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Motovun Film Festivalu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Muzeju suvremene umjetnosti
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Muzičkom biennalu Zagreb
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Nansen Dialogue Centre Osijek
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Narodnoj zaštiti Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Narodnom sveučilištu Dubrava
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Ogranku Seljačke sloge KUD "Buševec"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Općoj bolnici Vukovar
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Osnovnoj školi "Vladimir Nazor", Postira - Brač
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Podvodno-istraživačkom klubu "Mornar"
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Radiju 101
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Savezu društava za pomoć mentalno
retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Simfonijskom orkestru Hrvatske radio-televizije
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Slovenskom komornom zboru za osobit
doprinos primicanja međunarodnog ugleda Republike Hrvatske izvođenjem hrvatske
glazbene umjetnosti u svijetu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Splitskom ljetu
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Šokadiji - Zagreb
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Tjednu suvremenog plesa
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Udruzi inovatora Karlovačke županije
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Udruzi za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske V. Gimnaziji, Zagreb za osobit doprinos
promicanju ugleda Republike Hrvatske u svijetu, te za postignute iznimne rezultate u
srednjoškolskom ...
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Vaterpolo klubu Jug Dubrovnik
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Visokom gospodarskom učilištu Križevci
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Viteškom udruženju "Kumpanjija
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske za osobit doprinos znanstvenom, kulturnom,
gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske za osobita odgojna i obrazovna postignuća te
doprinos unapređenju odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Zagreb filmu d.o.o.
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Zapovjedništvu i sudionicima akcije "Miljevci 1992"
Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti broj: 01-051-98-19-1/2-1 od 15. siječnja 1998.
Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti broj: 01-051-98-19-1/2-3 od 15. siječnja 1998.
Odluka o dodjeli Povelje Zakladi Ana Rukavina
Odluka o dodjeli priznanja Hrvatska državna nagrada Hrvatskom liječničkom zboru
Odluka o dodjeli priznanja Hrvatska državna nagrada alkarskom vojvodi Bošku (Jozinom)
Ramljaku

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatska državna nagrada Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici
Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade Hrvatskom crvenom križu
Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade maestru Milanu (Petar) Horvatu posmrtno
Odluka o dodjeli priznanja Hrvatskoga sabora "Zlatni grb"
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Canadian Croatian Folklore
Federation – East
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Hrašće
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Plavoj laguni - Croatia Open Umag
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Prljavom kazalištu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Tambouraschen Chor Wellebit 1902
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Akademiji likovnih umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Aurea festu Požega
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian Canadian Cultural Centre –
Calgary
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian Canadian Folklore
Federation - West
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian National Home – Hamilton
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian National Soccer Federation
of Canada and USA
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Domu hrvatskih hodočasnika »Bl.
Ivan Merz« Rim
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Društvu »Hrvatska žena grana br. 1
Chicago«
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Đakovačkim vezovima
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Fakultetu kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske FC Croatia Frankfurt
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske FC Posavini Frankfurt
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Festivalu kajkavskih popevki Krapina
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Filmskom festivalu »Dani hrvatskog
filma Orašje«
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Građevinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskim franjevcima u Svetoj Zemlji
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj katoličkoj misiji Bl. Ivana
Merza
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj kulturnoj zajednici Mainza
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj kulturnoj zajednici
Mannheima
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj kulturnoj zajednici
Wiesbaden
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj zajednici Hercegovina
Stuttgart
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj zajednici u Clevelandu –
Hrvatskom domu Kardinal Alojzije Stepinac, East Lake
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj župi sv. Ćirila i Metoda i sv.
Rafaela
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj župi sv. Pavla, Cleveland
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom boćarskom klubu
»Jedinstvo«, Herne Hill
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom diplomatskom klubu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom europskom kulturnom
društvu Frankfurt
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom građanskom društvu Crne
Gore – Kotor
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom katoličkom radiju
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom kulturnom društvu »Veseli
Gradišćanci«
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno-sportskom
društvu »Zrinski« - Luzern i Kulturno-športskom društvu » Duvanjske rose« - Bern

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom nacionalnom svetištu
Majke Božje Bistričke
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom nacionalnom vijeću Crne
Gore
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom olimpijskom odboru
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom pjevačkom društvu Danica
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom puhačkom orkestru
Gradska glazba Imotski
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom radiju New York
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za transfuzijsku
medicinu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom zboru sportskih novinara
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Institutu za hrvatski jezik i
jezikoslovlje
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Katedri za hrvatski jezik i književnost
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Katoličkom bogoslovnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Klinici za očne bolesti kliničke bolnice
»Sveti Duh«
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Klinici za psihijatriju Vrapče
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Končar - Elektroindustriji d.d.
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Kući susreta Tabor
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Međunarodnom festivalu čipke –
Lepoglava
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Melodijama Istre i Kvarnera
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Mirku (Marko) Brkljačiću
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Movis - glasilu hrvatskih katoličkih
misija u Švicarskoj
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Nacionalnom koordinacijskom tijelu
za provedbu nacionalnog transplantacijskog programa
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske NK Croatia Zürich
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Njemačko-hrvatskom društvu Mainz
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Picokijadi
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Prasvetištu Gospe od otoka – Solin
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Pravnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Puhačkom orkestru Primošten
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Pulskom filmskom festivalu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Radiju Dux
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske SOS Dječjem selu Hrvatska
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Sounds of Croatia Radio Program Toronto
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Splitskom skautskom zboru
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Stjepanu (Ignac) Šafranu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Gospe Sinjske
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Gospe Voćinske
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Majke Božje Trsatske
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Sveučilištu u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Šibenskom pjevačkom društvu
»Kolo«
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Udruzi Livanjska zajednica Frankfurt
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Vinkovačkim jesenima
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Viteškom alkarskom društvu Sinj
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos
promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture i obrazovanja te očuvanju hrvatskog identiteta u
Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u
promicanju zajedništva hrvatske zajednice kroz humanitarne aktivnosti te očuvanju hrvatskog
identiteta i kulture u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u
pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost među hrvatskim
iseljenicima u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za nesebičan i izniman doprinos u
pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost mađu hrvatskim
iseljenicima u Kanadi

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za nesebičan i izniman doprinos u
pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost među hrvatskim
iseljenicima u Kanadi
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za nesebičan i izniman doprinos u
pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost među hrvatskim
iseljenicima u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Zavičajnoj udruzi Sv. Ivan Ričice
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Željku (Josip) Selešu – posmrtno
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske, Hrvatskom kulturno-umjetničkom
društvu »Prigorec« Markuševec
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Bernardu M. Luketichu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Češkoj besedi Zagreb
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Koprivnica
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Križevci
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Edukacijsko-rehabilitacijskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Folklornom ansamblu Linđo Dubrovnik
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Genos d.o.o. - Osijek
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Glazbenoj mladeži Split
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskim vodama
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj akademiji Amerike
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj
mreži – CARNET
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj bratskoj zajednici
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj ligi protiv raka
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom društvu glazbenih
umjetnika
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom gimnastičkom savezu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom helsinškom odboru za
ljudska prava
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom inženjerskom savezu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom klubu »August Šenoa«
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom lovačkom savezu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom nogometnom savezu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom poljoprivrednom
zadružnom savezu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom restauratorskom zavodu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom saboru kulture
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom športskom ribolovnom
savezu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom veslačkom klubu "Gusar" Split
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Ivici Račanu - posmrtno
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Jadranki Kosor
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Cesarice
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Intrade – Zadar
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Ošjak - Vela Luka
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Trogir
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Kulturno-umjetničkom društvu
"Branimir" - Bošnjaci
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Malim novinama
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Međunarodnom dječjem festivalu
Šibenik
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Nacionalnoj federaciji američkih
Hrvata
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Obrtu "Josip Pleško" - Zabok
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Općoj bolnici Šibensko-kninske
županije – Šibenik
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Posudionici i radionici narodnih nošnji
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Prvom hrvatskom pjevačkom društvu
»Zora«
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Savezu hrvatskih društava u
Kraljevini Švedskoj
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Sociedad Croata de Beneficencia Cochabamba - Bolivija
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Studentskom kulturno-umjetničkom
društvu »Ivan Goran Kovačić«
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Sveučilišnom računskom centru
(SRCE) Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Svezu Hrvata u Mađarskoj

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Šahovskom klubu slijepih Polet Zagreb
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Športskom savezu invalida grada
Splita
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske udruzi Humane zvijezde Hrvatske '03
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Udruzi Most - Split
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Upravi za zaštitu kulturne baštine
Ministarstva kulture
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Vatrogasnoj postrojbi Kutina
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u
promicanje hrvatske baštine, jezika, kulture, obrazovanja, znanosti i sporta te očuvanja
hrvatskog identiteta u Australiji i Novom Zelandu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u
promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture, obrazovanja, znanosti i sporta te očuvanja
hrvatskog identiteta u Australiji i Novom Zelandu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za osobit i dugogodišnji doprinos u
promicanju hrvatske kulture i narodnih običaja hrvatskog naroda u Australiji
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za osobite i višegodišnje zasluge u
promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture i sporta
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za trajan doprinos u spašavanju,
zaštiti i očuvanju nacionalne pisane i materijalne baštine
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Zadružnom savezu Dalmacije
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Zajednici saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske - SOIH
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Zavodu za sudsku medicinu i
kriminalistiku Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman doprinos u očuvanju i
njegovanju tradicije te promicanju povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman doprinos u promicanju
hrvatske državotvorne ideje, hrvatske baštine, jezika, obrazovanja, kulture i folklora
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman dugogodišnji doprinos u
promicanju hrvatske baštine, jezika, obrazovanja, kulture i folklora
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman i dugogodišnji doprinos u
promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture, obrazovanja, znanosti i sporta
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za iznimno i uspješno ostvarivanje
humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja
Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za nesebičan i izniman doprinos u
pružanju socijalne i duhovne skrbi

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za osobiti doprinos u promicanju
kulturnog razvitka Republike Hrvatske
Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti Matici hrvatskoj
Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u donošenju Deklaracije o
nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika
Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u osnutku, uređivanju i
promicanju novina, časopisa i drugih glasila Matice hrvatske
Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u radu upravnih tijela
Matice hrvatske i njezinih ogranaka
Odluka o dodjeli priznanja Zajednici protjeranih Hrvatska iz Srijema, Bačke i Banata
Odluka o dodjeli Reda kneza Trpimira
Odluka o dodjeli Spomen medalje VUKOVAR broj: 01-051-98-22-1/1 od 15. siječnja 1998.
Odluka o dodjeli Spomenice Domovinske zahvalnosti broj: 01-012-97-188/1 od 9
Odluka o dodjeli Spomenice domovinske zahvalnosti Robertu (Vinko) Krišti
Odluka o dodjeli Spomenice domovinske zahvalnosti satniku Zlatku (Ilija) Sudiću
Odluka o dodjeli Spomenice domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu
Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječenje i rekreaciju Sindikatu umirovljenika Hrvatske
u godini 1996.
Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječnje i rekreaciju Matici hrvatskih umirovljenika u
godini 1996.
Odluka o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i
namještenika
Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i
građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini
Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i
građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini
Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira
Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira s ogrlicom
Odluka o dodjeli Velereda kralja Tomislava
Odluka o dodjeli Velereda Kralja Tomislava NJ.E gospodinu Carlosu Saulu Menemu
predsjedniku Republike Argentine
Odluka o dodjeljivanju poslova savjetovanja za zaštitu potrošača udrugama za zaštitu
potrošača u Zagrebu, Osijeku i Splitu
Odluka o dodjeljivanju poslova savjetovanja za zaštitu potrošača za područje Istarske,
Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije u 2006. godini
Odluka o dojeli Hrvatske državne nagrade Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Odluka o dojeli Medalje "Ljeto 95" Marijanu (Ivanovom) Pajku

Odluka o dokazu prava gradnje autocesta i državnih cesta na nekretninama u vlasništvu
Republike Hrvatske i na općem dobru
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog
izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne
institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje
instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija
Odluka o dokupu staža osiguranja individualnih poljoprivrednika
Odluka o dokupu staža osiguranja svećenika, redovnica i redovnika
Odluka o donaciji vojne opreme za potrebe obuke Afganistanske narodne vojske
Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja
korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja
korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja
korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Odluka o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024.
Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim
područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora
Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim
područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021.
- 2026.)
Odluka o donošenju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom
vlasništvu za razdoblje 2019. - 2020.
Odluka o donošenju Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu
Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine
Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda
zgrada Republike Hrvatske
Odluka o donošenju Financijskog plana Fonda za razvoj i zapošljavanje za 2002. godinu
Odluka o donošenju Financijskog plana Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za
2002. godinu
Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od
2008. do 2011. godine
Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima
Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za
osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje
škole u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za
osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i
srednje škole u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i
srednje škole u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i
komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i
srednje škole u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u
Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i
srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s
nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne
škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke
škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Etike za gimnazije u Republici
Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Filozofije za gimnazije u Republici
Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u
Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije
u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i
Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije
u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne
škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke
škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Islamski vjeronauk za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne
manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u
Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i
Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici
Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu
i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj (model A)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i
srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner
unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole
na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke
škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne
škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke
škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u
Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u
Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Pravoslavni vjeronauk za osnovne
škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u
Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici
Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici
Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i
srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici
Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i
srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovnu i srednju školu
s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
(Model A)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovnu školu i
Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske
nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A)
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u
Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa
obrazovanja
Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju
Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara
Odluka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za
provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti
Odluka o donošenju Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine
Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za
razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine
Odluka o donošenju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017.
do 2022. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje
Odluka o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta
alternativnih goriva u prometu
Odluka o donošenju Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za
razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana borbe protiv siromaštva i socijalne
isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470790 MHz
Odluka o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za
osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim
iz ljudske plazme 2019. – 2022.
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do
2025. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027.
godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od
2022. do 2024. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica,
klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018. – 2020.
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. i Akcijskog plana 2021.
– 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027.
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022.
do 2027. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog
sustava za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do
2027. godine i Akcijskog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024.
godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici
Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.
godine i Akcijskog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za
razdoblje od 2021. do 2030.

Odluka o donošenju Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje
od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu
na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do
2024. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.
godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje
od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu
Odluka o donošenju Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog
obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.
Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom
Odluka o donošenju Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih
izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike
Hrvatske za 2014. - 2016. godinu
Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog
otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025.
godine s pogledom do 2060. godine)
Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske
infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao
preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)
Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
Odluka o donošenju Nacionalnog programa za olakšice
Odluka o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici
Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa
Odluka o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva
Odluka o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu
Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite
prirode (330804) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri
godine
Odluka o donošenju nastavnog plana i programa izborne nastave iz nastavnog predmeta
Informatika za II., III. i IV. razred obrazovnog programa Opća gimnazija
Odluka o donošenju nastavnog Plana i programa katoličkog vjeronauka za trogodišnje
srednje škole
Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Kondicijska priprema za
učenike II. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše
Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Prehrana sportaša za
učenike II. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše
Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Sociologija sporta za
učenike III. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za zanimanje Grafički tehničar pripreme
(210394), prilagođenog programa za učenike s teškoćama, u obrazovnom sektoru Grafička
tehnologija i audio-vizualno oblikovanje, u trajanju od četiri godine
Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje
škole
Odluka o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu
Odluka o donošenju Nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i
strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog
pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
Odluka o donošenju općeobrazovnog dijela programa obrazovanja za obavljanje vezanih
obrta
Odluka o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća
za razdoblje od 2021. do 2026.
Odluka o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko
razdoblje 2007. - 2013.
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. 2022. godine
Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022.
Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom
Republike Hrvatske
Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih
jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih
jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike
Hrvatske 2019. – 2022.
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015.
godinu
Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima
Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.
Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih
sredstava
Odluka o donošenju Pravilnika o postupku za dodjelu činova i promaknuću vojnih osoba u
činove

Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa
poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području
Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Odluka o donošenju Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih
područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
Odluka o donošenju Programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za
razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih
nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine
Odluka o donošenju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do
2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do
2030. godine
Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od
2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.
– 2020.
Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do
2030. godine
Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra
za razdoblje do 2030. godine
Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog
sektora
Odluka o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do
2020. godine
Odluka o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029.
godine
Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog
odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i
Karlovačke županije
Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim
područjem Republike Hrvatske
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih
uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Karlovačke županije
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih
uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke,
Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - djelatnost obrazovanja
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - komunalni javni radovi i pomoć poslodavcima
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - obnova kulturnih dobara i kulturne infrastrukture te
uspostavljanje kulturnih djelatnosti
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih
od poplava
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije - zaštita zdravlja ljudi
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije, gospodarenje otpadom
Odluka o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada
Vukovara za razdoblje 2019. – 2022. godine
Odluka o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih
područja za razdoblje 2022. – 2025.
Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje
Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita
te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom
Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima
iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje
i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19
Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje
posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane
Odluka o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne
manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine
Odluka o donošenju Programa pravne pomoći za saniranja posljedica katastrofe na području
Vukovarsko-srijemske županije pogođenom poplavom
Odluka o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022. –
2025.
Odluka o donošenju Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za
razdoblje od 2021. do 2030. godine
Odluka o donošenju Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za
razdoblje od 2021. do 2030. godine
Odluka o donošenju Programa saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarskosrijemske županije - privremeni smještaj stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada
Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i
suradnike u nastavi
Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje,
suradnike u nastavi i mentore
Odluka o donošenju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje
obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i
područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine
Odluka o donošenju programa za izborni predmet Dramski odgoj (program dramske kulture i
umjetnosti) za II. razred opće gimnazije
Odluka o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka
porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog
klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Brijuni"
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Kornati"
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Mljet"
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Paklenica"
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Risnjak"
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka »Krka«
Odluka o donošenju prostornog plana Nacionalnog parka Kornati
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Kopački rit"
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Učka
Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Vransko jezero
Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka
Plitvička jezera
Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala
Dunav - Sava
Odluka o donošenju Prostornoga plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Odluka o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području
Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2014. - 2016.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. - 2017.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2019. – 2021.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020. – 2022.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023.
Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022. – 2024.
Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u
obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar
dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije EKOLOŠKI TEHNIČAR
u obrazovnom sektoru GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u
obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u
obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u
obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u
obrazovnom sektoru tekstil i koža
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u
obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ u
obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni
tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE
I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i
kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u
obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i
marine u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku
u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i
financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo
u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i
vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije web dizajner u
obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za
brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u
obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar
dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije EKOLOŠKI TEHNIČAR u
obrazovnom sektoru GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom
sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u
obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u
obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u
obrazovnom sektoru tekstil i koža
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u
obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ u
obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni
tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE
I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i
kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u
obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine
u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u
obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i
financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u
obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna
sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije web dizajner u
obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za
brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije
e-Hrvatska 2020
Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i
Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.
Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od
2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije
Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine
Odluka o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike
Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015.
godine i Akcijskog plana procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine
Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023.
godine
Odluka o donošenju Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.
do 2030. godine
Odluka o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025.
godine
Odluka o donošenju Strategije razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013.
- 2016. godine
Odluka o donošenju Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za
razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja
poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike
Hrvatske 2017. – 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. – 2020.
Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u
razdoblju od 2016. do 2020. godine
Odluka o donošenju Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do
2020. godine i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u
Republici Hrvatskoj do 2020. godine
Odluka o donošenju Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2017. do 2020. godine
Odluka o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj
konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«,
Medvednica
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«,
Medvednica
Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina
Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za
razdoblje do 2030. godine
Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih
građevina i građevina za melioracije
Odluka o donošenju Zakona o radu
Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u
2006. godini
Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u
2007. godini
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini i
ugostiteljstvu
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od žitarica
i brašna
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u graditeljstvu
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara, loma i tehnološkog manjka u ugostiteljstvu
Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade,
manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina,
plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju
prirodnog plina
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i kala u slatkovodnom uzgoju riba

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i rasipa u doradi/konfekcioniranju meda i
drugih pčelinjih proizvoda
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u procesima proizvodnje nafte, prirodnog
plina i proizvoda prerade nafte i plina
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara i rasipa u marikulturi
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji prerade
ribe
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji stočne
hrane
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i
proizvodnji jaja
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji
bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode,
voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i
preradi duhana
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih
alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji
mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenine
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji
šećera
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji vina,
bezalkoholnog piva, mineralne vode, voćnih sokova i sirupa
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma za proizvode u
industriji ulja
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima
proizvodnje boja i lakova
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima
proizvodnje kozmetičkih proizvoda
Odluka o dostavljanju podataka o nekretninama u posjedu Republike Hrvatske
Odluka o doznačivanju (alokaciji) raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o
financiranju obnove
Odluka o doznačivanju (alokaciji) sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove
Odluka o dozvoli za oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika
odnosno korisnika u k.o. Nerezine i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava
raspolaganja i korištenja
Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih
vlasnika odnosno korisnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava
raspolaganja

Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Čazma iz
posjeda prijašnjih vlasnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava korištenja
Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinaca i izboru dražbenog
sustava
Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog
sustava
Odluka o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske u iznosu od USD 75.000.000,00
Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi
Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s
potrošačima
Odluka o eksternalizaciji
Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u
školskoj godini 2014./2015.
Odluka o eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za kolovoz 1992. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za kolovoz 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1992. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za listopad 1992. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za listopad 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za mjesec siječanj 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za ožujak 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za prosinac 1992. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1992. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za srpanj 1992. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za studeni 1992. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za svibanj 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za travanj 1993. godine
Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za veljaču 1993. godine
Odluka o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja
Odluka o evidentiranju i iskazivanju svota osobnih dohodaka, naknada osobnog dohotka iz
invalidskog osiguranja i osnovica osiguranja

Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje
podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2015.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2016.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2017.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2021.
Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2022.
Odluka o financijskim izvještajima kreditnih unija
Odluka o financijskim izvještajima štedno-kreditnih zadruga
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici
Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike
Hrvatske
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici
Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike
Hrvatske
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici
Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike
Hrvatske
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2001. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2003. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2004. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2005.
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2006. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2007. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2009. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2010. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2011. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2013. godini
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini

Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i
srednjih škola i međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola u školskoj godini
2009./2010.
Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale
u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke
županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale
u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za
školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za
školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za
školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2009. godini
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Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2012. godini
Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2013. godini
ODLUKA O FINANCIRANJU PROGRAMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH
MANJINA U 2014. GODINI
Odluka o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na
otoku Krku
Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u
pojedinačnom smještaju
Odluka o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj
Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira
Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
Odluka o gradskim porezima Grada Drniša
Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika
Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela
Odluka o gradskim porezima Grada Đakova
Odluka o gradskim porezima Grada Garešnice
Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
Odluka o gradskim porezima Grada Hvara
Odluka o gradskim porezima Grada Imotskog
Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić Grada
Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog
Odluka o gradskim porezima Grada Karlovca
Odluka o gradskim porezima Grada Kaštela
Odluka o gradskim porezima Grada Knina
Odluka o gradskim porezima Grada Komiže
Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva
Odluka o gradskim porezima Grada Labina
Odluka o gradskim porezima Grada Lepoglave
Odluka o gradskim porezima Grada Lipika
Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića
Odluka o gradskim porezima Grada Novi Vinodolskog
Odluka o gradskim porezima Grada Novog Marofa
Odluka o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog
Odluka o gradskim porezima Grada Omiša
Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka
Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja
Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
Odluka o gradskim porezima Grada Petrinje
Odluka o gradskim porezima Grada Pleternice
Odluka o gradskim porezima Grada Požege
Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade
Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja
Odluka o gradskim porezima Grada Senja
Odluka o gradskim porezima Grada Slunja
Odluka o gradskim porezima Grada Solina
Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada
Odluka o gradskim porezima Grada Supetra
Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
Odluka o gradskim porezima grada Trogira
Odluka o gradskim porezima Grada Valpova

Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
Odluka o gradskim porezima Grada Virovitice
Odluka o gradskim porezima Grada Visa
Odluka o gradskim porezima Grada Vodnjana - Dignano
Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca
Odluka o gradskim porezima Grada Županje
Odluka o gradskim porezima i o prirezu na porez na dohodak
Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak
Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Otočca
Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Velike Gorice
Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica
Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Jastrebarskog
Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Vodica
Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Općine Tribunj
Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru
Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak
Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Vinkovaca
Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Dubrovnika
Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
Odluka o granicama vodnih područja
Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora
Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila
preko teritorija Republike Hrvatske
Odluka o graničnloj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30.
studenoga 1991.
Odluka o graničnoj obveznoj pričuvi
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. rujna 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30.
studenoga 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1992
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. lipnja 1995.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. prosinca 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. siječnja 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. srpnja 1995.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. srpnja 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. svibnja 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. veljače 1995.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1994.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1994.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1998.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1994.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. rujna 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. rujna 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1999.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1998.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. i od 1.
prosinca 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1992
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga I990.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnija 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnja 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnja 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. kolovoza 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. kolovoza 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. svibnja 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. listopada 1994.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. ožujka 1998.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. prosinca 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. prosinca 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. rujna 1996.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. siječnja 1993.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. siječnja 1994.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. siječnja 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. siječnja 1998.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. siječnja 1999.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. srpnja 1997.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu od 1. srpnja 1998.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu u godini 1991.
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka
uz mirovinu u godini 1992.
Odluka o graničnoj svoti najnižega primanja od 1. ožujka 1991.
Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.
Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990. godine
Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.
Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1990.

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1989. godini
Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini
Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.
Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog
dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.
Odluka o granićnoj svoti najnižega mirovinskog primanja o d 1. studenoga 1991. i od I.
prosinca 1991.
Odluka o gratskim porezima i o prirezu na porez na dohodakgrada Karlovca
Odluka o Hrvatskoj komisiji za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu,
znanost i kulturu
Odluka o Hrvatskom komitetu za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom
Odluka o Hrvatskom povjerenstvu za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za
prosvjetu, znanost i kulturu
Odluka o Hrvatskom sustavu velikih plaćanja i o namiri na računima banaka u Hrvatskoj
narodnoj banci
Odluka o Hrvatskom vijeću za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i
Operativnim hidrološkim programom
Odluka o igrama na sreću i zabavnim igrama
Odluka o imenovajnu članova Vijeća Hrvatske radio-televizije iz reda zastupnika
Odluka o imenovallju Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Konferencije za
europsku sigurnost i suradnju
Odluka o imenovanu dijela članova Nadzornog odbora trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o.
Odluka o imenovnaju sudaca Općinskog suda u Korenici
Odluka o imenovnaju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu
Zagreb
Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije
kreditnih institucija
Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s
propisima Europske unije
Odluka o inozemnim uredima Republike Hrvatske
Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom
stečevinom Europske unije
Odluka o interventnoj potpori zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u
poljoprivredi i ribarstvu za razdoblje od 1. srpnja 2008. - 31. prosinca 2008. godine
Odluka o irnenavanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

Odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članici Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članici Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske mr. Ivanu Đurkiću i dr.
Mileni Žic Fuchs
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Draženu Budiši,
potpredsjedniku, zamjeniku predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Goranu Graniću,
potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Hrvoju Vojkoviću, ministru
gospodarstva
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Mariu Kovaču, ministru
pomorstva, prometa i veza
Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Rrepublike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja pojedinim članovima Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
Odluka o iskazivanju povjerenju članu Vlade Republike Hrvatske
Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o isključenju dijela pomorskog dobra iz opće upotrebe za državnu cestu D-40 i
davanju na posebnu upotrebu Hrvatskim cestama
Odluka o isključenju dijela pomorskog dobra iz opće upotrebe za državnu cestu D-404 i
davanju na posebnu upotrebu Hrvatskim cestama d.o.o., Zagreb
Odluka o isključenju dijela pomorskog dobra iz opće upotrebe za Most Dubrovnik i davanju
na posebnu upotrebu Hrvatskoj upravi za ceste
Odluka o isključenju iz opće uporabe dijela pomorskog dobra radi izgradnje objekta
infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku, na lokaciji "Plat-Dubrovnik
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za individualne poljoprivrednike u ožujku 1997.
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za individualne poljoprivrednike u travnju 1997.
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u ožujku 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u travnju 1997.
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za pripadnike bivše JNA u ožujku 1997.
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za pripadnike bivše JNA u travnju 1997.
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za radnike u ožujku 1997.
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za radnike u travnju 1997
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za samostalne privrednike u ožujku 1997.
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca
1996. za samostalne privrednike u travnju 1997.
Odluka o isplati drugog dijela božićnice za 2009. godinu
Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici
Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja
posljedica porasta cijena energenata
Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja
posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na
poslovima protuminskog djelovanja
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u
javnim službama
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne
skrbi
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim
ustanovama
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim
ustanovama
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture
Odluka o isplati nagrade za božićne blagdane (božićnici)
Odluka o isplati naknade proizvođačima svježeg pasteriziranog mlijeka u 1998. godini
Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu
Odluka o isplati obveznica za restrukturiranje gospodarstva iz 1991. godine
Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim
službama

Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti
zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna
primjena propisani zakonima i drugim propisima
Odluka o ispravci Odluke o dodjeli priznanja klasa: 061-01/20-01/11, urbroj: 71-06-04/4-2001 od 5. veljače 2020.
Odluka o ispravku Odluke Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12-18-09/0001,
urbroj: 567-06-19-03 od 5. travnja 2018.
Odluka o ispravku Odluke Državnog sudbenog vijeća broj IS-64/02od 10. siječnja 2008.
godine
Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje "Oluja", klasa: 061-01/16-03/02, urbroj: 71-0301-01/3-16-01 od 28. travnja 2016
Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje »Oluja«, urbroj: 41-95-909/1 od 28. rujna 1995.
Odluka o isteku mandata sucu Ustavnog suda Republike Hrvatske akademiku Davoru
Krapcu
Odluka o izdavanja numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2003."
Odluka o izdavanjq i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900
godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba
Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti
Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke u kunama
Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Republike Hrvatske
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 25"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 26"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika »DR-03«
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika »SA-06«
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika »SA-07«
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika »SA-11«
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika »SA-12«
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u
istražnom prostoru ugljikovodika »SZH-01«
Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida
u istražnom prostoru ugljikovodika »DI-14«
Odluka o izdavanju državnog jamstva Hrvatskim željeznicama za otplatu kredita Bayerische
Landesbank Girozentrale, München
Odluka o izdavanju državnog jamstva za zaduženje Hrvatskih željeznica u inozemstvu
Odluka o izdavanju dukata "Hrvatski Kraljevski grad Knin"
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 500.000.000,00 EUR
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 750.000.000,00 EUR
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 750.000.000,00 eura
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od DEM 300.000.000,00

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od EUR 250.000.000,00
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od EUR 300.000.000,00
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od EUR 500.000.000,00
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.250.000.000,00
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 300.000.000,00
Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Odluka o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u
povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba
Odluka o izdavanju i prodaji II. izdanja prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Svjetsko
nogometno prvenstvo 2006., Njemačka"
Odluka o izdavanju i prodaji kompleta prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna
Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta prigodnoga zlatnoga i srebrnoga
kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima
devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i godinom kovanja „2021." u
povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021.
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca "500. obljetnica rođenja
Jurja Julija Klovića"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca u povodu održavanja XXVI.
Olimpijskih igara u Atlanti
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "IVAN PAVAO II."
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "PRVI
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Dr. FRANJO TUĐMAN
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800.
obljetnice spomena imena grada Osijeka
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu
obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. - 1995. godine
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu šest
stoljeća sveučilišne nastave u Zadru
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca "150. obljetnica odluke
Hrvatskoga državnog sabora o hrvatskom jeziku
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca "Ivana Brlić-Mažuranić
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca "Katarina Zrinska"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100 godina
zrakoplovstva u Hrvatskoj"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2010. FIFA svjetsko
nogometno prvenstvo u Južnoj Africi"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko
nogometno prvenstvo u Brazilu"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "300. obljetnica rođenja
Ruđera Josipa Boškovića"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Ivan Meštrović"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Nikola Tesla"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Olimpijske igre, Kina
2008"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Slava Raškaj"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Svjetsko nogometno
prvenstvo 2006., Njemačka"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Zimske olimpijske igre
2006., Italija"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »100. OBLJETNICA
ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018.«
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »200. obljetnica osnivanja
Arheološkog muzeja u Splitu, 1820. – 2020.«
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA
VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020.«
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA
VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE OLUJA, 1995. – 2020.«
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »75. OBLJETNICA DANA
POBJEDE NAD FAŠIZMOM, 1945. – 2020.«
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Dubrovnik«
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Andrija
Mohorovičić"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Benedikt
Kotruljević"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Stari hrvatski
brodovi - Dubrovačka Karaka"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog i srebrenog kovanog novca "100. obljetnica
rođenja kardinala Alojzija Stepinca
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog kovanog novca "10. Obljetnica konstituiranja
Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. - 30. V. 2000."
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica
rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Republika
Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Sinjska alka,
1715. - 2015."
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Dalmatinski
pas«
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja
Louisa Braillea"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "500. obljetnica rođenja
Marina Držića"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Čipkarstvo u Hrvatskoj"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Kralj Tomislav"
Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 2 kune iz serije »Zlatna
kuna«
Odluka o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca "BARANJA
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
za otplatu kredita Konzorciju banaka Banque Nationale de Paris, Creditanstalt AG i Dresdner
Bank Luxembourg S.A kojim će se kreditirati Program unapređenja turističkih kapaciteta u
Republici Hrvatskoj
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za kredit Bayerische Landesbank
Girocentrale, Minchen, društvu Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, za kreditiranje
plasmana kombajna, berača
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische
Landesbank Girocentrale, Munchen, koji će se koristiti za kreditiranje poljoprivredne
mehanizacije poljoprivrednim gos
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische
Vereinsbank, Munchen, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke traktora tvrtke "Astra
Industrija-Progres" d.o.o., Jastrebarsko
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Erste Bank, Beč,
koji će se koristiti za kreditiranje isporuke motokultivatora TPS "Labinprogres" d.d., Labi
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Kärntner Landes und hypothekenbank AG, Klagenfurt, koji će se koristiti za kreditiranje domaćih kupaca kod
kupnje traktora "To
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita koji će se koristiti za
kreditiranje domaćih kupaca poljoprivredne mehanizacije
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Mediocredito
Centrale S.p.A.,Rim, koji će koristiti Transeuropska autocesta d.o.o., Zagreb
Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Nuova Banca di
Credito di Trieste, Trst, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke motokultivatora TPS
"Labinprogres" d.d. Labin

Odluka o izdavanju Kompleta optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa
Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike
Hrvatske
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s
oznakom godine kovanja "1994." i "1995."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s
oznakom godine kovanja "1998.
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s
oznakom godine kovanja "2000."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s
oznakom godine kovanja 1996
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s
oznakom godine kovanja 1997.
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2009."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "1999.
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2001."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2002."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2004."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2005."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2006."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2007.".
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2008"
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2010."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2011."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2012."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa,
s oznakom godine kovanja "2014."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna, i lipa,
s oznakom godine kovanja "2016."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike
Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2013."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike
Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2015."
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike
Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja » 2017.«
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike
Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2018.«
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike
Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2019.«
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike
Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2020.«
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta prigodnog opticajnog kovanog novca Republike
Hrvatske kuna i lipa izdanog u razdoblju 1994-1996. godine
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25
kuna s oznakom godine kovanja "1997.
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25
kuna s oznakom godine kovanja "2001."
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25
kuna s oznakom godine kovanja "2011"
Odluka o izdavanju numizmatičkoga kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od
25 kuna s oznakom godine kovanja "2013."
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala
u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske serije JDB za refinanciranje drugog
obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske u iznosu do JPY 25.000.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske u iznosu od ESP 15.000.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske u iznosu od JPY 25.000.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem i inozemnom
tržištu kapitala
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
iznosu od 1.500.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
iznosu od 2.000.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
iznosu od 2.500.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
iznosu od 3.000.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
iznosu od 3.500.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
iznosu od 4.000.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
kunskoj protuvrijednosti iznosa od 300.000.000 EUR-a
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
kunskoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 EUR-a
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u
kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 350.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala,
u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala,
u iznosu od 3.000.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman nad domaćem tržištu kapitala
u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 600.000.000,00 eura
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga
duga dospjelog 30. Lipnja 1995. Godine
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske, uz plasman na domaćem tržištu kapitala,
u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske, uz plasman na domaćem tržištu kapitala,
u kunskoj protuvrijednosti iznos od EUR 300.000.000,00
Odluka o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske
Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice
Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita
Odluka o izdavanju službene verzije prijevoda propisa Republike Hrvatske na strane jezike i
službenih prijevoda pravne stečevine Europske unije (acquis communautaire-a) na hrvatski
jezik

Odluka o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja
senjskog glagoljskog Misala"
Odluka o izglasavanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Odluka o izgradnji i investiranju u zdravstvene ustanove Republike Hrvatske
Odluka o izgradnji Spomenika Domovini
Odluka o izjmenama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke
Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje
građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u gradu Zagrebu i Krapinskozagorskoj županiji
Odluka o iznimnoj obustavi nužne mjere obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih
maski za goste u ugostiteljskim objektima na području Istarske županije
Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste
tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19
Odluka o iznimnom prestanku primjene pojedinih nužnih epidemioloških mjera za područje
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o iznimnom produljenju mogućnosti obavljanja djelatnosti uzgoja riba i drugih vodenih
organizama
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. kolovoza 1992.
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. listopada 1994.
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1990.
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1993.
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1993
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. srpnja 1993.
Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. travnja 1990.
Odluka o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u
cestovnom prijevozu putnika
Odluka o iznosu administrativne pristojbe koja se plaća prilikom korištenja zdravstvene
zaštite
Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015.
godini
Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016.
godini
Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017.
godini

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018.
godini
Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019.
godini
Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2020.
godini
Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2021.
Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2022.
Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec listopad 1992. godine
Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec srpanj, kolovoz i rujan
1992. godine
Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec travanj 1992. godine
Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesece svibanj i lipanj 1992.
godine
Odluka o iznosu mjesečne novčane naknade za osposobljavanje bračnog druga vojne
osobe, službenika i namještenika koja je poginula ili umrla od zadobivene rane, ozljede ili
bolesti a nema uvjeta za obi
Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog
nadzora
Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru
Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru specijalizacije iz obiteljske medicine
Odluka o iznosu naknade mentoru na specijalističkom usavršavanju magistara medicinske
biokemije
Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i
naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2009. godinu
Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i
naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2007. godinu
Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i
naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2008. godinu
Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i
naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2010. godinu
Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i
naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2011. godinu
Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i
naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu
Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje
priključne snage

Odluka o iznosu novčane naknade za obnašanje druge dužnosti
Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature
Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature u školskoj godini
2018./2019.
Odluka o iznosu novčane naknade za privremeno obnašanje druge dužnosti i iznosu
novčane naknade za dodatnu dužnost
Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom
Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom za 2011. godinu
Odluka o iznosu tarifa za transport plina za 2006. godinu
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Gradska
toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac, u gradu Karlovcu
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje
Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt GTG Vinkovci
d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, u Gradu Vinkovci
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću
Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Plin VTC
d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica, u Gradu Virovitici

Odluka o iznosu tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Stambeno
komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivan Goran Kovačića 8, Ogulin, u Gradu Ogulinu
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara
Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o.,
Cara Hadrijana 7, Osijek
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac
d.o.o., Celine 2, Zabok
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje
Tuđmana 23, Vukovar
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o.,
Miševečka 15/a, Zagreb
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka
15/a, Zagreb
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav
Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav
Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza
do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do
31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt
E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do
31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt
HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do
31. ožujka 2017. godine
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do
31. ožujka 2018. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do
31. ožujka 202 2.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do
31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga
do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt
DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja
2016. do 31. prosinca 2016. godine
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do
31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do
31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do
31. prosinca 2021.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do
31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do
31. srpnja 2018. godine
Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje
Tuđmana 23, Vukovar
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o.,
Miševečka 15/a, Zagreb
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske
sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav
Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav
Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o.,
Savska cesta 88a, Zagreb
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu
kućanstvo za ožujak 2022.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu
kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022.
Odluka o iznosu troškova specijalizacije
Odluka o iznosu troškova specijalizacije iz obiteljske medicine
Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih dinara u putničkom prometu s inozemstvom
Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s
inozemstvom
Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u putničkom prometu s inozemstvom
Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
Odluka o izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne
raznolikosti
Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka »Krka«
Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati
Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet
Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac
Odluka o izradi Smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za
restrukturiranje i prodaju
Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
Odluka o izradi Strategije razvitka jezične kulture
Odluka o izradi Strategije razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću"
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks",
Medvednica
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica
Odluka o izuzimanju nabave opreme za posebne namjene za potrebe obrane od primjene
Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o.
Cres
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o.
Klara

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o.
Plase
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o.
Split, na Mejašima
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o.
Šibenik
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o.
Trnje - Zagreb
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad
Zagreb, Ilica 109 - 111
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad
Zagreb, Ilica 149
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad
Zagreb, Ilica 176
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Valpovo
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Mali Lošinjgrad
Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Cres od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava
raspolaganja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Lovran od zabrane prijenosa prava raspolaganja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Novi od zabrane prijenosa prava raspolaganja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. čamagajevci od zabrane prijenosa prava raspolaganja
i korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Čepin od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja
i korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Ivanec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Novigrad od zabrane prijenosa prava raspolaganja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Otočac od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Petrijevci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Zabok od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Samobor
Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Grad Zagreb
Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja u k o. Split
Odluka o izuzimanju nekretnine prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Kanfanar
Odluka o izuzimanju nekretnine u k. o. Pula od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k. o. Varaždin od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k. o. VI. Brežni kotar od zabrane prijenosa prava
raspolaganja i korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Čakovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Novska od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Nuštar od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Vrbovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja i
korištenja
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava rasjpolaganja i korištenja nekretnina u k. o.
Varaždin
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u
društvenom vlasništvu u k.o. Rijeka
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o.
grad Zagreb
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o.
Plase
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k.o.
Grad Zagreb

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k.o.
Križevci
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k. o.
Đakovo
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja zemljišta u k. o.
Sisak Novi
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda
nekretnina u k. o. Kutina
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretnina, u k.o. RabMundanije
Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninom u k.o. Šestine
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prijenosa prava korištenja i raspolaganja
nekretninama u k. o. Strizivojna
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prodaje stambeno-poslovnog objekta i
zemljišta u k. o. Desinec
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske
pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na terttoriju Republike Hrvatske
u k. o. Gruž
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretnine u Umagu
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom na teritoriju Republike Hrvatske,
u Splitu
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže
broj 26
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu u Mrazovićevoj broj 5
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu, Stupnička ulica 14
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu, Ulica braće Domany
8/15
Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja stanova Nuklearne elektrane iz Krškog u
Zagrebu i Samoboru
Odluka o izuzimanju određenih vrsta radova i nabave opreme od primjene Uredbe o
postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
Odluka o izvanrednim državnim mjerama za ublažavanje posljedica od suše u 2003. godini
Odluka o izvanrednom promaknuću pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Odluka o izvješćima o jamstvenom kapitalu i kapitalnim zahtjevima kreditnih instuticija
Odluka o izvješćivanju o dužnicima kreditne institucije čiji dug prelazi određeni iznos

Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu
Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku
Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu
Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja
Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima
plaćanja
Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja
Odluka o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija
Odluka o izvršenju naloga za plaćanje iz sredstava na računima platitelja koji se vode u
različitim bankama
Odluka o izvršenju naloga za plaćanje iz sredstava na računima platitelja koji se vode u
različitim ovlaštenim organizacijama
Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za elektronički novac
Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za platni promet
Odluka o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija
Odluka o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija
Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2011. godini
Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2012. godini
Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini
Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godinu
Odluka o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač
Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači
jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke
zajmove
Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite
Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite
Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite
Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite kreditne unije
Odluka o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata
Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći
Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1992.
Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1993.
Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1994.

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za
tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90
dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana
Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za
tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u
svakom razdoblju od 180 dana
Odluka o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke
Odluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke
Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske
Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske za listopad 1993.
godine
Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne
banke
Odluka o kamatnoj stopi na dospjele, a neplaćene carinske obveze
Odluka o kamatnoj stopi na dospjelu neplaćenu carinu i druge uvozne pristojbe
Odluka o karti regionalnih potpora
Odluka o Katalogu evidencija koji vode tijela državne uprave
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području
Grada Čakovca za k.o. Čakovec i k.o. Gornji Pustakovec
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području
Grada Karlovca za katastarskiu općinu Karlovac I.
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području
Grada Labina za katastarsku općinu Rabac i dijelove katastarskih općina Novi Labin,
Ripenda, Nedešćina i Cere
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području
Grada Rijeke za k.o. Stari Grad
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području
grada Varaždina za dijelove k.o. Varaždin, Nedeljanec, Beretinec i Biškupec II
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području k.o.
Karlovac II
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području k.o.
Štinjan, dijela k.o. Galižana i dijela k.o. Pula (nova)
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području
katastarske općine Novi Sisak

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkom reambulacijom katastarskih podataka) na području
grada Siska za katastarsku općinu Stari Sisak
Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkom reambulacijom katastarskih podataka) na području
grada Zagreba za katastarske općine Centar i Trešnjevka
Odluka o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji na području Grada Kaštela za
katastarske općine Kaštel Kambelovac i Kaštel Gomilica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Novo Selo, Vidovci i
Dervišaga
Odluka o katastarskoj izmjeri na dijelu područja općine Kula Norinska (K.o. Opuzen područje buduće K.o. Krvavac II i područje koje će se priključiti K.o. Desne)
Odluka o katastarskoj izmjeri na područje Općine Nedelišće za dio katastarske općine
Nedelišće (naselje Pušćine)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Brašina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Jagnjedovec
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Kučan
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Nedelišće
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Perušić i dijela
katastarske općine Kvarte
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Savska Ves
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Slivno (nove: k.o. Blace Trn, k.o. Mihalj - Otok - Lučina, k.o. Vlaka - Tuštevac i k.o. Pižinovac - Lovorje)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Struge - naselje Kobiljača
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Struge, naselje Otrić Seoci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Široka Kula i dijela
katastarske općine Lički Osik
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Vidonje (nove: k.o.
Mlinište, k.o. Mislina i k.o. Badžula)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarskih općina Luka, Žman i Dragove
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijelova katastarskih općina Karin i Kruševo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijelova katastarskih općina Štinjan, Pula, Peroj i
Fažana
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bakra za dijelove katastarskih općina
Kukuljanovo i Škrljevo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Biograda na Moru
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bjelovara za k.o. Bjelovar, Bjelovar-Sredice
i Brezovac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Cresa za k.o. Cres-grad
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Crikvenice za katastarsku općinu Jadranovo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Crikvenice za katastarsku općinu Selce
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Donji Miholjac za katastarske općine
Radikovci i Miholjački Poreč
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Duga Resa za katastarsku općinu Duga
Resa
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Dugo Selo (dio k.o. Prozorje)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Đakova za dio k.o. Đakovo - ekstravilan
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Đakovo za dio katastarske općine Ivanovci
Đakovački
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za
k.o. Đurđevac I, Đurđevac II i dio k.o. Virje
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Garešnice za dio katastarske općine
Garešnica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Dvorišće
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Viduševac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Hvara za dio katastarske općine Hvar
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Hvara za dio katastarskih općina Brusje,
Grablje i Svirče
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Iloka za dio katastarske općine Šarengrad
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala
Švarča
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za katastarsku općinu Turanj
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Kaštela
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Koprivnice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za dio katastarske općine Šemnica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za dio katastarske Općine Krapina dio naselja Bobovje, dio naselja Mihaljekov Jarek, dio naselja Polje Krapinsko i naselje
Pristava Krapinska
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Gornja
Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Velika Ves
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Lipika za katastarsku općinu Brekinska
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio k.o. Metković
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio katastarske općine Vid

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio katastarske općine Vid
(nova k.o. Prud)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o.
Pribiševci i Našice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našice za katastarsku općinu Vukojevci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Nina za katastarsku općinu Poljica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Novalje za dio katastarske općine Novalja
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Novske za katastarske općine Novska i
Bročice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Kruševo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Obrovac i
dijelove katastarskih općina Zaton Obrovački i Kruševo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina za dio katastarske općine Ogulin
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina za katastarsku općinu Otok
Oštarijski
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Opatije za katastarske općine Opatija i
Volosko i dijelove katastarskih općina Pobri, Bregi, Vasanska, Veprinac, Poljane, Oprić i
Perenić
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Opuzena (K.o. Opuzen - dio sadašnje K.o.
Opuzen koji je u sastavu Grada Opuzena)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Orahovice za dio katastarske općine
Orahovica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pakraca za katastarske općine Pakrac i
Prekopakra
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pleternice za katastarsku općinu Bučje
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Ploča (K.o. Komin i dio K.o. Plina - područje
budućih katastarskih općina Komin i Rogotin)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ploča za dio k.o. Baćina i dio k.o. Plina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Poreča (katastarske općine Tar, Vabriga,
Vrvari i dijelovi katastarskih općina Frata, Nova Vas i Donja Mirna)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Požege za katastarske općine Drškovci i
Komušina
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA RABA ZA DIO
KATASTARSKE OPĆINE LOPAR (OTOCI GRGUR I GOLI)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Samobora
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Siska za katastarske općine Stupno i
Crnac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Siska za katastarsku općinu Odra

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Slunja za dijelove katastarskih općina Slunj
i Cvitović
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Solina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Splita za katastarske općine Sitno i Srinjine
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Stari Grad
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Supetra za dio k. o. Supetar i dio k. o. Mirca
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Sveta Nedjelja za dijelove katastarskih
općina Rakov Potok i Molvice
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA UMAGA (KATASTARSKE
OPĆINE LOVREČICA, MATERADA I PETROVIJA)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Umaga za dio katastarske općine Savudrija
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Varaždinske Toplice za katastarsku općinu
Varaždinske Toplice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Velike Gorice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Velike Gorice za k.o. Gradići i dio k.o.
Kurilovec
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Virovitice za dijelove katastarskih općina
Virovitica i Virovitica-grad
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Virovitice za dio katastarske općine
Virovitica - naselje Požari
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Visa za dio katastarske općine Vis
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Vrbovca za dijelove katastarskih općina
Vrbovec i Luka
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Vrgorca za k.o. Dusina
ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA VRLIKE ZA
KATASTARSKU OPĆINU VRLIKA
Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Vukovara za k.o. Borovo Naselje i dijelove
k.o. Lipovača, Trpinja i Borovo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zadra za dijelove katastarskih općina Diklo,
Bokanjac i Crno
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zadra za dijelove katastarskih općina Veli Iž
i Mali Iž
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zadra za dio katastarske općine Premuda
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za k.o. Čučerje
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za katastarsku općinu Granešina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za katastarsku općinu Kupinečki
Kraljevec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zaprešića za dio k.o. Kupljenovo i dio k.o.
Pušća
Odluka o katastarskoj izmjeri na području k.o. Veli Rat i k.o. Soline
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Gola
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Koločep
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Kornati
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Legrad
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Nin
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Petrčane
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Podravske Sesvete
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Privlaka
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Ravna Gora
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Stare Plavnice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Sukošan
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Tvrđavica - Podravlje
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Zaton i katastarske općine
Sustjepan
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Žrnovnica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Brestovac i Nurkovac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Gradac i Zarilac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Labin i Trget
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Stipanovci, Podgorač,
Podgorač II i Razbojište
Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Vrsar i Funtana
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Brijuni (NP Brijuni)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Krka (NP Krka)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Paklenica (NP Paklenica)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera (NP Plitvička
Jezera)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Risnjak (NP Risnjak)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NP Sjeverni
Velebit)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Baška
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Bibinje za dio katastarske općine Bibinje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Bol za dio katastarske općine Bol
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brckovljani za katastarsku općinu
Brckovljani
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brckovljani za katastarsku općinu Hrebinec
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarske općine Daranovci
i Zakorenje
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarsku općinu Jaguplije
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Cernik za dijelove katastarskih općina
Podvrško i Banićevac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Cernik za katastarsku općinu Cernik
Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Čačinci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Čađavica za dijelove katastarskih općina
Čađavica i Starin
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za dio katastarske općine
Gornja Motičina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za katastarsku općinu
Donja Motičina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Draganić za dio katastarske općine
Draganić
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Drenje za katastarsku općinu Potnjani
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Drenje za katastarsku općinu Preslatinci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec za katastarsku općinu
Đelekovec
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Feričanci za katastarsku općinu Gazije
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Galovac za katastarsku općinu Galovac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gorjani za katastarsku općinu Gorjani
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine
Gornja Rijeka
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Jasenice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Zaton
Obrovački
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jelenje za katastarsku općinu Rečina i
dijelove k.o. Jelenje, Dražice, Podhum, Drenova i Grobnik
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Klana za dio katastarske općine Klana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koprivnički Ivanec za k.o. Koprivnički
Ivanec
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koprivnički Ivanec za katastarsku općinu
Kunovec
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kostrena za dio katastarske općine
Kostrena-Barbara pogon Urinj
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koška za k.o. Topoline i
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kukljica za katastarsku općinu Kukljica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Kutnjak
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Lekenik
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine
Vukojevac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lišane Ostrovičke za dio katastarske
općine Lišane Ostrovičke i dio katastarske općine Vukšić
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Magadenovac za katastarsku općinu Lacići
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Magadenovac za katastarsku općinu
Šljivoševci
Odluka o Katastarskoj izmjeri na području općine Marijanci za katastarsku općinu Kunišnici
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za dio katastarske općine
Marijanci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za katastarsku općinu
Čamagajevci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Matulji
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Mljet za katastarsku općinu Goveđari
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Mrkopalj za dio katastarske općine
Mrkopalj
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Nijemci za dijelove katastarskih općina
Apševci, Lipovac, Nijemci i Podgrađe
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Nova Kapela za k.o. Nova Kapela i Batina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Novigrad
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Pridraga
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Okrug za katastarsku općinu Okrug
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Omišalj za katastarsku općinu Omišalj i dio
katastarske općine Miholjice
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu
Pakoštane

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Vrana
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarske općine Neviđane,
Banj, Dobropoljana i Mrljane
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarsku općinu Pašman
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarsku općinu Ždrelac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, Donji
Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina
Perušić 1, Konjsko Brdo i Kvarte
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za dio katastarske općine
Pisarovina
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine
Prijeboj i Plitvička Jezera
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Igrane
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine
Živogošće
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podstrana za katastarsku općinu Gornja
Podstrana
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Polača za katastarsku općinu Polača i dio
katastarske općine Tinj
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Briševo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Murvica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Poličnik
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Posedarje za katastarsku općinu
Posedarje
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Povljana za dio katastarske općine
Povljana
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Preko za katastarske općine Preko i
Sutomišćica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina
Punat i Stara Baška
Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Punitovci za katastarsku Općinu Krndija
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punitovci za katastarsku općinu Punitovci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rakovica za dijelove k.o. Drežnik,
Sadilovac i Rakovica
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Gorica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Subotica
Podravska
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ravna Gora za dio katastarske općine
Divjake - naselja: Šije, Leskova Draga i Kupjak
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ražanac za katastarsku općinu Radovin
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ražanac za katastarsku općinu Ražanac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rešetari za katastarsku općinu Rešetari
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sali za dio katastarske općine Sali
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sali za katastarsku općinu Božava
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu
Gašinci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu
Satnica Đakovačka
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Selnica za dijelove katastarskih općina
Selnica i Zebanec
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Mrzović
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sirač za dijelove katastarskih općina Sirač i
Miljanovac
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno
(nova k.o. Klek)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno
(nova k.o. Komarna - Duboka)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno
(nova k.o. Kremena - Duba - Raba)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno
(nova k.o. Podgradina)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Stankovci za katastarsku općinu Stankovci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Sutivan
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sv. Filip i Jakov za katastarsku općinu
Filipjakov
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sv. Filip i Jakov za katastarsku općinu
Raštane
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu
Turanj
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Ilija za katastarsku općinu Beletinec i
dijelove katastarskih općina Sveti Ilija i Biškupec II
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Martin na Muri za katastarsku općinu
Gradiščak

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Škabrnja za katastarsku općinu Škabrnja
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Šolta za katastarsku općinu Gornje Selo
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Tkon za katastarsku općinu Tkon
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Tovarnik za dio katastarske općine Ilača
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovci za dio katastarske općine
Forkuševci
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovo za dijelove k. o. Marinići i Srdoči
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zažablje za dijelove katastarskih općina
Vidonje i Dobranje (nova: k.o. Bijeli Vir)
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zdenci za dijelove katastarskih općina
Orahovica, Dolci i Zdenci - naselje Duga Međa
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zemunik Donji za katastarsku općinu
Zemunik
Odluka o katastarskoj izmjeri na potresom pogođenim područjima Općine Pokupsko za dio
k.o. Pokupsko
Odluka o katastarskoj izmjeri na potresom pogođenim područjima Općine Topusko za dio
k.o. Velika Vranovina
Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija (NN br. 41A)
Odluka o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka
Odluka o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima
kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu
Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini
Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini
Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini
Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2007. godinu
Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2008. godinu
Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2009. godinu
Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2010. godinu
Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2011. godinu
Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu
Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu
Odluka o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.
Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.
godine

Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.
Odluka o konačnom popisu naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije za otpis
dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakupu za
ribnjake i nakade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.
Odluka o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989. godine
Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989.
Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine
Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na
prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje
od 1. siječnja 1989. godine
Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na
prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje
od 1. siječnja 1989.
Odluka o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. siječnja 1989. godine
Odluka o konačnom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja
1989.
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - ribarske luke Tribunj
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.
Donji Seget, predio ispred hotela Medena
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja turističkoproizvodnog kompleksa za preradu i ugostiteljsku ponudu školjkaša u uvali Sutvid, k.o.
Popova luka
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće
luke posebne namjene benzinske postaje Biograd
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće
luke posebne namjene benzinske postaje Preko
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - brodogradilišne luke na dijelu k.o. Korčula, Korčula
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno
brodogradilište Vranjic
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog
dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području
Grada Dubrovnika
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području
Grada Dubrovnika
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže
Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih
uređaja
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže
na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan
Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske
luke Vitrenjak
Odluka o koncesiji na pomorskom drobu u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno
Odluka o koncesiji pomorskog dobra
Odluka o koncesiji pomorskog dobra kompleksa Runjica
Odluka o koncesiji pomorskog dobra luke posebne namjene Kruščica i za izgradnju i
gospodarsko korištenje benzinske stanice Kruščica
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe predio Martinska
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- Brodogradiliša Cres
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- Brodogradilišta 3. maj
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- brodogradilišta Greben
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d. Trogir
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- Brodogradilišta Kraljevica

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- Brodogradilišta Lamjana
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- brodogradilišta Mali Lošinj
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- brodogradilišta Punat
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- brodogradilišta specijalnih objekata Split
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- Brodogradilišta Šibenik
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- Brodogradilišta Uljanik
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- brodogradilišta Viktor Lenac
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- Brodogradilište Šibenik
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Bakar
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Dugi Rat
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Koromačno
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Mlaka
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Podrola - Rakalj
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Sepen
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Sršćica
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Stinice
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Sv. Petar, Pula
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke TC Umag
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- industrijske luke Urinj
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Borik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Cres
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Dubrovnik
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Frapa
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Hramina
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Jezera
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Kornati
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Kremik
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Opatija
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Pomer
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Punat
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Rovinj
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Split
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Supetarska Draga
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Umag
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Veruda
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Vodice
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene
- luke nautičkog turizma Zlatna Luka
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka i riba
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja
industrijske djelatnosti proizvodnje električnih strojeva i uređaja u brodogradnji, na području
koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja
industrijske djelatnosti proizvodnje tehničkih plinova, na području koje je utvrđeno kao lučko
područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovnonautičke benzinske stanice Blatine
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka
posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu
k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu ko.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni
Rivijera-"otok Sv. Katarina - Monumenti"
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Agana
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Novigrad
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Mariccio
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Rabac
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma Tribunj
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu
gospodarskog korištenja luke posebne namjene brodogradilišta Split
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene industrijske luke Stinice
Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe Morske istraživačke postaje
Martinska
Odluka o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene
- industrijske luke Podrola - Rakalj
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta – uzgoj morske spužve zapadno od otoka
Oliba

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala – polje 1
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada
Zadra
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka i riba te obavljanja obrazovno-istraživačke djelatnosti na polju 51
B, 51 C, 51 D u Malostonskom zaljevu
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka na lokacijama Malenica i Val delle Navi, u Limskom zaljevu
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja B, D i F
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja I., II., III. i IV.
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala
Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja
djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na
otoku Braču

Odluka o koncesiji u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra radi izgradnje i korištenja
podmorskog prijelaza naftovoda otok Krk-kopno, na području Grada Kraljevice i Općine
Omišalj
Odluka o koncesiji u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra radi povećanja sigurnosne
razine područja Terminala Omišalj, na području poluotoka Ert, Omišalj
Odluka o koncesiji za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilišta na
dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic
Odluka o koncesiji za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području Grada Zagreba
Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja
pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet
Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja
spojne ceste Brajdica - Čvor Draga, D - 404
Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje kanalizacijskog
sustava za odvodnju otpadnih voda prema projektu: Sustav javne odvodnje Grada Raba II. i
III. faza
Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje objekata za
veterinarski i fitopatološki nadzor, s pratećim prometnim površinama i internom pristupnom
prometnicom u luci Ploče
Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu znanstvenog i razvojnog
istraživanja
Odluka o konsolidiranim financijskim izvješćima grupe banaka
Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)
Odluka o konstrukciji računa u banci
Odluka o konstrukciji računa u banci, vodećem broju banke, uvjetima i načinu otvaranja
računa u banci i sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci
Odluka o konstrukciji računa u depozitnoj instituciji
Odluka o kontnom planu društava za osiguranje i reosiguranje
Odluka o kontnom planu leasing društva
Odluka o kontnom planu za banke
Odluka o kontnom planu za banke i štedionice
Odluka o kontnom planu za kreditne institucije
Odluka o kontnom planu za kreditne unije
Odluka o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u
ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova
Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Odluka o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja
Hrvatske narodne banke

Odluka o korištenju avilnih aerodroma od strane zrakoplova i vozila Promatračke misije
Odluka o korištenju materijala za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom u
2006. godini
Odluka o korištenju materijala za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom u
2007. godini
Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda
socijalno ugroženog stanovništva
Odluka o korištenju zračnog prostora i zračnih luka Republike Hrvatske za potrebe
koalicijskih snaga pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država
Odluka o korištenju zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske, tipa Challenger CL-604,
reg. oznake 9A-CRO
Odluka o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za obnovu
Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost
Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland
Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske u iznosu od USD 50.000.000,00
Odluka o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne
infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u
infrastrukturu širokopojas
Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2001. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog školstva u 2002. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba srednjeg školstva u 2001. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba srednjeg školstva u 2002. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2006. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2004. godine
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2008. godine
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom
tromjesečju 2004. godine
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2003. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2004. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2005. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2006. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2007. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2010. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju
2008. godine
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju
2012. godine
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju
2016. godine
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog
zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog
zemljišta u Republici Hrvatskoj
Odluka o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje
ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene
zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola u razdoblju travanj - lipanj 2016.
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za školsku godinu 2017./2018.
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za školsku godinu 2018./2019.
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za školsku godinu 2019./2020.
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za školsku godinu 2020./2021.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za školsku godinu 2021./2022.
Odluka o kriterijima i načinu raspodjele kontingenta radnih dozvola za SR Njemačku
Odluka o kriterijima i načinu raspodjele radnih dozvola prema kriterijima sporazuma o
zapošljavanju radnika tvrtki, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u SR Njemačkoj na temelju
ugovora o izvođenju radova
Odluka o kriterijima i planu uvođenja doplatnih maraka
Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske
Odluka o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u
depozite banaka na području Republike
Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga
zavoda za zapošljavanje
Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga
zavoda za zapošljavanje
Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na
udomitelje
Odluka o kriterijima isplate nagrade i troškova rada miritelja, odnosno članova mirovnoga
vijeća u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima
Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i trajne individualne kvote u 2013. godini.
Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2014. godini
Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2015. godini
Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini
Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus
thynnus) plivaricom tunolovkom
Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus
thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu
Odluka o kriterijima za carinski kontingent
Odluka o kriterijima za darovanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
hrvatskim braniteljima
Odluka o kriterijima za davanje državnih jamstava
Odluka o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska dostignuća
Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za
razvoj volonterstva
Odluka o kriterijima za izbor i načinu izbora predstavnika i/ili predstavnica Nacionalnog
odbora za razvoj volonterstva
Odluka o kriterijima za određivanje depozita položenih pod značajno povoljnijim uvjetima

Odluka o kriterijima za određivanje koeficijenata za utvrđivanje plaće sucima i drugim
nositeljima pravosudnih dužnosti kojima je koeficijent utvrđen u rasponu
Odluka o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Vlade Republike Hrvatske
Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna
(Thunnus thynnus) na uzgajališta u 2010. godini
Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna
(thunnus thynnus) na uzgajališta u 2011. godini
Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a ( ICCAT record of bft
catching vessels)
Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT
catching vessels)
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom
tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u
2017. godini
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom
tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u
2018. godini
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT
catching vessels)
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT
catching vessels) u 2012. godini
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT
catching vessels) u 2013. godini
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT
catching vessels) u 2014. godini
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT
catching vessels) u 2016. godini
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a
(ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini
Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a
(ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini
Odluka o kriterijima za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba
Odluka o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja
Odluka o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku
Hrvatsku
Odluka o kriterijima za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta
Odluka o kriznim štabovima
Odluka o kupnji nekretnine za potrebe Otvorenog kaznenog zavoda Valtura - Pula
Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Odluka o Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
Odluka o Listi sigurnih zemalja podrijetla u postupku odobrenja međunarodne zaštite
Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese
Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog
Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica
Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika
Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese
Odluka o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice
Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka
Odluka o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog
Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca
Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
Odluka o lokalnim porezima Grada Našica
Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje
Odluka o lokalnim porezima Grada Pula – Pola
Odluka o lokalnim porezima Grada Sinja
Odluka o lokalnim porezima Grada Siska
Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
Odluka o lokalnim porezima Grada Vodnjana - Dignano
Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba
Odluka o lokalnim porezima Općine Bale
Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje
Odluka o lokalnim porezima Općine Bizovac
Odluka o lokalnim porezima Općine Bol
Odluka o lokalnim porezima Općine Brela
Odluka o lokalnim porezima Općine Čaglin
Odluka o lokalnim porezima Općine Darda
Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac
Odluka o lokalnim porezima Općine Draž
Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo
Odluka o lokalnim porezima Općine Fažana
Odluka o lokalnim porezima Općine Gračac

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec
Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak
Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice
Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje
Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela
Odluka o lokalnim porezima Općine Klis
Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica
Odluka o lokalnim porezima Općine Krašić
Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko
Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo
Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin
Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona
Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj
Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje
Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora
Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac
Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka
Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić
Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad
Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci
Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić
Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan
Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada
Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci
Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
Odluka o lombardnom kreditu
Odluka o ljekarnama s ovlastima javne Ijekarne
Odluka o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi
Odluka o maksimalnom trajanju postupaka zdravstvene njege i rehabilitacije u kući
Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za
obračun plaće državnih službenika i namještenika

Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za
obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama
Odluka o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura
Odluka o metodologiji za izradu planova obrane
Odluka o metodologiji za izradu sigurnosnih planova
Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2013. godini
Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2013. godini
Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2012. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koje se griju na drva u 2012. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2004. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2005. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2006. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2007. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2008. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2009. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2010. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2011. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
prvom tromjese
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u
prvom tromjes
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Zavoda za
socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u prvom
tromjesečju 2012. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb
i pomoći za ogrjev u 2002. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb
i pomoći za ogrjev u 2003. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2002. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2003. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2004. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2005. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2006. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2007. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2008. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2009. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2010. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2011. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2012. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2014. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2015. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2016. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2017. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2018. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2019. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2020. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2021. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2022. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u prvom tromjesečju 2004. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u prvom tromjesečju 2008. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2004. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2002. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2003. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2004. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2005. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2006. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2007. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2008. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2009. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2010. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u 2011. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2004. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2008. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za
starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2012. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2006. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2008. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2008. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2012. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2016. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, za razdoblje rujan - prosinac 2003. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima za investicijsko održavanje zdravstvenih
ustanova u 2001. godini, za decentralizirane funkcije od 1. srpnja do 31. prosinca 2001.
Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih
postrojbi u 2019. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih
postrojbi u 2020. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima za tekuće izdatke centara za socijalnu skrb i
izdataka pomoći za ogrjev u 2001. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2015. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2016. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2017. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2018. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2019. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2020. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2021. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u 2022. godinii
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda
javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda
javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini
Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Odluka o minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti banaka i drugih financijskih
organizacija
Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti
za promet
Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na
drva u 2014. godini
Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje
domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini
Odluka o minimalnim stopama i visinama slivne vodne naknade
Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća
stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora
Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o minimalnom iznosu dnevne naknade osobnog dohotka zbog privremene
spriječenosti za rad
Odluka o minimalnom iznosu koji je potreban za osnivanje banke
Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama
Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije
za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početka obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenice zastupnika
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenice zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenice zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika u Županijskom domu Hrvatskog sabora
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Hrvatskome saboru
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnoga sabora
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Županijskom domu Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti
i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847
Odluka o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak
Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u
građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska

Odluka o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u
Republici Hrvatskoj
Odluka o mjerama za sprječavanje i suzbijanje akutne mlohave kljenuti i CreutzfeldtJakobove bolesti
Odluka o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetskokatastarskoga i
gospodarskoga stanja u dolini rijeke Neretve
Odluka o mjerama za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme
proglašene epidemije bolesti COVID-19
Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju
druge djelatnosti
Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade
Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi i zaštiti prirode
Odluka o mjerilima koja se mogu podnositi na ovjeravanje bez odobrenja tipa mjerila
Odluka o mjerilima za odredivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju sucima Ustavnog
suda Republike Hrvatske, nositeljima pravosudnih dužnosti i dužnosnicima koje imenuje i
razrješuje Sabor Republ
Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika i djelatnika koje
imenuje i razrješava Sabor i njegovo radno tijelo
Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju Predsjedniku
Republike Hrvatske
Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja
pravosudnih dužnosti
Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca Ustavnog suda Republike
Hrvatske
Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku
Hrvatsku i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna
Odluka o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet
Odluka o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta
Odluka o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i
javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora ili su uključeni u njihov rad
Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad i naknadama troškova članovima
Povjerenstva za fiskalnu politiku
Odluka o nabavnim kategorijama
Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini
Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.
Odluka o Nacionalnom centru podataka prema Ugovoru o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih
pokusa
Odluka o Nacionalnom klirinškom sustavu
Odluka o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja
korupcije
Odluka o načanu formiranja teaja hrvatskog dinara u Narodnoj bana Hrvatske
Odluka o načinu dostave i sadržaju podataka koji se dostavljaju Međunarodnom
monetarnom fondu
Odluka o načinu dostave matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom
osiguranju
Odluka o načinu evidentiranja i iskazivanja svota osnovica osiguranja koje se uzimaju za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika
Odluka o načinu formiranja cijena određenih prehrambenih proizvoda u prometu na veliko
odnosno na malo
Odluka o načinu formiranja cijena određenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo
Odluka o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza
Odluka o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha
Odluka o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske
Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama
na deviznom tržištu
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene
banke i štedionice
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih
potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u
stranim sredstvima plaćanja
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju sredstava banaka na računima u
inozemstvu
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava
plaćanja
Odluka o načinu i rokovima izvješća o odobrenim deviznim kreditima domaćim pravnim
osobama
Odluka o načinu i uvjetima davanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1992.
godine

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1992.
godine
Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992.
godine
Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992.
godine
Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica
Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica za održavanje
njihove dnevne likvidnosti
Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne
likvidnosti
Odluka o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju likvidnosti banaka
Odluka o načinu i uvjetima odobravanja inicijalnih kredita bankama za premošćivanje
nelikvidnosti
Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti bankama nad
kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i
restrukturiranja banke
Odluka o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim
računima građana u dinarima
Odluka o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita s osnove isplate devizne štednje
građana
Odluka o načinu i uvjetima odobravanja reeskontnih kredita bankama u četvrtom tromjesečju
1991. godine
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u domaće vrijednosne papire i
udjele u domaćim investicijskim fondovima
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti
naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima
Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u
stranim investicijskim fondovima
Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista
Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra
Odluka o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog
obvezničkog udjela (204,40 EUR-a) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu
imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (pročišćeni tekst)
Odluka o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti
jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM)
Odluka o načinu ispravljanja pogrešaka i stavljanju izvan snage odluka donesenih u
neupravnom postupku

Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane aktive banke
Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i
štedionica
Odluka o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica
Odluka o načinu izračunavanja kapitala banke
Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim
učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima
epidemije bolesti COVID-19
Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim
učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima
epidemije COVID-19
Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim
učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja
Odluka o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih
financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti
Odluka o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja
rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID19
Odluka o načinu korištenja sredstava za zadovoljavanje zajedničkih potreba društva u oblasti
socijalne zaštite u razdoblju od 18. listopada do 31. prosinca 1990. godine
Odluka o načinu korištenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja
osiguranika s ugroženih područja Republike Hrvatske, te odobrenju troškova na teret
udruženih sredstava
Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u
banci
Odluka o načinu naplate troškova iz sredstava Državnog proračuna za zdravstvenu zaštitu
pruženu strancima
Odluka o načinu naplate troškova zdravstvene zaštite koje osobno snosi stranac
Odluka o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim
organizacijama
Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova
Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom
Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima, određenim ribolovnim
alatima i na određeno vrijeme
Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu
predmet ugovaranja sa HZZ-om
Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Hrvatske narodne
banke

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada
Narodne banke Hrvatske
Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke
Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani
prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete
Odluka o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
Odluka o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u
trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti
COVID-19
Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti
COVID-19
Odluka o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije
bolesti COVID-19
Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene
zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te sadržaju i obliku potvrde kojom se to pravo
dokazuje
Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne
institucije
Odluka o načinu prodaje carinske robe i rasporedu sredstava dobivenih prodajom te robe
Odluka o načinu prodaje, cijeni, popustima u cijeni, uvjetima plaćanja, vremenu prodaje i
drugim uvjetima prodaje dionica HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. zaposlenicima i ranije
zaposlenima u HT-Hrva
Odluka o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima
prodaje dionica INA - Industrija nafte d.d. zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima
koja čine INA grupu
Odluka o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA - Industrije nafte d.d.
javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima
Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera
Odluka o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom
Odluka o načinu rada Hrvatskoga sabora na sjednici bez nazočnosti javnosti
Odluka o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i
štedionica
Odluka o načinu rješavanja neusklađenosti podzakonskih akata Hrvatske narodne banke i
međunarodnih računovodstvenih standarda

Odluka o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske
Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III.
tromjesečju 1993. godine
Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih i lombardnih kredita bankama
Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama
Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u III.
tromjesečju 1992. godine
Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u IV.
tromjesečju 1992. godine
Odluka o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije
u II. tromjesečju 1993. godine
Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo
mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske
poslove
Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza
iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne
djelatnosti i obvezn
Odluka o načinu vođenja evidencije stegovnih mjera i kazni
Odluka o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike
Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim
organizacijama
Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim
i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose
Odluka o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Odluka o načinu, uvjetima i naknadi za pristup podacima sudskog registra
Odluka o nadzornim izvješćima banaka
Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih unija
Odluka o Nadzornom izvješću za banke i štedionice i Naputcima za popunjavanje Nadzornog
izvješća
Odluka o nagradama i naknadama troškova sucima i drugim osobama u postupku pred
Sudom časti Hrvatske obrtničke komore
Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama pred Sudom časti pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori - pročišćeni tekst
Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom
časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2013. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2017. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2021. godinu
Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu
Odluka o najnižem iznosu nadoknade plaće
Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
osiguranika poljoprivrednika
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2000.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2001.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2002.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2003.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2004.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2005.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2007.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2008.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2009.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2012.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2013.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2014.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2016.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2022.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 1999.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2000.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2001.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2002.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2003.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2004.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2005.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2006.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2007.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2008.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2009.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2012.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2013.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2014.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2015.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2016.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2021.
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 18. prosinca 2002.
Odluka o najnižoj naknadi za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja
Odluka o najnižoj naknadi za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja osiguranika koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu i dopustu radi
njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko
osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu
Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno
osiguranje

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osnovno zdravstveno
osiguranje
Odluka o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje
doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada
1992.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1992. i od 1. travnja 1
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja
1992.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikacju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1993.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1991.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1992.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1993.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja
1991. i od 1. listopada
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja
1992.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja
1991.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja
1992.
Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
okvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada
1992.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1994.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1993.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1995.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1994.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1994.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1994.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1995.
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikacuju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.
Odluka o najnižoj svoti za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja osiguranika koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu i dopustu radi
njege djeteta s tež
Odluka o najpovoljnijoj ponudi za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području Županije Sisačko-Moslavačke
Odluka o najpovoljnijoj ponudi za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području Županije Koprivničko-Križevačke
Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje
Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe
Odluka o najvišem iznosu novčane naknade za nezaposlenu osobu
Odluka o najvišem iznosu radijske i televizijske pretplate
Odluka o najvišem iznosu telefonske pretplate
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2003. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2004. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2006. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2007. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2008. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2009. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2010. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2011. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2012. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2013. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2014. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2015. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2020. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2021. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2022. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade mirovinskom društvu za 2003. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade mirovinskom društvu za 2004. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2007. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2008. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2009. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2010. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2011. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2012. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2013. godinu
Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za
2014. godinu

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2010. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova Mirovinskog osiguravajućeg društva u
2011. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2012. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2013. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2014. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2015. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2017. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u
2022. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova MOD-a u 2009. iz doznaka obveznog
mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj postotnoj vrijednosti pozajmljenog novca mirovinskog društva
Odluka o najvišoj postotnoj vrijednosti pozajmljenog novca mirovinskog fonda
Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce
Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća
Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća
Odluka o naknadama troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred
Sudom časti Hrvatske obrtničke komore
Odluka o naknadama za usluge Hrvatske gospodarske komore u vezi s organizacijom i
provedbom poslova javnog komisionara
Odluka o naknadama za usluge Hrvatskog sustava velikih plaćanja u Hrvatskoj narodnoj
banci

Odluka o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog poreza na
dodanu vrijednost za 2003. godinu
Odluka o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju
plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1991.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja I najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1992.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1993.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1994.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1996.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1997.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1998.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja za godinu 1998.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
2001.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
godinu 1999.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
godinu 2000.
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba
upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
2004. godinu
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
2005. godinu
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
godinu 2002.
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
godinu 2003.
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
godinu 2006.

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja
za godinu 2007.
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
godinu 2008.
Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za
godinu 2009.
Odluka o naknadi štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku
Odluka o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja
influence ptica na području žarišta "Ribnjak 1905" d.o.o., Našice
Odluka o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja
influence ptica na području žarišta Ribnjaka "Grudnjak"
Odluka o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom
časti pri Privrednoj komori Hrvatske
Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku bez
međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred komisijom
Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija
Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim
izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim
izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske
Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku s
međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj
komori
Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela Sudišta i drugim sudionicima
u postupcima arbitraže i mirenja pred Stalnim izbranim sudištem i Centrom za mirenje
Hrvatske gospodarske komore
Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u
postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Odluka o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu
Odluka o naknadi troškova postupka pred Povjerenstvom Vlade Republike Hrvatske za
granice jedinica lokalne samouprave
Odluka o naknadi za eksploataciju mineralnih sirovina
Odluka o naknadi za eksploatadju mineralnih sirovina
Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje
priključnog kapaciteta
Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje
priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina
Odluka o naknadi za priključenje na plinski distrubucijski ili transportni sustav i za povećanje
priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina
Odluka o naknadi za rad predsjednika i potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva
Republike Hrvatske koji su iz reda sudaca
Odluka o naknadi za rad u komasacijskom povjerenstvu županije, Grada Zagreba i velikog
grada
Odluka o naknadi za razvoj
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Visa
Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje trgovačkog društva »Odvodnja Poreč«
d.o.o.
Odluka o naknadi za razvoj društva Albanež d.o.o., Pomer
Odluka o naknadi za razvoj društva Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo
Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalno Duga Resa d.o.o., Duga Resa
Odluka o naknadi za razvoj društva Moslavina d.o.o.
Odluka o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk
Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje
Grada Otoka (naselja: Otok i Komletinci)
Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje
Općine Cerna (naselja: Cerna I Šiškovci)
Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje
Općine Ivankovo
Odluka o naknadi za razvoj društva VIRKOM d.o.o., Virovitica
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodne usluge d.o.o., Križevci
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod d.o.o., Brinje
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
Odluka o naknadi za razvoj javne odvodnje na području Općine Sukošan
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Hvarski vodovod d.o.o.,
Jelsa

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodoopskrba i odvodnja
Zaprešić d.o.o., Zaprešić
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodovod d.o.o., Makarska
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD ZAPADNE
SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Grubišnoga
Polja
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području grada Otočca
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodoopskrba i
odvodnja d.o.o., Zagreb
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za područje grada Hvara
Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije
Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Tekija d.o.o., Požega
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
Odluka o naknadi za razvoj za područje Grada Otoka (naselja: Otok i Komletinci)
Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Cerna (naselja: Cerna i Šiškovci)
Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Ivankovo (naselja: Ivankovo, Retkovci i
Prkovci)
Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Jesenje
Odluka o naknadi za stanovanje
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2014. godinu
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015. godinu
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2016. godinu
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1990.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1991.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1993.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1994.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1996.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1997.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1998.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u 2001.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u 2004. godinu
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u 2005. godini
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1999.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2000.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2002.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2003.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2006.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2007.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2008.
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije
izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2009.
Odluka o naknadi, za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili
dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1992.
Odluka o nalozima za plaćanje
Odluka o namjenama i uvjetima uz koje se mogu odobravati devizni krediti domaćim
osobama
Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog
neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog
zapošljavanja osoba s invaliditetom

Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na
javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama
2013., 2014. i 2015.
Odluka o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju
Odluka o naplati naknade (cestarine) za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata
na državnim cestama
Odluka o nastavku pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa
društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar pod
radnim nazivom "on-line registracija«
Odluka o nastavku sudjelovanja hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji UNAMSIL
(Sierra Leone)
Odluka o nastavku sudjelovanja hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji UNMEE
(Etiopija i Eritreja)
Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na
češkom jeziku i pismu (model A)
Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za srednje škole s nastavom na
češkom jeziku i pismu (model A)
Odluka o Nastavnom planu i programu hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance
pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom
sustavu i sustavu obrazovanja odraslih
Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom na
mađarskom jeziku i pismu (model A)
Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na
mađarskom jeziku i pismu (model A)
Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na
srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A)
Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za srednje škole s nastavom na
srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A)
Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika i književnosti za srednje škole s
nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A)
Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na
talijanskom jeziku i pismu (model A)
Odluka o Nastavnom programu adventističkog vjeronauka za osnovnu školu
Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te
koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti na pravo uporabe
riječi "Hrvatska akademija

Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti na pravo uporabe
riječi "Hrvatska akademija
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti
spolova ("Narodne novine", br. 82/08)
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. stavka 1. točke 11. i stavka 12.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. Zakona o dodatku na mirovine
ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 79/09. i 114/11.)
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89.
stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona - sada članka 293. stavka 1. u
vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja
2013. povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima, člankom 1.a, člankom 3. i
člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji i drugim međunarodnim konvencijama,
člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju
("Narodne novine", br. 157/13., 151/14. i 133/15.)
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11., 64/15. i 112/18.))
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 84. stavka 1. točke 5. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01 i 60/01)
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. Zakona o
cestama ("Narodne novine", broj 84/11)
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 30. stavka 1. točke 3. i stavka
2. i članka 41. stavka 1. Zakona o duhanu
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 50. stavka 5. i članka 67.
stavka 1. točke 3. Zakona o šumama
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbi Zakona o političkim strankama
Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbi Zakona o privatizaciji Hrvatskih
telekomunikacija
Odluka o nedodjeljivanju koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih
usluga trgovačkom društvu Adriacella d.o.o. iz Zagreba
Odluka o neposrednim porezima Općine Križevci
Odluka o neposrednim porezima Općine Labin
Odluka o neposrednim porezima Općine Nova Gradiška
Odluka o neposrednim porezima Općine Ogulin
Odluka o neposrednim porezima Općine Vrgorac
Odluka o neposrednim porezima Općine Zadar

Odluka o neposrednim porezima Općine Županja
Odluka o nepotvrđivanju Financijskog plana Hrvatske narodne banke za 1999. godinu
Odluka o nepotvrđivanju Financijskog plana Hrvatske narodne banke za 2000. godinu
Odluka o nepotvrđivanju Godišnjeg obračuna Hrvatske narodne banke za 1998. godinu
Odluka o nepotvrđivanju Godišnjeg obračuna Hrvatske narodne banke za 1999. godinu
Odluka o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka
Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije
za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište na dijelu k.o. Solin, predio
Brodoremontno brodogradilište Vranjic
Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije
za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi
Vinodolski
Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio brodoremontno brodogradilište Vranjic
Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjerne-industrijske
luke Podrola - Rakalj
Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije
na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - Bunarina, na dijelu k.o. Pula
Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije u
svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u
Malostonskom zaljevu i Malom moru
Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije
na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - sportske luke Bunarina, na dijelu k.o. Pula
Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u
svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - luke posebne namjene - industrijske luke
Urinj
Odluka o neprimjenjivanju Odluke o zaštiti interesa Socijalističke Federativne Republike
Jugbslavije u oblastima koje se odnose na funkcioniranje jedinstvenog monetarnog i
deviznog sistema i politike
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Odluke o jedinstvenom načinu i postupku obavljanja
poslova platnog prometa po osnovi plasmana iz sredstava primarne emisije ("Službeni list
SFRJ", broj 28/91) na t
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ", br.
20/78, 6/82, 74/87, 5"/89, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ",
broj 21/82 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema državne uprave i o
saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ" br. 23/78,
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema državne uprave i o
Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ", br. 23/78,
21/82,18/85, 37/88,18/89, 40/89,
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni
propisi ("Službeni list SFRJ" br. 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i 35/91) na teritoriju
Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni
propisi ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 20/82,14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i 35/91 ) na teritoriju
Republike Hrvatsk
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Saveznom sudu ("Službeni list SFRJ", br.
21/74, 20/82, 20/90, 35/91) Na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni
list" SFRJ, br. 70/83,16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 i 20/81) na
teritoriju Republike H
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnim sudovima (\"Službeni list SFRJ\", br.
4/77 i 13/82) i Zakona o vojnom tužilaštvu (\"Službeni list SFRJ\", br. 4/77) na teritoriju
Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ", broj 64/85,
26/89 i 30/91) na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja
pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona
o općenarodnoj obrani na ter
Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja
pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona
o Službi društvenog knjigovo
Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja
pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona
o vojnoj obvezi na teritorij
Odluka o novčanim iznosima do kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj
plovidbi
Odluka o novčanoj naknadi za obnašanje druge dužnosti pored svoje dužnosti
Odluka o novčanom primanju za slučaj novorođenog djeteta
Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge
nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem
okupljanja
Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge
nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem
okupljanja

Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene
epidemije bolesti COVID-19
Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto
sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
umjetničko--nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
znanstveno-nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u
znanstveno--nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih
maski
Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde
prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici
Hrvatskoj 2021. godine
Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme
trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije
»Barovi«
Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje
epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim
putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije
bolesti COVID-19
Odluka o o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na
području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
Odluka o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke
u iznosu većem od pet (5) milijuna kuna
Odluka o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke
u iznosu većem od pet milijuna kuna
Odluka o obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom
Odluka o obavljanju nadzora nad poslovanjem banaka
Odluka o obavljanju platnog prometa po osnovi plasmana iz sredstava primarne emisije
Odluka o obavljanju platnog prometa u banci nakon provedenog spajanja ili pripajanja
banaka
Odluka o obavljanju poslova Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske
Odluka o obavljanju poslova odnosa s javnošću
Odluka o obavljanju poslova podrške prekršajno-evidencijskom sustavu
Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za
gospodarske i javne namjene u plovidbi
Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za
ljudska prava u Strasbourgu
Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije
Odluka o obilježavanju pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj
Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
Odluka o objavi konačnih rezultata izbora za predsjednika Republike Hrvatske održanih 2. i
9. siječnja 2005.
Odluka o objavi obrasca izvješća s podacima o imovini i stalnim prihodima dužnosnika te
imovini bračnog druga i malodobne djece dužnosnika
Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne
organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
Odluka o objavi okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih
institucija (INTOSAI)
Odluka o objavi prijevoda okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucija (INTOSAI)
Odluka o objavi rezultata izbora
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana
Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe
Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim
standardima neovisnosti)

Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna
razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s
izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o
stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja
3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma
financijskih informacija uključenih u prospekt, Međunarodnog standarda za povezane usluge
4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije
Odluka o objavljivanju Međunarodnih računovodstvenih standarda i službenih stajališta
Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda
Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda (200, 315, 320, 330, 700 i 701)
Odluka o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 6 i 7
Odluka o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja,
Međunarodnih standarda za angažmane uvida, Međunarodnih standarda za angažmane s
izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za povezane usluge
Odluka o objavljivanju Međunarodnog računovodstvenog standarda 33, Zarade po dionici
Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog
revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805
(izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen)
Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen), Međunarodnog
revizijskog standarda 570 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 700
(izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 701, Međunarodnog revizijskog standarda
705 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 706 (izmijenjen), Međunarodnog
revizijskog standarda 720 (izmijenjen)
Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog
revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane
uvida 2400 (izmijenjen)
Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8
Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja
3000 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen)
Odluka o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora
Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama koja se odnose na brzi razvoj
širokopojasnih mreža
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za male i srednje poduzetnike
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za naknadu troškova uslijed
liberalizacije tržišta električne energije

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u
male i srednje poduzetnike
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zapošljavanje
Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizuelnoj
djelatnosti
Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori sektoru čelika
Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstava
Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku naknade za javne usluge
Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u poštanskim uslugama
Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita
Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti
Odluka o objavljivanju pravila o potporama u obliku financijskih transfera javnim
poduzetnicima
Odluka o objavljivanju pravila o potporama za istraživanje i razvoj inovacija
Odluka o objavljivanju pravila o potporama za usavršavanje
Odluka o objavljivanju pravila o potporama za zaštitu okoliša
Odluka o objavljivanju Pravila o potpori u prometu
Odluka o objavljivanju pravila o primjeni propisa o državnim potporama na mjere koje se
odnose na izravno oporezivanje poduzetnika
Odluka o objavljivanju Pravila o provedbi prava državnih potpora od strane nacionalnih
sudova
Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama
Odluka o objavljivanju pravila o udjelu potpora kod prodaje zemljišta i zgrada od strane tijela
javne vlasti
Odluka o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope
Odluka o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojima se
podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi
Odluka o objavljivanju preoblikovnih Međunarodnih računovodstvenih standarda broj: 1, 4, 5,
10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Odluka o objavljivanju prevedenih Međunarodnih računovodstvenih standarda broj: 1, 4 i 34
Odluka o objavljivanju promijenjenih Međunarodnih računovodstvenih standarda
Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnog financijskog
izvještavanja 15, 16

Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog
izvještavanja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog
izvještavanja 17, 18
Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog
izvještavanja 19
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna
zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
Odluka o obliku i načinu vođenja upisnika članova kreditne unije
Odluka o obliku i sadržaju financijskih izvještaja
Odluka o obliku i sadržaju obrasca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju
Odluka o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju
Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za izdavanje memorijskih kartica digitalnih tahografa
Odluka o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova
Odluka o obliku i sadržaju uputnice za korištenje zdravstvene zaštite
Odluka o obliku i sadržaju zahtjeva za davanje odobrenja za rad banke
Odluka o obliku, minimalnom obujmu i sadržaju revizije i izvješća o obavljenoj reviziji banaka
Odluka o obliku, sadržaju i načinu izdavanja potvrde kojom se dokazuje pravo na
oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
Odluka o obliku, sadržaju i načinu izdavanja potvrde kojom se dokazuje pravo na
oslobađanje od plaćanja doplate
Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje broj: 221-1/19
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području
Grada Novigrada - Cittanova
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području
Grada Novigrada - Cittanova trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o.
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području
Grada Novigrada – Cittanova trgovačkog društva »Istarski vodovod«
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija
d.o.o., Split
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na
području Općine Dobrinj
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na
području Općine Malinska – Dubašnica

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na
području Općine Podstrana
Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu ekološkog učinka
Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu financijskog učinka
Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka
Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu socijalnog učinka
Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdskoplaninskog područja
Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske
Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske
Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu
zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske
Odluka o obustavi investicjskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna
Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te
redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu
Odluka o obustavi od primjene općeg akta Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente
Odluka o obustavi postupka sanacije brodogradilišta
Odluka o obustavi postupka sanacije Doma zdravlja Gospić
Odluka o obustavi postupka sanacije Doma zdravlja Petrinja
Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničke bolnice "Merkur"
Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničke bolnice Dubrava Zagreb
Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Osijek
Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Split
Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Odluka o obustavi postupka sanacije Klinike za dječje bolesti Zagreb
Odluka o obustavi postupka sanacije Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Odluka o obustavi postupka sanacije Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" Sisak
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Bjelovar
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Dubrovnik
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Karlovac
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Našice
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Pula
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Šibensko-kninske županije
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Varaždin
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Virovitica
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Požega
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Vinkovci
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih
veterana
Odluka o obustavi postupka sanacije Remontnog brodogradilišta Šibenik d.o.o., Šibenik
Odluka o obustavi postupka sanacije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice
Odluka o obustavi postupka sanacije Županijske bolnice Čakovec
Odluka o obustavi prethodnog postupka za uvođenje zaštitne mjere pri uvozu određenih
vrsta goveđeg mesa
Odluka o obustavi prethodnog postupka za uvođenje zaštitne mjere prilikom uvoza
nadomjestaka za sir
Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime
naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o
podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o obvezi banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim
plasmanima
Odluka o obvezi banaka da održavaju određen odnos između deviznih obveza i deviznih
potraživanja
Odluka o obvezi banaka da održavaju određen odnos između deviznih potraživanja i
deviznih obveza
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Kamatne stope na kredite i depozite"
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i garancije"
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države"

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države"
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite
Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite
Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem
Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja
po odredenim osnovama
Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o trgovanju na novčanom tržištu
Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu
Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama
Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa
najreprezentativnijih usluga
Odluka o obvezi izrade financijskih planova agencija koje su obveznice primjene Uredbe o
računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje se dijelom ili u cijelosti financiraju iz državnog
proračuna Republike Hrvatske
Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu
rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu u 1994. godini
Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu
rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1992. godini
Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu
rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1993. godini
Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi
održavanja minimalne likvidnosti u 1995. godini
Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi
održavanja opće likvidnosti
Odluka o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u
inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti
Odluka o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih pravnih osoba
Odluka o obvezi prijave cjenika, odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga
Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji
se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u
financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Odluka o obvezi rada državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu,
županijskih ureda i Gradskog ureda Grada Zagreba za opću upravu na dane 22. i 24.
siječnja 2000. godine
Odluka o obvezi rada Ministarstva unutarnjih poslova na dan izbora
Odluka o obvezi rada Ureda državne uprave na dan izbora

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave na dan izbora 17. svibnja 2009. godine
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave na dane izbora
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za
izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenika
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za
izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina,
odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe državnog referenduma
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike,
gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike,
gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika
hrvatskog naroda
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski
parlament iz Republike Hrvatske
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i
predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i
predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike
Hrvatske
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski
sabor
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za
zastupnike u Hrvatski sabor
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave u dane izbora
Odluka o obvezi rada ureda državne uprave u dane izbora za članove vijeća odnosno
predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o obvezi rada županijskih ureda i Gradskog ureda Grada Zagreba za opću upravu na
dane 2. i 3. siječnja 2000. godine
Odluka o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne
institucije
Odluka o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850
Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u
većinskom državnom vlasništvu
Odluka o obveznicama, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog
komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz
zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu
Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima
iz zdravstvenog osiguranja
Odluka o obveznicima, osnovici i stopi doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj obrtničkoj komori
za 1996. Godinu
Odluka o obveznim uputama za provedbu politike plaća u 1998. godini
Odluka o obveznoj pričuvi
Odluka o obveznoj rezervi
Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica
Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u kunama
Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u stranoj valuti
Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionicama (pročiščeni tekst)
Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici
Hrvatskoj
Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici
Hrvatskoj
Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Odluka o obveznom pregledu ribarskog plovila, alata i opreme te o minimalnim kriterijima za
ostvarivanje prava sudjelovanja u dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus)
plivaricom tunolovkom u 2009. godini
Odluka o obveznom upisu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
Odluka o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
Odluka o ocjenjivanju suprotnosti odredbe člana 91. stava 1. Zakona SR Hrvatske o
mirovinskom i invalidskom osiguranju sa Zakonom o osnovnim pravima iz mirovinskog i
invalidskog osiguranja
Odluka o ocjenjivanju ustavnosti dijela odredbe člana 3. stava 1. Zakona o vlasništvu na
dijelovima zgrada i suprotnosti te odredbe sa Zakonom o udruženom radu
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za stjecanje koncesije za gospodarsko korištenje
voda - korištenje vodne snage rijeke Orljave u km 30+500, na k.č.br. 3251/1, k.o. Pleternica,
radi proizvodnje električne energije
Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za
potrebe Hrvatske narodne banke
Odluka o odbijanju potvrde izbora dr. Eduarda Kunjka za podžupana Zagrebačke županije

Odluka o odbijanju potvrde izbora dr. Gorana Granića za gradonačelnika Grada Zagreba i
župana Zagrebačke županije
Odluka o odbijanju potvrde izbora Joze Radoša za gradonačelnika Grada Zagreba i župana
Zagrebačke županije
Odluka o odbijanju potvrde izbora podžupana
Odluka o odgađanju početka primjene stopa carine iz Carinske tarife za 2002. godinu, koje
se odnose na uvoz roba podrijetlom iz Kraljevine Norveške i Republike Island
Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za
dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama
putnika u željezničkom prijevozu
Odluka o odobravanjn reeskontnih i lombardnih kredita
Odluka o odobravanju dnevnih kredita za štedne uloge i tekuče račune građana u kunama
Odluka o odobravanju dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti
Odluka o odobravanju Godišnjeg obračuna Ravnateljstva za robne zalihe za 1997. godinu
Odluka o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita
Odluka o odobravanju prijevoda i primjene međunarodnih standarda financijskog
izvještavanja
Odluka o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita
Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju 1992. za refinanaranje
posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i
gospodarskih objekata ošte
Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju 1992. za refinanciranje
posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za
povećanje osnovnog stada u st
Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju 1992. za refinanciranje
posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i
gospodarskih objekata os
Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju 1992. za refinanciranje
posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvođačima za
povećanje osnovnog stada u s
Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. za refinanciranje
posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvođačima za
povećanje osnovnog stada u s
Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju\r 1992. za
refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim\r osobama za
popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim\r razaranjima

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. za refinanciranje
posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i
gospodarskih objekata oš
Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. za refinanciranje
posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za
povećanje osnovnog stada u s
Odluka o odobravanju sredstava bez obveze vraćanja
Odluka o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Bačkovica"
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Izabela"
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "PSP Okoli"
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Grubišno Polje
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Marica
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vrbak
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vučkovec
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vukanovec
Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za državne robne rezerve za 1993. godinu.
Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za republičke robne rezerve za 1991.
godinu
Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za republičke robne rezerve za 1992.
godinu
Odluka o odobrenju Financijskog plana Državnog ravnateljstva za robne rezerve za 1994.
godinu
Odluka o odobrenju financijskog plana Republičke direkcije za robne rezerve za 1990.godinu
Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Direkcije za republičke robne rezerve za 1991.
godinu
Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Državnog ravnateljstva za robne rezerve za 1993.
godinu
Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Državnog ravnateljstva za robne zalihe za 1994.
godinu
Odluka o odobrenju isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
Odluka o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te
službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom
Odluka o odobrenju pokretanja postupka javnog nadmetanja Agenciji EKO-Kaštelanski zaljev
Odluka o odobrenju pokretanja postupka nadmetanja po pozivu Lučkoj upravi Split za
izgradnju putničkog terminala Resnik - Divulje

Odluka o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru
Južni Jadran
Odluka o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru
Srednji Jadran
Odluka o odobrenju Proračuna prihoda i rashoda Agencije za nadzor mirovinskih fondova i
osiguranja za 2004. godinu
Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Autocentru Merkur", d. d.
Zagreb
Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Convest banci", d. d. Zagreb
Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Ilovcu", d. d. Karlovac
Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Kreditnoj banci Zagreb", d. d.
Zagreb
Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Međimurskoj banci" d.d.
Čakovec
Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Slatinskoj banci" d.d. Slatina
Odluka o odobrenju za uzimanje kredita za potrebe Republičkog fonda zdravstvenog
osiguranja i zdravstva Hrvatske
Odluka o odobrenju zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o odobrenju zamjene nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o odobrenju Završnog računa Direkcije za republičke robne rezerve za 1990. godinu
Odluka o odobrenju Završnog računa Republičke direkcije za robne rezerve za 1989. godinu
Odluka o odredivanju najamnih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom
prijevozu od posljedica nesretnog slučaja
Odluka o određivanu parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim
cestama
Odluka o određivanju banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje će obavljati poslove
likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju
Republike Hrvats
Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o
određivanja mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima
Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o
određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima
Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i
određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima
Odluka o određivanju cijene izrade studenske iskaznice sa standardnim grafičkim dizajnom
za ak. g. 2014./2015.
Odluka o određivanju člana Vlade Republike Hrvatske zaduženog za nacionalnu sigurnost
koji će obavljati dužnost predsjednika Savjeta za koordinaciju sigurnosnih službi

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja
štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja
štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)
ODLUKA O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE
MJERE ISKORJENJIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA CRVENE PALMINE PIPE
RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER)
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja
štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophrus ferrugineus (Olivier)
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja
štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja
i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja
i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLO
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja
i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja
i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje
širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus
(Quaintance)
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje
širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Odluka o određivanju državne tajnice koja upravlja Ministarstvom prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava
vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj
Odluka o određivanju državnog tajnika koji upravlja Ministarstvom obrane
Odluka o određivanju Energetskog instituta Hrvoje Požar za pripremu i obavljanje stručnih
poslova za potrebe Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti
Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja s smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće
tekućih naftnih goriva
Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće
tekućih naftnih
Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće
tekućih naftnih goriva

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće
tekućih naftnih goriva
Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće
tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva
Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih
naftnih goriva propi
Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih
naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva
Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet
na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih
naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva, kao i najveće dopušteno
odstupanje od graničnih vrijednosti utvrđenih ovom Uredbom
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakarac
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Božava
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena-Sv. Barbara
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena-Sveta Lucija
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krmpote
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Ledenice
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Maranovići
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nin
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novigrad
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pag
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Plat
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poljane i k.o. Veprinac
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Preko
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula - lokacija Radio far
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sali

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Senj
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sukošan
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tkon
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tribanj
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag - područje Savudrije
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zavrelje
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Biograd
Odluka o određivanju granice pomorskog dobra u dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija
Odluka o određivanju graničnog prijelaza Legrad
Odluka o određivanju Hrvatske akreditacijske agencija kao nacionalnog tijela nadležnog za
obavljanje funkcija akreditacijskog tijela
Odluka o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog
novca i numizmatičkih kompleta
Odluka o određivanju imovine i osoba te uvjetima pod kojima se mogu osigurati ili suosigurati
kod inozemnog osiguratelja
Odluka o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na
pomorskom dobru
Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih
automobila kroz Republiku Hrvatsku
Odluka o određivanju kolegijalnog organa za rješavanje žalbi osiguranika
Odluka o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na
domaćem tržištu a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim
Uredbom o standardima kak
Odluka o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na
domaćem tržištu, a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim
uredbom o standardima ka
Odluka o određivanju količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na
domaćem tržištu, a ne udovoljava standardima kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim
Uredbom o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva
Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana
Odluka o određivanju ministarstava u kojima se imenuje zamjenik ministra

Odluka o određivanju Ministarstva gospodarstva kao informativne i kontaktne središnjice
sukladno Općem sporazumu o trgovini usluga (GATS) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji
(WTO)
Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju
trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio
Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski
korisnici državnog proračuna kao naručitelji
Odluka o određivanju nacionalnog IMI koordinatora
Odluka o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom
Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje autoodgovornosti
za štetu nanesenu trećim osobama pri uporabi motornog vozila
Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom
prijevozu, od Posljedica nesretnog slučaja
Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom
prometu od posljedica nesretnoga slučaja
Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje zrakoplova od
odgovornosti za štete trećim osobama pri uporabi zrakoplova
Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje zrakoplova od
odgovornosti za štete trećim osobama pri uporabi zrakoplova
Odluka o određivanju najviših cijena jestivog ulja
Odluka o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850
Odluka o određivanju najviših cijena šećera
Odluka o određivanju naknade za korištenje usluge tranzita električne energije prijenosnom
mrežom
Odluka o određivanju naknade za troškove polaganja stručnog bankarskog ispita
Odluka o određivanju naloga za plaćanje sa visokim prioritetom
Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina
opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
Odluka o određivanju operatora koji su obvezni dostaviti sve potrebne podatke za utvrđivanje
tržišta završavanja SMS poruka u određenu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu
Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina
Odluka o određivanju organizaaje kojoj se povjerava provodenje vozačkih ispita
Odluka o određivanju osjetljivih područja
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
lipnja 1995.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
listopada 1994.

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
prosinca 1996.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
rujna 1996.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
siječnja 1990.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
siječnja 1993.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
siječnja 1994.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
siječnja 1996.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
siječnja 1997.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
srpnja 1995.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
srpnja 1996.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
svibnja 1996.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1.
veljače 1995.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u
godini 1991.
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u
godini 1992.
Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim
cestama
Odluka o određivanju paušalnog iznosa za troškove kaznenog postupka
Odluka o određivanju paušalnog iznosa za troškove krivičnog postupka
Odluka o određivanju područja Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije
zaraženim
Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća
posebna pristojba
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća
zaštitna pristojba
Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova
tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature i probnih ispita državne mature

Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u
svezi putnih isprava hrvatskih državljana
Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u
vezi osobnih iskaznica
Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u
vezi s osobnim iskaznicama
Odluka o određivanju pravne osobe za provođenje zaštite objekata Hrvatske narodne banke
i Hrvatskog novčarskog zavoda
Odluka o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu
za tražitelja azila
Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta
sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno
oštećenje od 1. siječnja 1990.
Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno
oštećenje od 1. siječnja 1994.
Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno
oštećenje od l. siječnja 1993.
Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno
oštećenje u godini 1991. i usklađivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u 1991.
godini
Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku
mirovine od 1. siječnja 1993.
Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku
mirovine od 1. siječnja 1994.
Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku
mirovine u godini 1991.
Odluka o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu i izvozu
Odluka o određivanju proširenog sastava Državnog izbornog povjerenstva za izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o određivanju provedbenih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe operativnog
programa u ribarstvu
Odluka o određivanju prvog potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
Odluka o određivanju Referentnog centra za more
Odluka o određivanju Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša
Odluka o određivanju referentnog laboratorija za virološke pretrage na slinavku i šap
Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane
savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Odluka o određivanju rezidencije Predsjednika Republike Hrvatske
Odluka o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave
Odluka o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze iz drugih država ili područja nastalih
raspadom bivše SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom
Odluka o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika
u sklopu bivše - SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom
Odluka o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
Odluka o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenta
Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne
kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura
Odluka o određivanju središnjeg tijela u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU)
2019/686 za slanje i primanje informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar
Unije elektroničkim sredstvima
Odluka o određivanju stanova za službene potrebe
Odluka o određivanju stručne organizacije koja obavlja poslove jedinstvenog tehnološkog
sistema tehničkih pregleda vozila, registracije i produženja registracije vozila te poslove
ispitivanja vozila
Odluka o određivanju svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prometu
od posljedica nesretnog slučaja
Odluka o određivanju tijela državne uprave i nositelja javnih ovlasti nadležnih za nadzor nad
provedbom međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Europske unije
Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog
interesa potrošača
Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za
projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontaktna točka za proizvode
Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontaktna točka za provedbu službenog
obavješćivanja
Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar
Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni SOLVIT centar
Odluka o određivanju troškova objave oglasa u skraćenim stečajnim postupcima
Odluka o određivanju uvjeta Statičkog plana upravljanja frekvencijskim spektrom s planom
upravljanja paricama HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.
Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora,
te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća
nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnika
nacionalne manjine u j
Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika
Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih
računa članova obveznih mirovinskih fondova
Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša
Odluka o određivanju vodećeg broja depozitne institucije
Odluka o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Australiji, sa sjedištem
u Perthu, i njegovog konzularnog područja
Odluka o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa
sjedištem u Tuzli
Odluka o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa
sjedištem u Tuzli, i njegovog konzularnog područja
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1.
lipnja 1995.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1.
prosinca 1996.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1.
siječnja 1996.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1.
srpnja 1995.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1.
srpnja 1996.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1.
svibnja 1996.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja će se isplatiti korisniku mirovine od 1.
veljače 1995.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
lipnja 1997.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
listopada 1993.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
listopada 1994.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
ožujka 1998.

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
prosinca 1996.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
prosinca 1997.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
rujna 1996.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
siječnja 1990.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
siječnja 1993.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
siječnja 1994.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
siječnja 1997.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
siječnja 1998.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
srpnja 1997.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1.
srpnja 1998.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini
1991.
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini
1992.
Odluka o održavanju »Tjedna borbe protiv tuberkuloze« u razdoblju od 1. do 8. kolovoza u
2017. godini
Odluka o održavanju bilateralnih vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
i Sjedinjenih Američkih Država
Odluka o održavanju bilateralnih vojnih vježbi pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske
i Sjedinjenih Američkih Država tijekom 2003. godine na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o održavanju multilateralne vojne vježbe "Adriatic Phiblex 04-2 ENGINEEREX"
Odluka o održavanju PfP vojne vježbe "Zajedničko sudjelovanje 2003."
Odluka o održavanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbama o
doprinosu solidarnosti za zaposlenike Luke Rijeka d.d. iz Rijeke
Odluka o održavanju vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih
snaga drugih država tijekom 2006. godine
Odluka o održavanju vojnih vježbi pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih
snaga drugih država tijekom 2007. godine

Odluka o održavanju vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih
snaga Sjedinjenih Američkih Država tijekom 2004.
Odluka o oduzimanju čina oružanih snaga Republike Hrvatske
Odluka o oduzimanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog
rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o oduzimanju koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Agana
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene brodogradilišta Šibenik
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene industrijske luke Dugi Rat
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - luke nautičkog turizma Tisno
Odluka o oduzimanju koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne
namjene - luke nautičkog turizma Tribunj
Odluka o oduzimanju koncesije za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Odluka o oduzimanju koncesije za priređivanje igara na sreću
Odluka o oduzimanju koncesije za priređivanje igara na sreću u casinima
Odluka o oduzimanju koncesije za priređivanje igara na sreću u Casinu
Odluka o oduzimanju koncesije za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu
ALTERA GAME d.o.o.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu
Parčina export-import d.o.o.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu
ŽETON d.o.o.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
Casino Parentium d.d.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
CASINO RESORT OPERATOR d.o.o.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
GERMANIA SPORT d.o.o.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
Globus igre d.o.o.

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
Grand Hotel Lav d.o.o.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
Pompeii Unus d.o.o., Umag
Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu
ROYAL CASINO d.o.o.
Odluka o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture
Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene
epidemije bolesti COVID-19
Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja
Odluka o ograničavanju izloženosti banaka valutnom riziku
Odluka o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku
Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike
Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020.
godinu
Odluka o ograničavanju korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme trajanja izvanrednih
okolnosti izazvanih ratnim operacijama na području Republike Hrvatske
Odluka o ograničenoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1998.
Odluka o ograničenju izvoza odredenih proizvoda
Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda
Odluka o ograničenju kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu
imovinu
Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Odluka o ograničenju plasmana banaka
Odluka o ograničenju prava korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Odluka o ograničenju ulaganja banke u materijalnu imovinu i vlasničke uloge
Odluka o ograničenju uvoza određenih proizvoda
Odluka o ogranićenja prometa na cestama
Odluka o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi
prijevoza
Odluka o općim uvjetima i mjerilima za davanje koncesije za osnivanje slobodnih zona na
području Grada Vukovara

Odluka o općim uvjetima za davanje odobrenja domaćoj osobi da drži devize na računu u
inozemstvu
Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim
sadržajem
Odluka o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani
Odluka o općinskim porezima
Odluka o općinskim porezima (pročišćeni tekst) Općine Mljet
Odluka o općinskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Općine Kaptol
Odluka o općinskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Općine Žumberak
Odluka o općinskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Općine Čaglin
Odluka o općinskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Općine Konjščina
Odluka o općinskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Općine Tribunj
Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Ervenik
Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Filip i Jakov
Odluka o općinskim porezima i prirezu porezu na dohodak Općine Dvor
Odluka o općinskim porezima i prirezu porezu na dohodak Općine Kistanje
Odluka o općinskim porezima i prirezu porezu na dohodak Općine Svetvinčenat
Odluka o općinskim porezima na području Općine Mljet
Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci
Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac
Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda
Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija
Odluka o općinskim porezima Općine Bol
Odluka o općinskim porezima Općine Borovo
Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci
Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani
Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (pročišćeni tekst)
Odluka o općinskim porezima Općine Brela
Odluka o općinskim porezima Općine Brestovac
Odluka o općinskim porezima Općine Breznica
Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum
Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik
Odluka o općinskim porezima Općine Budinščina

Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje
Odluka o općinskim porezima Općine Cerna
Odluka o općinskim porezima Općine Cista Provo
Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
Odluka o općinskim porezima Općine Čepin
Odluka o općinskim porezima Općine Darda
Odluka o općinskim porezima Općine Davor
Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić
Odluka o općinskim porezima Općine Draž
Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci
Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava
Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje
Odluka o općinskim porezima Općine Dvor
Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac
Odluka o općinskim porezima Općine Ervenik
Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac
Odluka o općinskim porezima Općine Fužine
Odluka o općinskim porezima Općine Garčin
Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec
Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće
Odluka o općinskim porezima Općine Gradina
Odluka o općinskim porezima Općine Gunja
Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina
Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica
Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo
Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje
Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
Odluka o općinskim porezima Općine Janjina
Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje
Odluka o općinskim porezima Općine Kapela

Odluka o općinskim porezima Općine Karojba
Odluka o općinskim porezima Općine Kaštelir-Labinci
Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo
Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje
Odluka o općinskim porezima Općine Klenovnik
Odluka o općinskim porezima Općine Klinča Sela
Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić
Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski
Odluka o općinskim porezima Općine Konavle
Odluka o općinskim porezima Općine Končanica
Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina
Odluka o općinskim porezima Općine Kravarsko
Odluka o općinskim porezima Općine Križ
Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak
Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće
Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja
Odluka o općinskim porezima Općine Lastovo
Odluka o općinskim porezima Općine Lipovljani
Odluka o općinskim porezima Općine Lokvičići
Odluka o općinskim porezima Općine Lovas
Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac
Odluka o općinskim porezima Općine Luka
Odluka o općinskim porezima Općine Lukač
Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac
Odluka o općinskim porezima Općine Majur
Odluka o općinskim porezima Općine Marija Gorica
Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci
Odluka o općinskim porezima Općine Mrkopalj
Odluka o općinskim porezima Općine Muć
Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela
Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar
Odluka o općinskim porezima općine Oprisavci

Odluka o Općinskim porezima Općine Orle
Odluka o općinskim porezima Općine Otok
Odluka o općinskim porezima Općine Perušić
Odluka o općinskim porezima Općine Petlovac
Odluka o općinskim porezima Općine Petrijanec
Odluka o općinskim porezima Općine Pićan
Odluka o općinskim porezima Općine Plitvička Jezera
Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje
Odluka o općinskim porezima Općine Podstrana
Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko
Odluka o općinskim porezima Općine Popovača
Odluka o općinskim porezima Općine Proložac
Odluka o općinskim porezima Općine Promina
Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća
Odluka o općinskim porezima Općine Pušća
Odluka o općinskim porezima Općine Ribnik
Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica
Odluka o općinskim porezima Općine Selnica
Odluka o općinskim porezima Općine Sibinj
Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec
Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci
Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna
Odluka o općinskim porezima Općine Stupnik
Odluka o općinskim porezima Općine Sutivan
Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov
Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Petar u Šumi
Odluka o općinskim porezima Općine Sveta Nedelja
Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov
Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč
Odluka o općinskim porezima Općine Svetvinčenat
Odluka o općinskim porezima Općine Šandrovac
Odluka o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje
Odluka o općinskim porezima Općine Štitar
Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci
Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj
Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
Odluka o općinskim porezima Općine Tučepi
Odluka o općinskim porezima Općine Unešić
Odluka o općinskim porezima Općine Vela Luka
Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica
Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina
Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
Odluka o općinskim porezima Općine Veliko Trgovišće
Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec
Odluka o općinskim porezima Općine Vinica
Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci
Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić
Odluka o općinskim porezima Općine Vrbje
Odluka o općinskim porezima Općine Vrhovine
Odluka o općinskim porezima Općine Vrpolje
Odluka o općinskim porezima Općine Zadvarje
Odluka o općinskim porezima Općine Zagvozd
Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica
Odluka o općinskim porezima Općine Zmijavci
Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje
Odluka o općinskim porezima Općine Žminj
Odluka o općinskim porezima Općine Župa dubrovačka
Odluka o općinskim porezima u Općini Vrhovine
Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Dubravica
Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak
Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Petlovac
Odluka o općinskom prirezu poreza na dohodak Općine Perušić

Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske
Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1994. godini
Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1995. godini
Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1996. godini
Odluka o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za
2002. godinu
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za
2003. godinu
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za
2004. godinu
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za
2005. godinu
Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za
2006. godinu
Odluka o opsegu prava obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995. godinu
Odluka o opsegu, obliku i sadržaju programa revizije i izvještaja o reviziji banaka i štedionica
Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem
Odluka o opzivu mr. sc. Ljerke Alajbeg s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Odluka o organiziranju i formiranju dobrovoljaćkih omladinskih jedinica civilne zaštite
Hrvatske
Odluka o osiguranju dijela sredstava za isplatu mjesečnog dodatka uz mirovinu
Odluka o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih
kotlova u zgradama oštećenima potresom
Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada
oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada
oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke
županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Odluka o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i
invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja članarine
Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora
u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem
odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Odluka o oslobađanju odnosno djelomičnom oslobađanju, te povratu poreza na promet i
drugih davanja
Odluka o oslobađanju plaćanja iznosa učešća u pokriću dijela troškova za lijekove korisnika
zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratnih vojnih invalida
Odluka o oslobađanju plaćanja naknada za upotrebu javnih cesta motornih i priključnih vozila
Promatračke misije
Odluka o oslobađanju plaćanja posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera
Odluka o oslobađanju poreza na promet i drugih davanja za uvoz novinskog i drugih vrsta
papira za potrebe novinsko-izdavačkih poduzeća
Odluka o oslobađanju pribavljanja viza za ulazak, odlazak ili prelazak preko teritorija
Republike Hrvatske, za sudionike 2. svjetskih vojnih igara
Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom pri prodaji robe u
zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.
Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti,
provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode
izvan veterinarske ambulante i dokumentiranju posebnim evidencijama
Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za djelatnost ovlaštenih
mjenjača, do 1. listopada 2013. godine
Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za prigodnu prodaju na
sajmovima, priredbama i izložbama, do 1. listopada 2013. godine
Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje
stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio
područje Sisačko- moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije,
Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u
Aucklandu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u
Nelsonu
Odluka o osnivanju AFCOS mreže
Odluka o osnivanju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Beču, Republika Austrija
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bernu, Švicarska Konfederacija
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bonnu, Savezna Republika Njemačka
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Budimpešti, Republika Mađarska
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Canbrrri, Australija

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Češkoj i Slovačkoj Federativnoj
Republici sa sjedištem u Pragu
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko sa sjedištem u
Rabatu
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Ljubljani, Republika Slovenija
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Moskvi, Ruska Federacija
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini sa
sjedištem u Sarajevu
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj sa sjedištem u
Sofiji
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Francuskoj sa sjedištem u
Parizu
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u
Varšavi
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Rimu, Republika Italija
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa
sjedištem u Washingtonu
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Stockholmu, Kraljevina Švedska
Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske uUjedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije
i Sjeverne Irske sa sjedištem u Londonu
Odluka o osnivanju Ambasade Republilse Hrvatske u Kijevu, Ukrajina
Odluka o osnivanju Bioetičkog povjerenstva za praćenje genetski modificiranih organizama
Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za
građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb
Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb-Goričan, d.d. i dodjeli
koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb-Goričan
Odluka o osnivanju Direkcije za javne investicije
Odluka o osnivanju Doma umirovljenika Udbina
Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Argonaut d.o.o.
Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Golf projekt d.o.o.
Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za povijesne i ratne žrtve
Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za uspostavu ustavnopravnog poretka Republike
Hrvatske na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su sada
pod upravom UNTAES-a
Odluka o osnivanju Ekonomskog savjeta predsjednika Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Fonda za obnovu ratom razrušenih hrvatskih bolnica
Odluka o osnivanju Fonda za obnovu spomenika kulture Hrvatske

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Aarhusu, Kraljevina Danska
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Aucklandu, Novi Zeland
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Berlinu, Savezna Republika
Njemačka
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa
sjedištem u Banjoj Luci
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bratislavi, Češka i Slovačka
Federativna Republika
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Caracasu, Republika
Venezuela
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Frankfurtu, Savezna
Republika Njemačka
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Hamburgu, Savezna
Republika Njemačka
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Islamskoj Republici
Pakistan
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Istanbulu, Republika Turska
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u
Vancouveru, Provincija British Columbia
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Los Angelesu, Savezna
Država Californija, SAD
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu, Australija
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Munchenu, Savezna
Republika Njemačka
Odluka o osnivanju Generalnog Konzulata Republike Hrvatske u Perthu, Australija
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem
u Antofagasti
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem
u Punta Arenas
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem
u Santiagu
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici i Federaciji Bosne
i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Italiji, sa sjedištem
u Trstu
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa
sjedištem u Pečuhu

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa
sjedištem u Mariboru
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici
Jugoslaviji, sa sjedištem u Kotoru
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici
Jugoslaviji, sa sjedištem u Subotici
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici
Njemačkoj sa sjedištem u Düsseldorfu
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim
Državama, Savezna Država Illinois, sa sjedištem u Chicagu
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u St. Paulu, Savezna Država
Minnesota, Sjedinjene Američke Države
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Stuttgartu, Savezna
Republika Njemačka
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji sa
sjedištem u Zurichu
Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim
Emiratima, sa sjedištem u Dubaiju
Odluka o osnivanju Generalnoga konzulata Republike Hrvatske u Clevelandu, Sjedinjene
Amerićke Države
Odluka o osnivanju Generalnoga konzulata Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, sa
sjedištem u Johannesburgu
Odluka o osnivanju Generalnoga konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u
Mississaugi, Provincija Ontario
Odluka o osnivanju Generalnoga konzulata Republike Hrvatske u Milanu, Republika Italija
Odluka o osnivanju graničnih veterinarskih stanica
Odluka o osnivanju Hrvatske razvojne i izvozne banke - dioničkog društva Zagreb
Odluka o osnivanju Hrvatskog IPPC foruma
Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda
za prosvjetu, znanost i kulturu
Odluka o osnivanju Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
Odluka o osnivanju i djelokrugu rada zdravstvenih komisija
Odluka o osnivanju i zadacima Nacionalnog odbora za izradbu Nacionalnog programa
djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj
Odluka o osnivanju i zadaćama Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO "98
Odluka o osnivanju i zadaćama Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima
Odluka o osnivanju i zadaćama Nacionalnog odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava
i demokratsko građanstvo

Odluka o osnivanju i zadaćama Odbora za obnovu Osječke Tvrđe
Odluka o osnivanju i zadaćama Vijeća za opće i umjetničko obrazovanje
Odluka o osnivanju i zadaćama Vijeća za strukovno obrazovanje
Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Londonu, Velika Britanija
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Munchenu, Savezna Republika
Njemačka
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Ottawi, Ontario, Kanada
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Parizu, Francuska
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Rimu, Italija
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Sofiji, Republika Bugarska
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Stuttgartu, Savezna Republika
Njemačka
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Tokyu, Japan
Odluka o osnivanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Washingtonu, Sjedinjene
Američke Države
Odluka o osnivanju ispostava
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva radi utvrđivanja okolnosti i krivnje državnih i
političkih tijela Socijalističke Republike Hrvatske za oduzimanje oružja od Teritorijalne obrane
Hrvatske do 30. svibnja 1990.
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva radi utvrđivanja zakonitosti rada Državnog
ravnateljstva za robne zalihe i drugih državnih tijela u svezi s izvozom pšenice i kukuruza i
opravdanosti uvoza pš
Odluka o osnivanju istražnog povjerenstva za ispitivanje okolnosti nastanka plana "Lisica",
utvrđivanje njegovih autora i njihovih motiv
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s izdanim
državnim jamstvima kreditorima privatnog društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Rijeka,
sada u stečaju
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi s prodajom
poduzeća Večernji list d.d., Zagreb
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi sa zaključenim
ugovorima između državnih tijela i tvrtki u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu dužnosnika
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi nabave 39 vojnih
kamiona od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u prosincu 2004. godine
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka
poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih
poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima,
uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su

dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih
rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi privatizacije INAIndustrija nafte d.d. te svih ugovora i dodataka ugovora između Vlade Republike Hrvatske i
strateškog partnera MOL Hungaria oil and gas Plc.
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica vezanih uz ubojstvo
Stjepana Đurekovića
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate
upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda
Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Kornati"
Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Mljet"
Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Plitvička jezera"
Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Risnjak"
Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nadonalnog parka "Paklenica"
Odluka o osnivanju Javnoga pođuzeča Uprava naaonalnoga parka "Krka"
Odluka o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave,
pravosuđa i javnih djelatnosti
Odluka o osnivanju Komisije za granice
Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj
Odluka o osnivanju Komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija
Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine
Odluka o osnivanju Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Komisije za suzbijanje zloupotrebe droga
Odluka o osnivanju Konzulata RepubIike Hrvatske u Luganu, Švicarška Konfederacija
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Haifi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u
Palma de Mallorci
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u
Cordobi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u
Rosariju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u
Rosariju, Provincija Santa Fe
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u
San Miguel de Tucumanu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u
Livnu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u
Vitezu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Clevelandu, Sjedinjene Američke
Države
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Cochabambi, Republika Bolivija
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici
Šri Lanki
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Ashdodu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u
Jeruzalemu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Dublinu, Irska
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u
Lyonu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u
Toulouseu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Tbilisiju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa
sjedištem u Amanu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u
Solunu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Helsinkiju, Finska
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Holbaeku, Kraljevina Danska
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Innsbrucku, Republika Austrija
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem
u Montevideu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Nahi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Osaki
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u St. Johnu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kneževini Monako, sa sjedištem u
Monaku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u
Aarhusu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u
Aalborgu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u
Casablanci
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u
Bergenu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u
Tromsøu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u
Trondheimu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj
Odluka o osnivanju konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u
Barceloni
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u
Sevilli
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u
Göteborgu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u
Malmöu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland, sa sjedištem u
Bangkoku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici, sa sjedištem u
Bejrutu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Limi, Republika Peru
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Melbournu, Commonwealth of Australia
ODLUKA O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U MONGOLIJI, SA
SJEDIŠTEM U ULAN BATORU
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa
sjedištem u Dhaki
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Perthu, Australija
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici sa sjedištem u
Portu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u
Farou
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u
Ponta Delgadi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Luandi

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u
Yerevanu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji sa sjedištem u Grazu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Linzu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u
Salzburgu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u St.
Pöltenu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u
Bakuu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Bjelarus, sa sjedištem u
Minsku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Boliviji sa sjedištem u Santa
Cruz de la Sierra
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Nikoziji
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u
Antofagasti
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Iquiqueu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u
Guayaquilu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u
Tallinnu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Filipinima, sa sjedištem u
Mandaue Cityju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici i Federaciji Bosne i
Hercegovine sa sjedištem u Tuzli
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u Kolkati
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u Mumbaiu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u
Mataramu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Italiji, sa sjedištem u Pescari
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u
Praiji
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u
Aktobeu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kazakstanu, sa sjedištem u
Alma-Ati

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kolumbiji, sa sjedištem u
Bogoti
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Havani
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Kaunasu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj sa sjedištem u
Nagykanizsi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u
Bitoli
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u
Strumici
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Malti, sa sjedištem u Valletti
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Panami, sa sjedištem u
Ciudad de Panama
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u
Bialystoku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u
Bydgoszczu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u
Krakovu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u
Opolama
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u
Poznanu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici San Marino, sa sjedištem u
San Marinu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u
Singapuru
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u
Kopru
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u
Mariboru
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Sudan, sa sjedištem u
Karthoumu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Tunis, sa sjedištem u Tunisu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Antaliji
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u Izmiru
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Resiti

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u
Novosibirsku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sankt
Peterburgu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sočiju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u San Pedru, Sjedinjene Američke Države
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici
Etiopiji, sa sjedištem u Adis Abebi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici
Nepalu, sa sjedištem u Kathmanduu
Odluka o osnivanju konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem
u Sao Paulu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa
sjedištem u Curitibi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa
sjedištem u Rio de Janeiru
ODLUKA O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI
NIGERIJI,
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa
sjedištem u Bremenu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa
sjedištem u Dresdenu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa
sjedištem u Kölnu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa
sjedištem u Magdeburgu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa
sjedištem u Mainzu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa
sjedištem u Passau
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Seoulu, Republika Koreja
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sirijskoj Arapskoj Republici, sa
sjedištem u Damasku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa
sjedištem u Anchorageu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa
sjedištem u Houstonu

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa
sjedištem u Kansas Cityju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa
sjedištem u Minneapolisu/St. Paulu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa
sjedištem u Pittsburghu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama, sa
sjedištem u Ciudad de Mexicu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnamu, sa
sjedištem u Hanoju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Solothurnu, Švicarska Konfederacija
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Specijalnom administrativnom području
Hong Konga u Narodnoj Republici Kini
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sultanatu Omanu, sa sjedištem u
Muscatu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sydneyu, Australija
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji sa sjedištem u
Zurichu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u
Luganu
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici sa sjedištem u
Mundimitru
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem i
Napulju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u
Bariju
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u
Bologni
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u
Firenzi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u
Genovi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u
Padovi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u
Perugii
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i
Sjevernoj Irskoj
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Republici Tanzaniji

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Donjecku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u IvanoFrankivsku
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Odesi
Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Zurichu, Švicarska Konfederacija
Odluka o osnivanju Koordinacije za europske integracije
Odluka o osnivanju Koordinacijske skupine i Tehničke radne skupine Vlade Republike
Hrvatske za praćenje korištenja sredstava koje Republika Hrvatska dobiva iz inozemnih
izvora
Odluka o osnivanju Koordinacijskog odbora za praćenje i nadzor realizacije Ugovora o zajmu
za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke
za obnovu i razvoj
Odluka o osnivanju Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za
financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020. i određivanju odgovornosti i zadataka tijela
uključenih u rad Koordinacijskog povjerenstva
Odluka o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu
koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim
službama
Odluka o osnivanju Koordinativnog tijela za praćenje provedbe mjera u sustavu javne
nabave
Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Odluka o osnivanju Lučke uprave Split
Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar
Odluka o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka
Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske
u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne
stečevine te radnih skupina za pojedina područja
Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije preporuke
Vijeća europske unije - Garancija za mlade
Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti s ciljem pristupanja
Republike Hrvatske Schengenskom prostoru
Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu Odluke o premještanju i
preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za
odobrenje međunarodne zaštite
Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za NATO

Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje
Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za praćenje nacionalne provedbe
Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1373(2001) o suzbijanju terorizma
Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za suradnju Republike Hrvatske s NATOom i članicama programa "Partnerstvo za mir"
Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za suradnju Republike Hrvatske s NATOom i provedbu "Akcijskog plana za članstvo"
Odluka o osnivanju Međuresorske radne skupine za suzbijanje terorizma
Odluka o osnivanju Međuresorskog kontrolnog tijela za realizaciju Programa hrvatskog
inovacijskog tehnologijskog razvitka
Odluka o osnivanju Međuresorskog odbora za suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom
Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu
Odluka o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda, New York
Odluka o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Vijeću Europe u Strasbourgu
Odluka o osnivanju Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj
uniji
Odluka o osnivanju Nacionalnog bioetičkog povjerenstva za medicinu
Odluka o osnivanju Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za
analizu novčanica i Nacionalnog centra za analizu kovanog novca
Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i
investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i
investicijske fondove u Republici Hrvatskoj
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za djelatnosti: "Europa: Zajednička baština
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u
programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama
Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020.
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za međunarodno humanitarno pravo
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za obilježavanje 1999. godine kao Međunarodne
godine starijih osoba
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za obilježavanje desete obljetnice Međunarodne
godine obitelji u Republici Hrvatskoj u 2004. godini
Odluka o osnivanju nacionalnog odbora za ostvarivanje programa uspostave povjerenja,
ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za provedbu programa teritorijalne suradnje
Europske unije za Republiku Hrvatsku

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za Frankofoniju
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje dabrom (Castor fiber L.)
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje mačkom divljom (Felis
silvestris Schr.)
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje smeđim medvjedom (Ursus
arctos L.)
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za ocjenu trofeja i izložbe
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za promjenu klime
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja,
proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za provedbu Ugovora o sveobuhvatnoj
zabrani nuklearnih pokusa
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za sigurnost
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje fascioloidoze
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu zračnog prometa
Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za dentalnu medicinu
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke
koordinacije za kibernetičku sigurnost
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici
Hrvatskoj
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Odluka o osnivanju Odbora Sabora Republike Hrvatske za zaštitu ljudskih prava
Odluka o osnivanju Odbora za arapske zemlje u Ministarstvu inozemnih poslova
Odluka o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku
Odluka o osnivanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom
Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
Odluka o osnivanju Odbora za obilježavanje 15. svibnja kao Spomendana Bleiburških žrtava
i žrtava Križnog puta
Odluka o osnivanju Općeg predstavništva Republike Hrvatske pri institucijama i zemljama
Europske zajednice
Odluka o osnivanju Organizacijskog odbora za obilježavanje 10. obljetnice prve redarstvene
akcije "Plitvice 1991."
Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske
Odluka o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Odluka o osnivanju Pododbora za otoke
Odluka o osnivanju Pododbora za turizam u okviru Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu
Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju područnih službi
Odluka o osnivanju Poduzeća "Alan", Zagreb
Odluka o osnivanju poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split
Odluka o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"
Odluka o osnivanju Poduzeća "Zrakoplovni tehnički centar" Zagreb
Odluka o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje obveza prema
Međunarodnoj organizaciji rada
Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u
ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju
Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje "Problema 2000.
Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale
Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe
Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku
Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske i povjeravanja tom
Povjerenstvu poslova upravljanja i raspolaganja imovinom Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri
Europskom sudu za ljudska prava
Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i
nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije
Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu pojmovnika za službene prijevode akata
Europske unije, odnosno hrvatskog zakonodavstva na službeni jezik Europske unije
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor
tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju organizacije Godišnje skupštine Europske
banke za obnovu i razvoj (EBRD) 2010. godine u Zagrebu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2019. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2013. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2014. godini
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2015. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih,
znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini za 2021. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2004.
godinu

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2005.
godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2006.
godinu
Odluka o osnivanju povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2007.
godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2008.
godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2009.
godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2010. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2012. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini, za 2011. godinu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih, sportskih i zdravstvenih programa i projekata hrvatskih manjina u susjednim i
drugim zemljama
Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za
praćenje emisija stakleničkih plinova
Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za
ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama
Odluka o osnivanju Povjerenstva za mirovinsku reformu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za nadzor nad provedbom projekta "Uvođenje biodizelskog
goriva u Republiku Hrvatsku"
Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja
Odluka o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza
Odluka o osnivanju Povjerenstva za pitanja kloniranja i ljudskog genoma
Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja
sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika
Hrvatska
Odluka o osnivanju Povjerenstva za potporu potrošača

Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i
svjedocima
Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije
Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje
Roma, za razdoblje od 2013. do 2020.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje
Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje
Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome
Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje rada Komisije Ujedinjenih naroda za
međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL)
Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i početak rada Muzeja Domovinskog rata
Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog
značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu izbora u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom
Srijemu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Programa aktivnosti Vlade na rješavanju
problema nelikvidnosti
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Programa mjera Vlade za učinkovitiju naplatu
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava
Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema na graničnom
prijelazu Metković
Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o obeštećenju
radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic
Odluka o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji
Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za Glavnog državnog
odvjetnika Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje statusa "Hrvatskih branitelja" zdravstvenim
djelatnicima i djelatnicima u zdravstvu
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje statusa hrvatskih branitelja djelatnicima
Ministarstva pravosuđa iz sustava izvršenja sankcija
Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
Odluka o osnivanju predstavništva Hrvatske gospodarske komore za Bosnu i Hercegovinu

Odluka o osnivanju Privremenog stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o
invalidnosti
Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa
sjedištem u Bakuu
Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u
Vilniusu, kao ispostavu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa
sjedištem u Stockholmu
Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za izradu smjernica za
daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i
brenda Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog akcijskog plana
provedbe rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1325 (2000) o položaju žena, miru i
sigurnosti, 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, 1888
(2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima i 1889
(2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga rezolucije o migracijskoj politici
Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje
Roma 2005. - 2015.
Odluka o osnivanju Radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru EU za
razdoblje nakon 2020.
Odluka o osnivanju Radne zajednice južnog i srednjeg Jadrana
Odluka o osnivanju Republičkog fonda "Kralj Zvonimir"
Odluka o osnivanju Republičkog fonda "Zrinski I Frankopani"
Odluka o osnivanju Savjeta za granice
Odluka o osnivanju Savjeta za ljudska prava
Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
Odluka o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Odluka o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske
Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije
Odluka o osnivanju Savjeta za suzbijanje korupcije
Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu prirode
Odluka o osnivanju Specijalne misije Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u
Bagdadu

Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u Bruxellesu
Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Konferenciji o europskoj sigurnosti i
suradnji (KESS) u Beču
Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u
Beču
Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u
Genevi
Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i
suradnju, Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama u Beču
Odluka o osnivanju stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlanstkom savezu, sa
sjedištem u Bruxellesu
Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko
društvo
Odluka o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih
brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi
Odluka o osnivanju Stručne radne skupine za izradu cjelovite reforme sustava lokalne
samouprave u Republici Hrvatskoj
Odluka o osnivanju Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju
influence ptica ("Ptičja gripa")
Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje redovite opskrbe tržišta nafte i naftnih
derivata
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti
Odluka o osnivanju Tehničkog potpornog centra kao vodeće tehničke skupine u slučaju
nuklearne nesreće
Odluka o osnivanju Trećeg vijeća Ustavnog suda Repub-like Hrvatske za odlučivanje o
ustavnim tužbama
Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o. u Popovači
Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Orljava" d.o.o. u Požegi
Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Pleter - usluge" d.o.o.
Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Autocesta Zagreb Macelj d.o.o.
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.

Odluka o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu Nacionalne
razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine
Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja
dužnosti
Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike
Odluka o osnivanju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
Odluka o osnivanju Ureda za vezu Republike Hrvatske, sa sjedištem u Prištini
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj
Republici, sa sjedištem u Alžiru
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa
sjedištem u Kairu
Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Argentini sa sjedištem u Buenos
Airesu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Izrael
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Dohi
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu, sa sjedištem u
Kuvajtu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa
sjedištem u Teheranu
Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan sa
sjedištem u Islamabadu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u
Kopenhagenu
Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa
sjedištem u Haagu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem
u Oslu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem
u Madridu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Albaniji, sa sjedištem u
Tirani
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa
sjedištem u Bakuu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u
Santiagu

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u
Helsinkiju
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Grčkoj, sa sjedištem u
Ateni
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u
New Delhiju
Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u republici Indoneziji, sa sjedištem u
Đakarti
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u
Bagdadu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa
sjedištem u Astani
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u
Seoulu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kosovo, sa sjedištem u
Prištini
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u
Vilniusu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem
u Skopju
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Portugal, sa sjedištem u
Lisabonu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Rumunjskoj, sa
sjedištem u Bukureštu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Turskoj, sa sjedištem u
Ankari
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa
sjedištem u Beogradu
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem
u Bratislavi
Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj
Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa sjedištem u Tripoliju
Odluka o osnivanju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću
Odluka o osnivanju Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Vijeća obrane i nacionalne
Odluka o osnivanju Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju
Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Vijeća za djecu
Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme
Odluka o osnivanju Vijeća za Istru
Odluka o osnivanju Vijeća za mladež
Odluka o osnivanju Vijeća za poljoprivrednu politiku
Odluka o osnivanju Vijeća za socijalnu politiku
Odluka o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske
Odluka o osnivanju Vijeća za strateške odluke
Odluka o osnivanju Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i
nasljednog jezika
Odluka o osnivanju Vijeće za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju vojnodisciplinskih sudova
Odluka o osnivanju Vrhovnog državnog vijeća Republike Hrvatske
Odluka o osnivanju Zaklade "Kraljica Jelena"
Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski
uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
Odluka o osnivici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko
osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i
na izdržavanju kazne zatvora
Odluka o osnovama za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene
zaštite u 1991. godini
Odluka o Osnovama za sklapanje ugovora o provođenju
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim djelatnicima
Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim djelatnicima za 1997. godinu

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim djelatnicima za 1999. godinu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim djelatnicima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. godine
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim radnicima za 2003. godinu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim radnicima za 2006. godinu
Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim
zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim
djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim
djelatnicima privatne prakse za 1996. godinu
Odluka o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja
zdravstvene zaštite u 1991. godini
Odluka o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja
zdravstvene zaštite u 1992. godini
Odluka o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja
zdravstvene zaštite u 1992. godini (pročišćeni tekst)
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i pIaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom
samostalno u obliku zan
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1993.
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1990.

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1991.
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1992.
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1994.
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1996.
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1997.
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja 1998.
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike - državljane SFR
Jugoslavije koji su
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području
Republike Hrvatsk
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na teritoriju
Republike zapo
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom
samostalno u obliku zani
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene
izobrazbe nalaze na
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene
izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi ako rade s punim
radnim vremenom
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog
obrazovanja nalaze
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području
Republike Hrvats

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom,
samostalno, u obliku z
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavnje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog
obrazovanja nalaze n
Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje
Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja, te za obračunavanje i plaćenje doprinosa za to osiguranje
Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje
Odluka o osnovicama osiguranja samostalnih privrednika za obračunavanje i plaćanje
doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje i
plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za
produženo mirovinsko i in
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim
ratnim vojnim invalidima
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske.
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike
Hrvatske zaposleni ko
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike
Hrvatske zaposleni kod
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike
Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i
diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja članova uprave trgovačkih društava ako nisu obvezno
osigurani po drugoj osnovi
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja članova uprave trgovačkih društava obvezno osiguranih
prema članku 13. Zakona o m

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana koji su u Republici Hrvatskoj zaposleni
kod stranih diplomat
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana koji su u Republici Hrvatskoj zaposleni
kod stranih diplomatskih, konzularnih i drugih međunarodnih predstavništva ili u osobnoj
službi kod stranih državljana
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu kod
međunarodnih organizacija i stra
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja obrtnika
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost,
vrhunske športaše i šah
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost,
vrhunske športaše i šahiste, svećenike, redovnike, redovnice i ostale vjerske službenike
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost,
vrhunskih športaša i ša
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na
obveznom praktičnom radu ili n
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja osoba koje se nakon završenog školovanja nalaze na
obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja poljoprivrednika i članova njihovih kućanstava
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života
djeteta
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja trgovaca pojedinaca upisanih u odgovarajući registar
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja za produženo osiguranje
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1990.
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1991.

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1992.
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj
plovidbi pod hrvatskom zastavom
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku
zanimanja obavljaju profesi
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku
zanimanja obavljaju profesio
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko
osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1991.
Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa
Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu
1992.
Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu
1993.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za 2004. godinu
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2005.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2006.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2007.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2008.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011.

Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2012.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2013.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2016.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju HRVI iz Domovinskog rata za godinu 2009.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2019.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2020.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2021.
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda pri prevođenju prava, prema
osobnom činu i ustrojbenom mjestu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za 2004.
godinu
Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosti boda prema osobnom činu, ustrojbenom
mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.
Odluka o osnovicama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz
osnovnog zdravstvenog osiguranja
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava
iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava
iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o osnovicama, stopi doprinosa, načinu obračuna i plaćanja doprinosa za osnovno
zdravstveno osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj
Odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko
osiguranje
Odluka o osnovici i načinu plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba zaposlenih
u inozemstvu
Odluka o osnovici i stopi doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika za 1993. godinu
Odluka o osnovici i stopi doprinosa za 1990. godinu

Odluka o osnovici i stopi doprinosa za 1991. godinu
Odluka o osnovici i stopi doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
Odluka o osnovici i stopi plaćanja članskog doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1991.
godinu
Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak u 1991.
godini.
Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privredne komore Gospić u 1991. godini
Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1991. godini
Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1990. godini
Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1991. godini
Odluka o osnovici i stopi posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje u inozemstvu borave
radi privatnog posla
Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije
u 1990. godini
Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje doprinosa Zadružnom savezu zagrebačke regije
u 1991. godini
Odluka o osnovici i stopi za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj
komori u 1998. godini
Odluka o osnovici osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje osnivača privatnih poduzeća
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava
iz mirovinskog osiguranja obrtnika
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava
iz mirovinskog osiguranja poljoprivrednika i članova njihovih kućanstava
Odluka o osnovici osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava
iz mirovinskog osiguranja roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života
djeteta
Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi
Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi
Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine
Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade
Odluka o osnovici za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika koji
primaju mirovinu i invalidninu isključivo od stranog nositelja osiguranja
Odluka o osnovici za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranike
koji primaju mirovinu i invalidninu isključivo od stranog nositelja osiguranja

Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu kod međunarodnih
organizacija i stranih poslodava
Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu kod međunarodnih
organizacija i stranih poslodavaca ili na brodovima pod stranom zastavom, te hrvatskih
državljana zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske kod međunarodnih organizacija
Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz
mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod
hrvatskom zastavom
Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko
osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i
na izdržavanju kazne zatvora
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2000.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2001.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2002.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2003.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2004.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2005.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2006.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2007.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2008.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2009.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2012.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2013.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2014.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2015.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2016.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2017.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2018.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2021.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2022.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 1999.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2001.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2002.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2003.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2004.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2005.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2006.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2007.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2008.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2009.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2012.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2013.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2014.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2015.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2016.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2020.
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2021.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje
naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1996.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1995.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1994.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1994.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1994.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1996.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1.lipnja 1994.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. siječnja 1992.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađlvanje
novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1992.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja
1991.
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja
1997. za samostalne privrednike
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1.siječnja
1997. za radnike
Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
Odluka o osnovici, stopi doprinosa, načinu obračuna i plaćanja doprinosa za zdravstvenu
zaštitu
Odluka o osnovici, stopi doprinosa, načinu obračuna i plaćanja doprinosa za zdravstvenu
zaštitu stranaca u Republici Hrvatskoj
Odluka o osnovnicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i
za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom,
samostalno, u obliku z
Odluka o osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca
od 25 kuna »Međunarodni dan djeteta, 20. studenoga 2021.«
Odluka o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i
biljaka na naličju kovanog novca
Odluka o osnovnim obilježjima novčanica od 10 kuna
Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna izdanje 7. ožujka 2001.
Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 100 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.
Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.
Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 200 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.
Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 5 kuna izdanje 7. ožujka 2001. godine
Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 50 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.
Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izdanje 30. svibnja
2004.
Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja
2014.
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 10 lipa "OUN"

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja
senjskog glagoljskog Misala"
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 50 lipa "Europsko nogometno
prvenstvo - Engleska 1996."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna
"HRVATSKO PODUNAVLJE
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna
"PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "25.
obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "ExpoLisabon, 1998.
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna
"Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "10.
obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna
"Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb 2010."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna
"Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor
o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25.
obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja
2017.«
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25.
OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30.
SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019.«
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350.
obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »75.
obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. - 2021.«
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna
posvećenog 2000.godini
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u
povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u
povodu uvođenja Eura
Odluka o osnutku županijskih regionalnih komora
Odluka o osobnim iskaznicama izdanim prije 1. siječnja 2003. godine

Odluka o ostavljanju u zvanju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova mr. Miljenka
Žagara za vrijeme trajanja dužnosti ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Odluka o ostvarenju prava kadeta na novčanu pomoć i visinu novčane pomoći za nastavak
školovanja u drugoj školi
Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
Odluka o otkazivanju Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama
Odluka o otkazu Kolektivnog ugovora za Hrvatsku lutriju d.o.o.
Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji
zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske
Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu
Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i
potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske
županije
Odluka o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike
Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Odluka o otpisu potraživanja za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike
Hrvatske
Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska
ostvarila prema zaposlenicima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih
rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove
Odluka o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza
Odluka o otvaranju novosagrađenog stalnog željezničko-cestovnog prijelaza
Odluka o otvaranju posebnog žiro računa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za
transferna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Hrvatska protiv
koronavirusa«
Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Pomoć za obnovu
nakon potresa«
Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Zajedno za Zagreb«
Odluka o otvaranju sezonskog graničnog prijelaza u luci Hvar
Odluka o otvaranju sezonskog graničnog prijelaza u luci Vis
Odluka o otvaranju sezonskog zračnog graničnog prijelaza u Zračnoj luci Vrsar
Odluka o otvaranju sezonskog zračnog graničnog prijelaza za međunarodni promet

Odluka o otvaranju sezonskog zračnog graničnog prijelaza za međunarodni promet u zračnoj
luci "Brać"
Odluka o otvaranju sezonskoga zračnoga graničnoga prijelaza za međunarodni promet
Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Babina Greda
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Gornje Predrijevo i k.o. Noskovci
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Pleternica
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Rašćani
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k.o. Zoljan
Odluka o ovjeravanju agregata za istakanje goriva za motorna vozila i agregata za istakanje
goriva za motorna vozila za UNP bez točnog prikaza maloprodajne cijene
Odluka o ovlastima povjerenika Vlade Republike Hrvatske za uspostavu lokalne samouprave
u oslobođenim jedinicama lokalne samouprave
Odluka o ovlaštenim liječnicima nadležnim za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad
Odluka o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih
ugovora
Odluka o označavanju autocesta
Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske
Odluka o plaćama i drugim primanjima sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i drugih
dužnosnika koje imenuje i razrješuje Sabor Republike Hrvatske
Odluka o plaćanju članskog doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1992. godini
Odluka o plaćanju članskog doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini
Odluka o plaćanju članškog doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1991. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Osnovnom zadružnom savezu Zajednice općina Bjelovar u
1990. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Istre za 1991. godinu
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1991. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar u 1990. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za 1991. godinu
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za prvo tromjesečje 1991.
godine
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1990. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Zadar u 1991. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1990. godini

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Dalmacije u 1991. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Hrvatske u 1991. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Slavonije i Baranje u 1990. godini
Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Zadar u 1990. godini
Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
Odluka o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja
Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1995. godini
Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1996. godini
Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenurobu u 1994. godini
Odluka o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini
Odluka o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini
Odluka o plaćanju prireza porezu na dohodak Grada Kaštela
Odluka o plaćanju uvoza robe i usluga unaprijed
Odluka o plaći članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Odluka o plaći predsjednika Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o plaći predsjednika i članova Odbora za državnu službu
Odluka o plaći Predsjednika Republike Hrvatske
Odluka o plaći predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Odluka o plaći ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost i
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te plaći predsjednika
Uprave, zamjenika predsjednika Uprave i članova Uprave Hrvatske agencije za malo
gospodarstvo i investicije
Odluka o plaći rektora i prorektora javnih sveučilišta
Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija
Odluka o planovima za izvanredne prilike u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
Odluka o Planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2016.(2018.)
Odluka o pobližim uvjetima osnivanja i poslovanja podružnice strane banke u Republici
Hrvatskoj
Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice
kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Odluka o pobližnim uvjetima osnivanja, poslovanja i prestanka podružnice kreditne institucije
iz treće države u Republici Hrvatskoj
Odluka o početku digitalnog emitiranja i prestanku analognog emitiranja televizijskih
programa u Republici Hrvatskoj

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u ministarstvima, drugim
samostalnim organima državne uprave i službama Vlade Republike Hrvatske
Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima
uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske
Odluka o početku izdavanja Iskaznice zdravstveno osigurane osobe i vremenu trajanja
zamjene postoje iskaznice
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru i
prestanku obnašanja dužnosti potpredsjednika Hrvatskoga sabora
Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom
saboru
Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom
saboru
Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom
saboru
Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom
saboru
Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hvatskom saboru
Odluka o početku primjene Carinske tarife
Odluka o početku primjene stopa carine iz Uredbe o carinskoj tarifi za 2002. godinu koje se
odnose na uvoz roba podrijetlom iz Republike Island
Odluka o početku primjene stopa carine iz Uredbe o carinskoj tarifi za 2003. godinu koje se
odnose na uvoz roba podrijetlom iz Republike Albanije i Republike Litve
Odluka o početku primjene stopa carine iz Uredbe o Carinskoj tarifi za 2003. godinu koje se
odnose na uvoz roba podrijetlom iz Republike Turske
Odluka o početku primjene stopa carine iz Uredbe o Carinskoj tarifi za 2003. godinu koje se
odnose na uvoz roba podrijetlom iz Rumunjske
Odluka o početku primjene stopa carine koje se odnose na uvoz roba podrijetlom iz
Republike Moldove
Odluka o početku primjene stopa carine koje se odnose na uvoz roba podrijetlom iz
Republike Srbije
Odluka o početku primjene stope carina iz Uredbe o Carinskoj tarifi za 2004. godinu koje se
odnose na uvoz roba podrijetlom iz Republike Cipra, Češke Republike, Republike Estonije,
Republike Latvije,
Odluka o početku primjene stope carine iz Carinske tarife za 2002. godinu koje se odnose na
uvoz roba podrijetlom iz Republike Poljske i Kraljevine Norveške
Odluka o početku rada Carinarnice I Osijek
Odluka o početku rada Carinarnice I Ploče

Odluka o početku rada Carinarnice I Rijeka
Odluka o početku rada Carinarnice I Split
Odluka o početku rada Carinarnice I Varaždin
Odluka o početku rada Carinarnice I Zadar
Odluka o početku rada Carinarnice I Zagreb
Odluka o početku rada Carinarnice Karlovac
Odluka o početku rada Carinarnice Krapina
Odluka o početku rada Carinarnice Otočac
Odluka o početku rada Carinarnice Slavonski Brod
Odluka o početku rada Carinarnice Varaždin
Odluka o početku rada Carinarnice Virovitica
Odluka o početku rada Carinarnice Vukovar
Odluka o početku rada Nacionalnoga klirinškog sustava i o izvršenju naloga za plaćanje tim
putem
Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Osijek
Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Rijeka
Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Split
Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Zagreb
Odluka o početku rada Službe upisa
Odluka o početnoj vrijednosti obračunske jedinice i datumu konverzije
Odluka o početnoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kod prodaje
javnim natječajem
Odluka o početnoj vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kod prodaje
putem natječaja ili javnog prikupljanja ponuda
Odluka o podizanju efektivnog stranog novca s deviznih računa stranih pravnih osoba
Odluka o podizanju ranga Konzulata Republike Hrvatske u Tuzli, na rang Generalnog
konzulata
Odluka o podjeli Doma umirovljenika Split na dvije javne ustanove
Odluka o podjeli državnih nagrada za znanost za 2005. godinu
Odluka o podjeli državnih nagrada za znanost za 2006. godinu
Odluka o podjeli Zavoda za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika
Odluka o podjeli Zavoda za socijalno zdravstvenu zaštitu odraslih osoba "Zagreb
Odluka o podnošenju zahtjeva za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji
Odluka o podnošenju zahtjeva za prijem Republike Hrvatske u Europsko vijeće

Odluka o podnošenju zahtjeva za prijem Republike Hrvatske u Srednjoeuropsku inicijativu
(Heksagonalu)
Odluka o podršci zahtjevu Međunarodnog olimpijskog komiteta da se 1994. godina proglasi
godinom športa i olimpizma
Odluka o podršci zahtjevu Međunarodnog olimpijskog komiteta da Ujedinjeni narodi usvoje
rezoluciju o olimpijskom primirju za vrijeme održavanja ljetnih i zimskih olimpijskih igara
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
Odluka o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije
bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito
obavljanje poslova u tijelima državne uprave
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Benkovac
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Daruvar
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Donji Lapac
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u Općini Dvor
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Glina
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Gospić
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Gračac
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Grubišno Polje
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u Općini Knin
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Obrovac
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Pakrac
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u Općini Slunj
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Titova Korenica
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Vojnić
Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Vrginmost
Odluka o pohvali Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj i kulturno-prosvjetno društvo "Češka
beseda", Zagreb
Odluka o pohvali sudionika konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu
Odluka o pohvali svih sudionika konvoja Bijeliput za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu
Odluka o pohvali za djelovanje na promičbi pravedne borbe Republike Hrvatske u
domovinskom ratu, te za doprinos u razvitku i promicanju međunarodnog položaja i ugleda
Republike Hrvatske
Odluka o pohvali za doprinos obnavljanju i uređenju zgrade Veleposlanstva Republike
Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Odluka o pohvali za doprinos promicanju ugleda Republike Hrvatske u Čileu, te širenju
gospodarske suradnje između Republike Čile Republike Hrvatske

Odluka o pohvali za doprinos širenju istine o Republici Hrvatskoj u Republici Argentini za
vrijeme domovinskog rata, za dugogodišnje kulturno i prosvjetno djelovanje na promicanju
ugleda hrvatskog nar
Odluka o pohvali za doprinos u organizaciji i razvoju vatrogastva u Republici Hrvatskoj
Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje
se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koji
se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Odluka o pokretanju postupaka za ustrojavanje diplomskih sveučilišnih studija, integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija za potrebe
Oružanih snaga Republike Hrvatske
Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za
razdoblje od 2022. do 2027. godine
Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za
razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.
Odluka o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije
potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
Odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije Credo banke d.d., Split
Odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije Međimurske štedionice d.d. Čakovec
Odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije Obrtničke štedne banke d.d. Zagreb
Odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije Primus banke d.d., Zagreb
Odluka o pokretanju postupka revizije poslova, odnosno radnih zadataka iz članka 3. i 4.
Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa
s povećanim trajanjem
Odluka o pokretanju postupka revizije radnih mjesta vozača u javnom cestovnom prometu na
kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Odluka o pokretanju postupka za izbor povjerenika za informiranje
Odluka o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike
Hrvatske
Odluka o pokretanju postupka za ostvarivanjem članstva Republike Hrvatske u Interameričkoj investicijskoj korporaciji
Odluka o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka –
Zagreb d.d. i pripajanje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste
d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe
Oružanih snaga Republike Hrvatske
Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija »Vojno pomorstvo«
Odluka o pokretanju prethodnog postupka za uvođenje zaštitne mjere pri uvozu određenih
vrsta goveđeg mesa

Odluka o pokretanju prethodnog postupka za uvođenje zaštitne mjere prilikom uvoza
polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir
Odluka o pokretanju Projekta e-Građani
Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje
Odluka o pokretanju projekta konsolidacije upravljanja postojećim radiokomunikacijskim
mrežama za potrebe tijela državne uprave, javnih službi i drugih tijela javne vlasti
Odluka o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje u Shared Service centru
Odluka o polaganju depozita u kunama na inozemne financijske kredite i dana jamstva
Odluka o polaganju novčanog depozita kod Hrvatske narodne banke
Odluka o polaganju svečane zakletve predsjednika Republike Hrvatske
Odluka o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili
usluga potrošačima
Odluka o pomilovanu po molbama osuđenih osoba: klasa: 703-05/11-01/05 od 15. lipnja
2011. godine
Odluka o pomilovanjima o molbama osuđenih osoba
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba od 16. prosinca 2009.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba od 23. prosinca 2009.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 702-04/09-01/08 od 11. rujna
2009. godine
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/10-01/03 od 29. rujna
2010.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/10-01/05 od 18.
listopada 2010.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/14-01/04, urbroj: 71-0505/2-14-05 od 10. studenoga 2014.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/15-01/04, urbroj: 71-0505-16-01 od 25. siječnja 2016.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/17-01/02, urbroj: 71-0604/4-17-02 od 6. travnja 2017.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/19-01/01, urbroj: 71-0604/4-19-01 od 18. siječnja 2019.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/19-01/02, urbroj: 71-0604/4-19-01 od 22. veljače 2019.
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/19-01/03, urbroj: 71-0604/4-19-01 od 22. veljače 2019.

Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa 703-04/09-01/11 od 23. studenoga
2009. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/10-01/02 od 4. veljače
2010. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/13-01/01, urbroj: 71-0505/2-13-01 od 12. ožujka 2013.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/13-01/02, urbroj: 71-0505/2-13-01 od 20. svibnja 2013.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/13-01/03, urbroj: 71-0505/2-13-01 od 18. srpnja 2013.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/13-01/04 urbroj: 71-0505/2-13-01 od 11. studenoga 2013.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/14-01/04 urbroj: 71-0505/2-14-01 od 3. ožujka 2014.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/14-01/04 urbroj: 71-0505/2-14-02 od 9. svibnja 2014.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/14-01/04 urbroj: 71-0505/2-14-03 od 16. lipnja 2014.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba od 22. prosinca 2010.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba od 23. studenoga 2010.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba od 25. studenoga 2010.
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 03-04/12-01/04, urbroj: 71-0505/2-12-02 od 29. svibnja 2012. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/09-01/07 od 1. srpnja
2009. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/09-01/09 od 30. rujna
2009. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/09-01/10 od 23. listopada
2009.godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/10-01/01 od 15. siječnja
2010. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/12-01/03, urbroj: 71-0505/2-12-02 od 30. ožujka 2012. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/12-01/08, urbroj: 71-0505/2-12-01 od 13. siječnja 2012. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba, klasa: 703-04/12-01/08, urbroj: 71-0505/2-12-02 od 6. ožujka 2012. godine

Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba: klasa: 703-04/11-01/03 od 21. travnja
2011. godine
Odluka o pomilovanju po molbama osuđenih osoba: klasa: 703-04/11-01/04 od 30. svibnja
2011. godine
Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za
izgubljeni stočni fond
Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za
provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu
Odluka o pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na
područjima zahvaćenim poplavama
Odluka o ponavljanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci
Odluka o ponavljanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Odluka o poništavanju dijela javnog natječaja broj 06/05 za obavljanje djelatnosti radija i/ili
televizije - tablica 1. djelatnost radija - točka 2. dio Grada Bakra (D-BA)
Odluka o poništavanju dijela javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti
radija i/ili televizije Općine Sutivan
Odluka o poništavanju Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca
"Olimpijske igre, Kina 2008."
Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Odluka o poništavanju Odluke o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija koja je dodijeljena
trgovačkom društvu "047" iz Karlovca
Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo za
dan 9. travnja 1995. i raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo
Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci za
dan 9. travnja 1995. godine i raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci
Odluka o poništavanju Odluke o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u
Ministarstvu obrane
Odluka o poništavanju Odluke o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u
Oružanim snagama Republike Hrvatske
Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja broj 02/12 za davanje koncesije za obavljanje
djelatnosti radija
Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti
radija i/ili televizije - Grad Gospić
Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti
radija i/ili televizije - Grad Vrgorac
Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti
radija i/ili televizije - Općina Sutivan
Odluka o poništenju dijela javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti
radija i/ili televizije na širem području grada Osijeka

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti
radija i/ili televizije" Općina Stari Grad
Odluka o poništenju Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području
Grada Pakraca (G-PK)
Odluka o poništenju Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području
Grada Zadra (G-ZD2)
Odluka o poništenju odluke Vijeća o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
području grada Nina (G-NN)
Odluka o poništenju odluke Vijeća o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
području grada Vinkovca (G-VK)
Odluka o poništenju Odluke Vijeća o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na
području Općine Donji Lapac
Odluka o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima
Odluka o popisu državnih voda
Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na
moru
Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja
Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične
zdravstvene zaštite
Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
Odluka o Popisu trgovačkih društava od posebnoga državnog interesa
Odluka o Popisu voda 1. reda
Odluka o Popisu voda I. reda
Odluka o porezima Grada Belog Manastira
Odluka o porezima Grada Benkovca
Odluka o porezima Grada Buja
Odluka o porezima Grada Buja – Buie
Odluka o porezima Grada Buzeta
Odluka o porezima Grada Crikvenice
Odluka o porezima Grada Čabra
Odluka o porezima Grada Čakovca
Odluka o porezima Grada Čazme
Odluka o porezima Grada Daruvara
Odluka o porezima Grada Delnica
Odluka o porezima Grada Imotskog

Odluka o porezima Grada Ivanca
Odluka o porezima Grada Klanjca
Odluka o porezima Grada Komiže
Odluka o porezima Grada Kraljevice
Odluka o porezima Grada Ludbrega
Odluka o porezima Grada Malog Lošinja
Odluka o porezima Grada Metkovića
Odluka o porezima Grada Novog Marofa
Odluka o porezima Grada Novske
Odluka o porezima Grada Ogulina
Odluka o porezima Grada Opatije
Odluka o porezima Grada Otoka
Odluka o porezima Grada Pazina
Odluka o porezima Grada Pleternice
Odluka o porezima Grada Popovače
Odluka o porezima Grada Požege
Odluka o porezima Grada Rijeke
Odluka o porezima Grada Senja
Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
Odluka o porezima Grada Slunja
Odluka o porezima Grada Splita
Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
Odluka o porezima Grada Šibenika
Odluka o porezima Grada Umaga – Umago
Odluka o porezima Grada Varaždina
Odluka o porezima Grada Vinkovaca
Odluka o porezima Grada Virovitice
Odluka o porezima Grada Vrbovca
Odluka o porezima Grada Vrbovskog
Odluka o porezima Grada Vrlike
Odluka o porezima Grada Zadra
Odluka o porezima Grada Zaprešića

Odluka o porezima Grada Zlatara
Odluka o porezima i prirezima Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o porezima Općine Barban
Odluka o porezima Općine Bedenica
Odluka o porezima Općine Belica
Odluka o porezima Općine Bilice
Odluka o porezima Općine Borovo
Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst)
Odluka o porezima Općine Brdovec
Odluka o porezima Općine Brela
Odluka o porezima Općine Brinje
Odluka o porezima Općine Brtonigla
Odluka o porezima Općine Cerovlje
Odluka o porezima Općine Civljane
Odluka o porezima Općine Dicmo
Odluka o porezima Općine Drenje
Odluka o porezima Općine Fužine
Odluka o porezima Općine Garčin
Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec
Odluka o porezima Općine Hrvace
Odluka o porezima Općine Jakšić
Odluka o porezima Općine Jelsa
Odluka o porezima Općine Kloštar Podravski
Odluka o porezima Općine Lanišće
Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke
Odluka o porezima Općine Ližnjan - Lisignano
Odluka o porezima Općine Lokvičići
Odluka o porezima Općine Lupoglav
Odluka o porezima Općine Magadenovac
Odluka o porezima Općine Mali Bukovec
Odluka o porezima Općine Marčana
Odluka o porezima Općine Marija Gorica

Odluka o porezima Općine Marijanci
Odluka o porezima Općine Markušica
Odluka o porezima Općine Martijanec
Odluka o porezima Općine Maruševec
Odluka o porezima Općine Mihovljan
Odluka o porezima Općine Motovun
Odluka o porezima Općine Motovun-Montona
Odluka o porezima Općine Murter
Odluka o porezima Općine Murter – Kornati
Odluka o porezima Općine Negoslavci
Odluka o porezima Općine Oprtalj
Odluka o porezima Općine Perušić
Odluka o porezima Općine Petrijevci
Odluka o porezima Općine Pićan
Odluka o porezima Općine Pirovac
Odluka o porezima Općine Pisarovina
Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
Odluka o porezima Općine Podstrana
Odluka o porezima Općine Polača
Odluka o porezima Općine Popovac
Odluka o porezima Općine Postira
Odluka o porezima Općine Primošten
Odluka o porezima Općine Proložac
Odluka o porezima Općine Raša
Odluka o porezima Općine Ravna Gora
Odluka o porezima Općine Rešetari
Odluka o porezima Općine Runovići
Odluka o porezima Općine Satnica Đakovačka
Odluka o porezima Općine Stara Gradiška
Odluka o porezima Općine Staro Petrovo Selo
Odluka o porezima Općine Stupnik
Odluka o porezima Općine Sutivan

Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja
Odluka o porezima Općine Tisno
Odluka o porezima Općine Tribunj
Odluka o porezima Općine Trnava
Odluka o porezima Općine Tučepi
Odluka o porezima Općine Unešić
Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće
Odluka o porezima Općine Vidovec
Odluka o porezima Općine Vrhovine
Odluka o porezima Općine Zagvozd
Odluka o porezima Općine Zmijavci
Odluka o porezu na dohodak Općine Gračac
Odluka o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje
financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate
tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba
Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora u slobodnoj zoni
Odluka o posebnim naknadama za korištenje naftne luke i naftovoda
Odluka o posebnim republičkim taksama koje plaćaju pravne i fizičke osobe za isticanje
tvrtke i korištenje nekretnina
Odluka o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi
radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19
Odluka o posebnim standardima i kriterijima njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite od 15. svibnja 2000.
Odluka o posebnim standardima i mjerilim njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2002. godine
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu

Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne
zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. travnja do 31.
prosinca 2004. godine
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene
zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Odluka o posebnim uvjetima i kriterijima pod kojima se smatra da je članovima
poljoprivrednog domaćinstva bavljenje poljoprivredom jedino ili glavno zanimanje
Odluka o posebnim uvjetima i kriterijima pod kojima se smatra da je članovima
poljoprivrednog kućanstva bavljenje poljoprivredom jedino ili glavno zanimanje
Odluka o posebnim uvjetima izvoza umjetnih gnojiva
Odluka o posebnoj nagradi pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske – zdravstvene
službe koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od
bolesti COVID-19
Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane
za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima
od bolesti COVID-19
Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za
pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
Odluka o posebnoj nagradi službenicima kaznenih tijela koji obavljaju poslove vezane za
pružanje zdravstvene zaštite osobama lišenim slobode u zatvorskom sustavu oboljelima od
bolesti COVID-19
Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u
inozemstvu i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u
Republici Hrvatskoj
Odluka o posebnoj obveznoj pričuvi na obveze po izdanim vrijednosnim papirima
Odluka o posebnoj obveznoj rezervi na porast određenih plasmana banaka
Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri obveznog sudjelovanja zdravstvenih ustanova i
njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika, u provođenju cijepljenja protiv bolesti
COVID-19 za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri određivanja Klinike za plućne bolesti Jordanovac,
Kliničkog bolničkog centra Zagreb za zbrinjavanje pacijenata s teškim kompleksnim
patološkim stanjem kao posljedicom preboljele bolesti COVID-19 uzrokovane virusom
SARS–CoV-2
Odluka o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata
Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti
COVID-19
Odluka o posebnom programu kreditiranja u uvjetima pandemijske krize
Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične
zdravstvene zaštite radnika
Odluka o posebnom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

Odluka o poslovima obveznika civilne službe
Odluka o posmrtnoj dodjeli Hrvatske državne nagrade akademiku Hrvoju Požaru
Odluka o postavljaenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać u zvanje veleposlanice u Ministarstvu
vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Aarona G. Frenkela za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Državi Izrael
Odluka o postavljenju Aleksandera Stipetića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Albaniji, sa sjedištem u Tirani
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland, sa sjedištem u Džakarti
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici F
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici S Singapur, sa sjedištem u Džakarti
Odluka o postavljenju Aleksandra Broza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Indoneziji
Odluka o postavljenju Aleksandra Miloševića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Makedoniji
Odluka o postavljenju Alessandre Fusi za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Firenzi
Odluka o postavljenju Alexandera Henryja Serymgeoura, Lord Dundee za počasnog konzula
Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj
Odluka o postavljenju Amira Pratapa J. Rane za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Demokratskoj Republici Nepalu, sa sjedištem u Kathmanduu
Odluka o postavljenju Andreje Metelko Zgombić u zvanje veleposlanika u Ministarstvu
vanjskih poslova i europskih integracija
Odluka o postavljenju Andrije Jakovčevića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kanadi i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj
organizaciji za civilno zr
Odluka o postavljenju Andrije Karafilipovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ukrajini
Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića za izrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske
Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, i za izvanrednog
i opunomoćenog velepo

Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici I
Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker veleposlanika - stalnog predstavnika Republike
Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNIDO - Organizacija UN za industrijski
razvoj i IAEA - Međunarodna
Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj
Odluka o postavljenju Ane Modun za generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji i
konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća: Victoria, South Australia i
Tasmania
Odluka o postavljenju Anice Djamić za stalnu predstavnicu Republike Hrvatske pri Vijeću
Europe u Strasbourgu
Odluka o postavljenju Ante Barbira za generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim
Američkim Državama, Savezna Država California
Odluka o postavljenju Ante Cicvarića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj
Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju Antice Kuljevana za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Peru, sa sjedištem u Limi
Odluka o postavljenju Antonia Sammartina za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Talijanskoj Republici
Odluka o postavljenju Antuna Babića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Australiji
Odluka o postavljenju Antuna Tusa za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa
Misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu
Odluka o postavljenju Artashese R. Kazakhetsyana za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Yerevanu
Odluka o postavljenju Aruna Poddara za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Indiji, sa sjedištem u Kolkati
Odluka o postavljenju Bat-Erdenea Purtevdage za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Mongoliji, sa sjedištem u Ulan Batoru
Odluka o postavljenju Benjamina Tolića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Borisa Mitrovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici S
Odluka o postavljenju Borisa Mitrovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici
Odluka o postavljenju Borisa Mitrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji

Odluka o postavljenju Borisa Mitrovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini
Odluka o postavljenju Borisa Velića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki
Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu
Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš
Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini
Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indiji
Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepal, sa sjedištem u New Delhiju
Odluka o postavljenju Borisa Velića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Narodnoj Republici Kini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Demokratsk
Odluka o postavljenju Bože Dimnika za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Sloveniji
Odluka o postavljenju Bože Kovačevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Bj
Odluka o postavljenju Bože Vodopije za generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Crnoj Gori
Odluka o postavljenju Božidara Gagre izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Parizu
Odluka o postavljenju Božidara Gagre izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Tunis
Odluka o postavljenju Božidara Gagre izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Senegal, sa sjedištem u Rabatu
Odluka o postavljenju Božidara Gagre za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko
Odluka o postavljenju Božidara Gagre, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Burkini Faso

Odluka o postavljenju Branimira Stre-nje za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Kini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Mongoliji
Odluka o postavljenju Branka Salaja za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj
Odluka o postavljenju Candana Çorbacioğlu za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Turskoj
Odluka o postavljenju Cataline Ines Lonac za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Argentinskoj Republici
Odluka o postavljenju Celestina Sardelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Sloveniji
Odluka o postavljenju Czaee Shaha za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Indiji i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća Indijsku Saveznu
Državu Maharashtru
Odluka o postavljenju Damira Perinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokr
Odluka o postavljenju Damira Perinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Socijalističkoj Republi
Odluka o postavljenju Damira Perinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Bruneju Darussalam
Odluka o postavljenju Damira Perinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Uniji Mjanma
Odluka o postavljenju Damira Perinčića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Turskoj
Odluka o postavljenju Damira Perinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Daniela Bučana izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Armen
Odluka o postavljenju Daniela Bučana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Odluka o postavljenju Daniela Bučana za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Vijeću
Europe u Strasbourgu
Odluka o postavljenju Daniela Bučana za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske

Odluka o postavljenju Daniela Bučana, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinj
Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Bahreinu sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Jordan sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Albaniji
Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Sudanu sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju Daše Bradičić savjetnice Predsjednika Republike za kulturu, za
veleposlanicu u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Davora Božinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu
Odluka o postavljenju Davorina Mlakara izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Japanu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Koreji
Odluka o postavljenju Davorina Mlakara za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Japanu
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Narodnoj Republic
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indiji
Odluka o postavljenju Dina Debeljuha, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Nepal, sa sjedištem u New Delhiju
Odluka o postavljenju Dobroslava Silobrčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj
Odluka o postavljenju dr. Ane Marije Bešker za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske

Odluka o postavljenju dr. Darka Bekića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici
Odluka o postavljenju dr. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika opunomoćenog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih
naroda u Ženevi
Odluka o postavljenju dr. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici
Odluka o postavljenju dr. Davorina Rudolfa izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za stalnog predstavnika - Guvernera Republike
Hrvatske pri Međunarodnom
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Save
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Sultanatu Oman, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćnog
veleposlanika Republike Hrvatske u Repub
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Drž
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Lib
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Sir

Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Dr
Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Uj
Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republ
Odluka o postavljenju dr. Đorđa Pribičevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Odluka o postavljenju dr. Eduarda Antonića za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Montevideu
Odluka o postavljenju dr. Gjure Deželića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici
Odluka o postavljenju dr. Haralda Augtera za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Mainzu i konzularnim ovlastima nad
konzularnim područjem koje obuhvaća t
Odluka o postavljenju dr. Ivana Grdešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Odluka o postavljenju dr. Ivana Ilića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Austriji
Odluka o postavljenju dr. Ivana Ilića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Odluka o postavljenju dr. Ivana Šimunovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanikašefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda
Odluka o postavljenju dr. Ivice Maštruka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Sloveniji
Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Azer
Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvtaske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Uzbe
Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u
Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Republici Kazakstan
Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj

Odluka o postavljenju dr. Joze Metera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Novom Zelandu
Odluka o postavljenju dr. Judith K. Vogelsang za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama sa sjedištem u Kansas Cityju i konzularnim područjem
koje obuhvaća teritorij država Kansas i Missouri
Odluka o postavljenju dr. Lucie Isabele Žižić za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Argentinskoj Republici
Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-šefa
Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u
Beču
Odluka o postavljenju dr. Maria Nobila, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa
Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju u Beču
(OESS), i za veleposla
Odluka o postavljenju dr. Marijana Šunjića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri Suvereno
Odluka o postavljenju dr. Marijana Šunjića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici
Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Demokratsko
Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Portugal i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Angol
Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje tajnika Ministarstva za veleposlanika u Ministarstvu
vanjskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju dr. Marka Žaje za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Francuskoj Republici
Odluka o postavljenju dr. Miomira Žužula za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama
Odluka o postavljenju dr. Miomira Žužula, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju dr. Mladena Andrlića za veleposlanika Republike Hrvatske u Stalnoj
misiji Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji u Bruxellesu
Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici
Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Australiji

Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj
Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republi
Odluka o postavljenju dr. Nele Sršen za počasnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj
Republici
Odluka o postavljenju dr. Pedra Antonia Marinova Martinica za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Republici Čile
Odluka o postavljenju dr. Petera Neumanna za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Dresdenu
Odluka o postavljenju dr. Petra Šarčevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Knež
Odluka o postavljenju dr. Petra Šarčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o postavljenju dr. sc. Andree Bekić u zvanje veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj
Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Re
Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Maretića za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Makedoniji, sa sjedištem u Bitoli
Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Estoniji
Odluka o postavljenju dr. sc. Damira Kušena za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Finskoj
Odluka o postavljenju dr. sc. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Gabonskoj Republici
Odluka o postavljenju dr. sc. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Mauritaniji
Odluka o postavljenju dr. sc. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Kamerun
Odluka o postavljenju dr. sc. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Tunis

Odluka o postavljenju dr. sc. Dubravke Šimonović u zvanje veleposlanika u Ministarstvu
vanjskih poslova i europskih integracija
Odluka o postavljenju dr. sc. Franje Zenka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri Suverenom
Odluka o postavljenju dr. sc. Franje Zenka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri Svetoj stolici
Odluka o postavljenju dr. sc. Gordana Grlića Radmana u zvanje veleposlanika u Ministarstvu
vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju dr. sc. Gordana Grlića Radmana za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivana Grdešića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvat
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Maštruka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Rumunjskoj
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Maštruka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Moldovi
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u dr
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kr
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Sa
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u
Londonu
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Nigeriji
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlani
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri
Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) sa sjedištem u Londonu

Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu, i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanik
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u A
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Kuvajt, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u H
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u R
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u UUjedinjenim Arapskim Emiratima, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Tomića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanika
Odluka o postavljenju dr. sc. Jelene Grčić Polić za generalnu konzulicu Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država Illinois, sa sjedištem u Chicagu
Odluka o postavljenju dr. sc. Josipa Vrbošića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Mikolića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ukrajini
Odluka o postavljenju dr. sc. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Sloveniji
Odluka o postavljenju dr. sc. Marina Andrijaševića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj
Odluka o postavljenju dr. sc. Marina Andrijaševića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u
Odluka o postavljenju dr. sc. Mire Kovača u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija
Odluka o postavljenju dr. sc. Mire Kovača za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

Odluka o postavljenju dr. sc. Mladena Andrlića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u
Odluka o postavljenju dr. sc. Mladena Andrlića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o postavljenju dr. sc. Nenada Preloga za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Irskoj
Odluka o postavljenju dr. sc. Petra Turčinovića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Crnoj Gori, sa sjedištem u Podgorici
Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji
Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Litvi
Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj
Odluka o postavljenju dr. sc. Svjetlana Berkovića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlatnika Republike Hrvatske u Republici Sloveniji
Odluka o postavljenju dr. sc. Vere Tadić za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju dr. sc. Vesne Cvjetković Kurelec izvanredne i opunomoćene
veleposlanice Republike Hrvatske u Helenskoj Republici i za izvanrednu i opunomoćenu
veleposlanicu Republike Hrvatske u Gruziji
Odluka o postavljenju dr. sc. Vesne Cvjetković Kurelec za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Berlinu
Odluka o postavljenju dr. sc. Vesne Cvjetković Kurelec za izvanrednu i opunomoćenu
veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Armeniji
Odluka o postavljenju dr. sc. Vesne Cvjetković Kurelec za izvanrednu i opunomoćenu
veleposlaniku Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Odluka o postavljenju dr. sc. Zlatka Kramarića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kosovo
Odluka o postavljenju dr. sc. Zlatka Kramarića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju
Odluka o postavljenju dr. Stanka Nicka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj
Odluka o postavljenju dr. Svjetlana Berkovića izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom
Republike Hrvatske u Državi Izraelu
Odluka o postavljenju dr. Vere Tadić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici

Odluka o postavljenju dr. Vere Tadić za veleposlanicu u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju dr. Zorana Andrića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New
Delhiju
Odluka o postavljenju dr. Zorana Andrića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini NNepal, sa sjedištem u New Delhiju
Odluka o postavljenju dr. Zorana Andrića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš, sa sjedištem u New Delhiju
Odluka o postavljenju dr. Zorana Andrića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indiji
Odluka o postavljenju dr. Zorana Jašića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju dr. Željka Matića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Velikom Voj
Odluka o postavljenju Drage Buvača za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Japanu
Odluka o postavljenju Drage Kraljevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici
Odluka o postavljenju Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Japanu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Koreji
Odluka o postavljenju Drage Štambuka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Japanu
Odluka o postavljenju Drage Štambuka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji
Odluka o postavljenju Dražena Antuna Jurage za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Argentinskoj Republici
Odluka o postavljenju Dražena Hrastića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Državi Katar
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Bahrein
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sirijskoj Arapskoj Republici
Odluka o postavljenju Dražena Margete za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sultanatu Oman
Odluka o postavljenju Dražena Vukova Colića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji
Odluka o postavljenju Dražena Vukova Colića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroka i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Burkini Faso
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Se
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Tu
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko
Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanika Republ
Odluka o postavljenju Dubravke Plejić Marković u zvanje veleposlanice u Ministarstvu
vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju El Saida Osmana Mahgouba za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Republici Sudanu
Odluka o postavljenju Fettaha Tomincea za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Turskoj
Odluka o postavljenju Filipa Vučka u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i europskih
poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu

Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu
Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Kneževini Andori, sa sjedištem u Madridu
Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Madridu
Odluka o postavljenju Filipa Vučka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Kubi, sa sjedištem u Madridu
Odluka o postavljenju Franka W. Brozovicha za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Seattleu
Odluka o postavljenju Franje Antuna Blaževića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici
Odluka o postavljenju generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici
Njemačkoj
Odluka o postavljenju generalnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici
Odluka o postavljenju generalnog konzula Republike Hrvatske u Veleposlanstvu Republike
Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu
Odluka o postavljenju Gordana Bakote izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Kazakstan
Odluka o postavljenju Gordana Bakote u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske Republici Austriji, sa sjedištem u Beču
Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Afganistan sa sjedištem u Ankari
Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj
Odluka o postavljenju Gordana Bakote za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Turkmenistanu
Odluka o postavljenju Gordana Bakote, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Azerbajdžanskoj Republici
Odluka o postavljenju Gordana Bakote, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Uzbekistan
Odluka o postavljenju Gordana Grlića-Radmana za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova Republike Hrvatske

Odluka o postavljenju Gordana Markotića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Gordana Markotića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda
Odluka o postavljenju Gordana Markotića za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri
Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u svojstvu izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Gordona Wu Ying-Sheunga za počasnog konzula Republike Hrvatske
u Specijalnom administrativnom području Hong Konga u Narodnoj Republici Kini
Odluka o postavljenju Hedi Damaka za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Tunis
Odluka o postavljenju Hidajeta Biščevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Odluka o postavljenju Hiroshija Ojime za počasnog konzula Republike Hrvatske u Japanu,
sa sjedištem u Osaki
Odluka o postavljenju Hrvoja Cvitanovića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Hrvoja Cvitanovića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o postavljenju Igora Pokaza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi
Odluka o postavljenju Igora Pokaza za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom
savezu
Odluka o postavljenju Ilije Želalića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Sjedinjenim
Američkim Državama, Savezna država Kalifornija
Odluka o postavljenju Ines Trohe u zvanje veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i europskih
poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju In-Mo Yanga za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Koreji
Odluka o postavljenju Irene Andrassy u zvanje veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Ivana Bandića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Mađarskoj, sa sjedištem u Pečuhu
Odluka o postavljenju Ivana Birte za počasnog konzula Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa
sjedištem u Resiti
Odluka o postavljenju Ivana Đanija Maršana za konzula Republike Hrvatske u Australiji
Odluka o postavljenju Ivana Kujundžića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u
Republici Makedoniji

Odluka o postavljenju Ivana Lackovića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Trstu
Odluka o postavljenju Ivana Lepoglavca za generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni i
Hercegovini, sa sjedištem u Banja Luci
Odluka o postavljenju Ivana Picukarića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Južnoafričkoj Republici i Republici Bocvani
Odluka o postavljenju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici
Odluka o postavljenju Ivana Picukarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Mozambik
Odluka o postavljenju Ivana Škarića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Srbiji i
Crnoj Gori
Odluka o postavljenju Ivana-Đanija Maršana za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Talijansko Republici sa sjedištem u Milanu
Odluka o postavljenju Ive Livljanića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Boliviji
Odluka o postavljenju Ive Livljanića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Peru
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Republici Kazahstan, sa sjedištem u Ankari
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Republici Kubi sa sjedištem u New Yorku
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Republici Sudan, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske za izvanrednog i opunomočenog
veleposlanika Republike Hrva
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomočenog veleposlanikaRepublike Hrvatske u
Republici Estoniji, sa sjedištem u Sckholmu
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom
Zelandu
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Državi Katru, sa sjedištem u Dohi
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sa sjedištem u Kairu
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Kraljevini Norveškoj

Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske U
Kraljevini Tailand, sa sjedištem u Pekingu
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Republici Indiji
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u
Ujedinjenom Krealjevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova Republike Hrvatske - za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri organizaciji
Ujedinjenih naroda za p
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanikaRepublike Hrvatske u
Republici Litvi, sa sjedištem u Sckholmu
Odluka o postavljenju Jagode Vukušić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj
Odluka o postavljenju Jakše Muljačića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske
pri organizaciji za zabranu kem
Odluka o postavljenju Jamesa O. Colemana za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u New Orleansu
Odluka o postavljenju Janka Vranyczanya-Dobrinića izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika u Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Veli
Odluka o postavljenju Jeana Kerwata za počasnog konzula Republike Hrvatske u Kneževini
Monako, sa sjedištem u Monaku
Odluka o postavljenju Jerka Vukasa za generalnog konzula Republike Hrvatske, Provincija
Ontario
Odluka o postavljenju Jerzyja Jaceka Domicza za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Poljskoj, sa sjedištem u Poznanu
Odluka o postavljenju Josipa Para izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanika R
Odluka o postavljenju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu
Odluka o postavljenju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske
Odluka o postavljenju Josipa Pare za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri
Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW), sa sjedištem u Den Haagu

Odluka o postavljenju Josipa Pare za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Josipa Špoljarića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkojm, sa sjedištem u Frankfurtu/M
Odluka o postavljenju Joška Klisovića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Jovana Vejnovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji
Odluka o postavljenju Julia Cesara B rcenu San Jos"a za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Barceloni
Odluka o postavljenju Jume Darwisha Al Bulushija za počasnog konzula Republike Hrvatske
u Sultanatu Omanu sa sjedištem u Muscatu
Odluka o postavljenju Kamila Vrane za generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje
obuhvaća cjelokupni ter
Odluka o postavljenju Katarine Trstenjak za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju Khouchaba N. Nissana za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Sirijskoj Arapskoj Republici
Odluka o postavljenju Koichija Takakure za počasnog konzula Republike Hrvatske u Japanu,
sa sjedištem u Nahi
Odluka o postavljenju Kreše Glavača za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Kambodži, sa sjedištem u Kuala Lumpuru
Odluka o postavljenju Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji
Odluka o postavljenju Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Laoskoj
Narodnoj Demokratskoj Republ
Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Island
Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Kopenhagenu
Odluka o postavljenju Laure Martin del Campo Steta za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama
Odluka o postavljenju Luke Benfielda za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Cipar
Odluka o postavljenju Luke Meštrovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republ

Odluka o postavljenju Luke Meštrovića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Turskoj
Odluka o postavljenju Luke Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Odluka o postavljenju Ljerke Alajbeg za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Ljiljane Pancirov za generalnu konzulicu Republike Hrvatske u
Republici Mađarskoj i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća
županije Bacs-Kiskun, Baranya i Somogy
Odluka o postavljenju Ljubinka Matešića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Kanadi, sa sjedištem u Mississaugi
Odluka o postavljenju Ljubomira Čučića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Odluka o postavljenju Maje Razović Kocijan za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske za kulturu i šport
Odluka o postavljenju Manuela Ramona Alarcona Caracuela za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj
Odluka o postavljenju Maria Horvatića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Maria Horvatića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu
Odluka o postavljenju Maria Livaje za generalnog konzula Republike Hrvatske u Kanadi
Odluka o postavljenju Maria Mikolića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj
Odluka o postavljenju Maria Mikolića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Kraljevini Danskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Isl
Odluka o postavljenju Mariana Barresija za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Talijanskoj Republici
Odluka o postavljenju Marice Matković za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država Illinois
Odluka o postavljenju Marice Matković za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu
Republike Hrvatske u Državi Izrael
Odluka o postavljenju Marija Mikolića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Kraljevini Danskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Kraljevini No
Odluka o postavljenju Marijana Gubića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država New York, sa sjedištem u New Yorku
Odluka o postavljenju Marina Grandonija za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici San Marino

Odluka o postavljenju Marka Mladinea za počasnog konzula Republike Hrvatske u Kanadi
Odluka o postavljenju Mate Meštrovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
Odluka o postavljenju Mate Škrabala u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Miquela Capella I Moia za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Palma de Mallorci
Odluka o postavljenju Mire Martinec u zvanje veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici
Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj
Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Paragvaj
Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike
Hrvatske u Japanu, sa sjedištem u Tokiju
Odluka o postavljenju Mirjam Katulić u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i
europskih integracija
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa
sjedištem u Ženevi, i za
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih
naroda
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Jamajci
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Europskim Zajednicama
Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Odluka o postavljenju Mirka Galića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Francuskoj Republici
Odluka o postavljenju Mirka Galića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Francuskoj Republici i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri
Organizaciji Ujedinjenih naro
Odluka o postavljenju Miroslava Buličića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni
i Hercegovini
Odluka o postavljenju Miroslava Međimorca izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn, sa sjedištem u Bernu

Odluka o postavljenju Miroslava Međimorca za izvanrednog i opunomoćnog veleposlanika
Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o postavljenju Miroslava Pape u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. Damira Zorića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
Odluka o postavljenju mr. Damira Zorića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kneževini
Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj
Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republ
Odluka o postavljenju mr. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj
Odluka o postavljenju mr. Josipa Jurasa za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Albaniji
Odluka o postavljenju mr. Marjana Kombola za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ukrajini
Odluka o postavljenju mr. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj
Odluka o postavljenju mr. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
Odluka o postavljenju mr. Nikole Debelića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Australiji
Odluka o postavljenju mr. Nikole Grabića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. sc Drage Buvača izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Japanu i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Koreji
Odluka o postavljenju mr. sc. Aleksandra Heina za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj
Odluka o postavljenju mr. sc. Aleksandra Heine za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Re-publike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Repub

Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija za generalnog konzula Republike Hrvatske
u Republici Turskoj
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija, izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Azerb
Odluka o postavljenju mr. sc. Amira Muharemija, izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Kazak
Odluka o postavljenju mr. sc. Andree Gustović Ercegovac za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici
Odluka o postavljenju mr. sc. Andree Gustović Ercegovac za izvanrednu i opunomoćenu
veleposlanicu Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Grigića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Grigića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Peru
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Čile
Odluka o postavljenju mr. sc. Borisa Marune, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici
Odluka o postavljenju mr. sc. Branka Baričevića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri Europskim
zajednicama
Odluka o postavljenju mr. sc. Daniela Bučana izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Repub
Odluka o postavljenju mr. sc. Daria Mihelina u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. sc. Davora Božinovića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije Republike Hrvatske pri
Sjevernoatlanskom savezu
Odluka o postavljenju mr. sc. Davora Vidiša za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Srbiji i Crnoj Gori

Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatsk
Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Češkoj Republici
Odluka o postavljenju mr. sc. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj
Odluka o postavljenju mr. sc. Ivana Del Vechia za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu
Odluka o postavljenju mr. sc. Ivana Del Vechia za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj
Odluka o postavljenju mr. sc. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi
Odluka o postavljenju mr. sc. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o postavljenju mr. sc. Jasminke Lončarević u zvanje veleposlanice u Ministarstvu
vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. sc. Jasne Ognjanovac za izvanrednu i opunomoćenu
veleposlanicu Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu
Odluka o postavljenju mr. sc. Jerka Vukasa u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija
Odluka o postavljenju mr. sc. Jerka Vukasa za šefa Specijalne misije Republike Hrvatske u
Republici Irak
Odluka o postavljenju mr. sc. Josipa Jurasa za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Bosni i Hercegovini
Odluka o postavljenju mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović za izvanredenog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u
Washingtonu
Odluka o postavljenju mr. sc. Ljerke Alajbeg izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Veliko
Odluka o postavljenju mr. sc. Ljerke Alajbeg za generalnu konzulicu Republike Hrvatske u
Republici Srbiji, sa sjedištem u Subotici i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem
koje obuhvaća Sjev
Odluka o postavljenju mr. sc. Ljerke Alajbeg za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Odluka o postavljenju mr. sc. Marjana Kombola za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran

Odluka o postavljenju mr. sc. Marjana Kombola za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Re
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici
Odluka o postavljenju mr. sc. Matka Županića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u
Odluka o postavljenju mr. sc. Mije Tolušića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharevića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bjelorus
Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharovića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Varšavi
Odluka o postavljenju mr. sc. Nebojše Koharovića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvats
Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama
Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i
svim njezinim tijel
Odluka o postavljenju mr. sc. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Jamajci
Odluka o postavljenju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Albaniji
Odluka o postavljenju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Kolumbiji, sa sjedištem u Braziliji
Odluka o postavljenju mr. sc. Rade Marelića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Odluka o postavljenju mr. sc. Spomenke Cek za stalnog predstavnika u Stalnoj misiji
Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi
Odluka o postavljenju mr. sc. Tončija Staničića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu
vanjskih i europskih poslova
Odluka o postavljenju mr. sc. Tončija Staničića za izvanredmog i opunomoćeniog
veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi
Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać za izvanrednu i opunomoćenu
veleposlanicu Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu
Odluka o postavljenju mr. sc. Vesele Mrđen Korać, izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri
međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), sa sjedištem u Montrealu
Odluka o postavljenju mr. sc. Veselka Grubišića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Irskoj
Odluka o postavljenju mr. sc. Veselka Grubišića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi sa sjedištem u Ottawi i za stalnog predstavnika
Republike Hrvatske pri Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), sa
sjedištem u Montrealu
Odluka o postavljenju mr. sc. Zvonimira Frka-Petešića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu
vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici
Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u R
Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Re
Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji
Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj
Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Mo
Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici
Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu
Odluka o postavljenju mr. Spomenke Cek za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u
Ženevi
Odluka o postavljenju mr. Tončija Staničića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj
Odluka o postavljenju mr. Tončija Staničića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske

Odluka o postavljenju mr. Željka Kuprešaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju mr. Željka Šikića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Australiji
Odluka o postavljenju Myung-Kwan Hyuna za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Koreji i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća
cjelokupni teritorij Republike Koreje
Odluka o postavljenju Nede Ritz za stalnu predstavnicu Republike Hrvatske pri Organizaciji
Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO)
Odluka o postavljenju Nede Rosandić Šarić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu
Odluka o postavljenju Nede Rosandić Šarić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu
Odluka o postavljenju Nenada Hölbla za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Zürichu
Odluka o postavljenju Nevena Madeya izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Arm
Odluka o postavljenju Nevena Madeya izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Gruziji
Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa
Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u
Beču i veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih
naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji
za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja
(CTBTO)
Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika _
stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u
Ženevi
Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Odluka o postavljenju Nevena Madeya za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri
Vijeću Europe
Odluka o postavljenju Nevena Pelicarća za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj
Odluka o postavljenju Nevena Pelicarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kneževini Andori
Odluka o postavljenju Nevena Pelicarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Kubi

Odluka o postavljenju Nevenke Grdinić za generalnu konzulicu Republike Hrvatske u
Talijanskoj Republici sa sjedištem u Trstu
Odluka o postavljenju Nike Bezmalinovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Moldovi
Odluka o postavljenju Nike Bezmalinoviuća za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Rumunjskoj
Odluka o postavljenju Nikole Nakića za počasnog konzula Republike Hrvatske u Argentinskoj
Republici, sa sjedištem u Cordobi
Odluka o postavljenju Nives Malenice u zvanje veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Oswalda Julia Mullera Da Silvu za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Sjevernoj Republici Brazil i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem
koje obuhvaća teritorij Savez
Odluka o postavljenju Pawela Wlodarczyka za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Poljskoj, sa sjedištem u Krakovu
Odluka o postavljenju Petra Ljubičića za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u New Yorku
Odluka o postavljenju Petra Uzorinca u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Petra Uzorinca za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj
Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Frankfurtu/M
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ante Simonića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ante Simonića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici
Koreji, sa sjedištem u Pekingu
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ante Simonića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kini
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske pri S
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Esada Prohića izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, sa sjedištem u Teheranu i za
izvanrednog i opunomoćenog velepo
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Esada Prohića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran

Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Goroslava Kellera za generalnog konzula Republike
Hrvatske u Australiji, sa sjedištem u Sydneyu
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ivana Grdešića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i
stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), sa
sjedištem u Londonu
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Milana Ramljaka za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Šime Ivanjka za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Sloveniji, sa sjedištem u Mariboru
Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Zorana Jašića za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji
Odluka o postavljenju prof. dr. Željka Matića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji
Odluka o postavljenju Rana Fuchsa za počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi
Izrael
Odluka o postavljenju Ranka Vilovića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i
svim njezinim tijelima
Odluka o postavljenju Ranka Vilovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku
Odluka o postavljenju Ratka Maričića za generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni i
Hercegovini
Odluka o postavljenju Renata Cobala u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
i europskih integracija Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici i izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u
Republici Paragvaj
Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika u Istočnoj Republici Urugaj
Odluka o postavljenju Rikarda Rossettia za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici
Odluka o postavljenju Rose Aló za počasnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj
Republici, sa sjedištem u Bariju
Odluka o postavljenju Samuela Ivana Schlesingera za počasnog konzula Republike Hrvatske
u Državi Izrael sa sjedištem u Ashdodu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem
koje obuhvaća područje

Odluka o postavljenju Sanje Bujas Juraga za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država California, sa sjedištem u Los Angelesu
Odluka o postavljenju Silvana Stupara za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici
Kubi, sa sjedištem u Havani
Odluka o postavljenju Simona Michaela Mbilinyia za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Ujedinjenoj Republici Tanzaniji
Odluka o postavljenju Slavka Novokmeta za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Hamburgu
Odluka o postavljenju Slobodana Beroša za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Sjedinjenim Američkim Državama, Savezna Država New York
Odluka o postavljenju Smiljana Šimca izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Francuskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Alžirskoj Nar
Odluka o postavljenju Stefana Vlahovića za počasnog konzula Republike Hrvatske u Ruskoj
Federaciji, sa sjedištem u Kalinjingradu
Odluka o postavljenju Stipana Jurišića počasnim konzulom Republike Hrvatske u Republici
Kubi
Odluka o postavljenju Stribora Kikereca u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Tatjane Kralj Draganić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Gruziji
Odluka o postavljenju Tatjane Kralj Draganić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Helenskoj Republici
Odluka o postavljenju Tomislava Bošnjaka izvandrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan, sa sjedištem u Teheranu
Odluka o postavljenju Tomislava Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran
Odluka o postavljenju Tomislava Cara u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova i europskih integracija
Odluka o postavljenju Tomislava Cara za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Malti
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici San Marino
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri

Organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO), pri Međunarodnom fondu za poljoprivredni
razvoj (IFAD) i pri Svjetskom programu za hranu (WFP), sa sjedištem u Rimu
Odluka o postavljenju Tomislava Vidoševića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Cipru
Odluka o postavljenju Tvrtka Andrije Mursala izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Re
Odluka o postavljenju Tvrtka Andrije Mursala izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Namibiji, sa sjedištem u Pretoriji
Odluka o postavljenju veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike
Hrvatske
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike
Hrvatske
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Velimira Pleše za generalnog konzula Republike Hrvatske u Bosni i
Hercegovini, sa sjedištem u Mostaru
Odluka o postavljenju Vesne Terzić u zvanje veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Vesne Terzić za generalnog konzula Republike Hrvatske u Talijanskoj
Republici
Odluka o postavljenju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike
Hrvatske u Republici Boliviji, sa sjedištem u Santiagu de Chile
Odluka o postavljenju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike
Hrvatske u Republici Čile
Odluka o postavljenju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu zastupnicu Republike
Hrvatske u Republici Peru
Odluka o postavljenju Vesne Vuković za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu - stalnu
predstavnicu u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem
u Ženevi
Odluka o postavljenju Vice Skračića u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Vice Vukova za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
Odluka o postavljenju Vicencija Biuka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Australiji

Odluka o postavljenju Vicencija Biuka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Australiji, sa sjedištem Canberri, i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Canberri
Odluka o postavljenju Viktora Broža za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Češkoj Republici
Odluka o postavljenju Viorelisa I. Karagiannisa za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Helenskoj Republici sa sjedištem u Solunu
Odluka o postavljenju Vitalija Dmitrijeviča Ljubeckog za počasnog konzula Republike
Hrvatske u Republici Bjelarus
Odluka o postavljenju Vitomira Lasića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Makedoniji
Odluka o postavljenju Vjekoslava Križanca za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju Vjekoslava Križanca za izvanrednog i opunomoćenog konzula
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i
svim njezinim tijelima
Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Rrepublike Hrvatske u svojstvu Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama
Odluka o postavljenju Vladimira Drobnjaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Vladimira Duvnjaka u zvanje veleposlanika u Ministarstvu vanjskih i
europskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Vladimira Duvnjaka za generalnog konzula Republike Hrvatske u
Saveznoj Republici Njemačkoj
Odluka o postavljenju Vladimira Mateka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Latviji, sa sjedištem u Stockholmu
Odluka o postavljenju Vladimira Mateka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Litvi
Odluka o postavljenju Vladimira Mateka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj
Odluka o postavljenju Vladimira Mateka za opunomoćenog predstavnika Republike Hrvatske
pri Vijeću Europe i Europskom parlamentu u Strasbourgu
Odluka o postavljenju voditelja Državnog protokola i za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih
poslova Republike Hrvatske.
Odluka o postavljenju Wojciecha Strzalkowskog za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Poljskoj, sa sjedištem u Bialystoku

Odluka o postavljenju Wolfganga Kaufmanna za počasnog konzula Republike Hrvatske u
Republici Austriji
Odluka o postavljenju Yerkina Dauletoviča Israilova za počasnog konzula Republike
Hrvatske Republici Kazakstanu, sa sjedištem u Alma-Ati
Odluka o postavljenju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske
Japanu i za izvanrednog opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici
Koreji
Odluka o postavljenju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri
Europskoj uniji u Bruxellesu
Odluka o postavljenju Zdenka Karakaša za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Poljskoj
Odluka o postavljenju Zorana Pičuljana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Češkoj Republici
Odluka o postavljenju Zorana Vodopije za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Kosovo, sa sjedištem u Prištini
Odluka o postavljenju Žarka Plevnika za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj
Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Hamburgu
Odluka o postavljenju Želimira Kramarića za ravnatelja Državnog protokola i veleposlanika u
Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske
Odluka o postavljenju Želimira Urbana izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil i za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji
Odluka o postavljenju Želimira Urbana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Burnej Darussalamu
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Uniji Mjanma
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Finskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Eston
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kanadi

Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Finskoj
Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri
Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO)
Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland sa sjedištem u Džakarti
Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji
Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Filipini sa sjedištem u Džakarti
Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji
Odluka o postavljenju Željka Čimbura za veleposlanika Republike Hrvatske pri Savezu
zemalja jugoistočne Azije
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Bruneju Darussalamu, sa sjedištem u Kuala Lumpuru
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Laoskoj Narodnoj Demokratskoj Republici, sa sjedištem u Kuala Lumpuru
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam, sa sjedištem u Kuala Lumpuru
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Uniji Mjanma sa sjedištem u Kuala Lumpuru
Odluka o postavljenju Željka Čimbura, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i
opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapur, sa sjedištem u
Džakarti
Odluka o postavljenju Željka Kirinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u "
Odluka o postavljenju Željka Kirinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u ...
Odluka o postavljenju Željka Kirinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Kraljevini

Odluka o postavljenju Željka Kirinčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike
Hrvatske u Republici F
Odluka o postavljenju Željka Kirinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini
Odluka o postavljenju Željka Kirinčića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Ukrajini
Odluka o postotku biogoriva u ukupnom udjelu goriva u 2007. godini i količini biogoriva koje
se mora staviti u promet na domaće tržište u 2007. godini
Odluka o postotku biogoriva u ukupnom udjelu goriva u 2008. godini i količini biogoriva koje
se mora staviti u promet na domaće tržište u 2008. godini
Odluka o postupanju članova nadzornih odbora i članova skupština vezano za uplatu dijela
dobiti trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele u državni
proračun Republike Hrvatske
Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu hitnih
mjera u organizaciji sustava skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest
Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera
radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila
međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata
kapitala
Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih
instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju
Odluka o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem
Odluka o postupanju sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata u skladu sa
Zakonom o platnom prometu u zemlji
Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena
Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Odluka o postupcima za ustroj i provedbu projekta Sustava Državne riznice
Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka
Odluka o postupku davanja suglasnosti stranim vojnim izaslanicima
Odluka o postupku i načinu obavljanja nadzora kreditnih unija te sastavljanju i dostavljanju
zapisnika o obavljenom nadzoru
Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih
institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
Odluka o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u
banci

Odluka o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća
tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera
makrobonitetne politike
Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu
provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije
Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika na Jadranu
Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika na kopnu
Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova
proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod
vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
Odluka o potanjim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava inozemnih banaka u Republici
Hrvatskoj
Odluka o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je
stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno
imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska
Odluka o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te
o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja
Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti banci ovlaštenoj za
poslove s inozemstvom kod koje otvara kunski odnosno devizni račun
Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti ovlaštenoj banci za
poslove s inozemstvom kod koje otvara devizni račun
Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1990. godinu
Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1991. godinu
Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1992. godinu
Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1993. godinu
Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1994. godinu
Odluka o potvrdi Financijskog plana Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno
razvijenih krajeva za 1990. godinu
Odluka o potvrdi Godišnjeg izvješća o poslovanju Hrvatske kreditne banke za obnovu za
1993. godinu
Odluka o potvrdi Godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1992. godinu
Odluka o potvrdi Godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1993. godine
Odluka o potvrdi izbora Damira Bajsa za župana Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o potvrdi izbora gradonačelnika Grada Zagreba
Odluka o potvrdi izbora podžupana Županije bjelovarsko-bilogorske

Odluka o potvrdi izbora podžupana Županije Istarske
Odluka o potvrdi izbora podžupana Županije međimurske
Odluka o potvrdi izbora podžupana Županije šibenske
Odluka o potvrdi izbora podžupana Županije virovitičko-podravske
Odluka o potvrdi izbora Ratka Žabčića za podžupana Županije sisačko-moslavačke
Odluka o potvrdi izbora zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba
Odluka o potvrdi izbora župana i podžupana u Republici Hrvatskoj
Odluka o potvrdi izbora župana i podžupana Županije Međimurske
Odluka o potvrdi izbora župana Županije Karlovačke
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani
("Službeni list SFRJ", br. 21/82 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o izvršnom postupku
("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike
Hrvatske
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema državne
uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ", br.
23/78, 21/82, 18/85 i
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o parničnom postupku
("Službeni list SFRJ", br. 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) na teritoriju
Republike Hrvatske
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekršajima kojima se
povređuju savezni propisi ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i
35/91) na teritoriju
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Saveznom sudu ("Službeni
list SFRJ", br. 21/74, 20/82, 20/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Službi društvenog
knjigovodstva ("Službeni list SFRJ", br. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89,
79/90, 84/90 i 20/91) na teri
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnim sudovima ("Službeni
list SFRJ", br. 4/77 i 13/82) i Zakona o vojnom tužilaštvu ("Službeni list SFRJ", br. 4/77) na
teritoriju Re
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi ("Službeni list
SFRJ", br. 64/85, 26/89 i 30/91) na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o potvrdi Odluke o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi
vršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na temelju odredaba članka 236a. do 236o.
Krivičnog zakona Republ
Odluka o potvrdi Programa rada Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih
krajeva za 1990. godinu
Odluka o potvrdi Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Odluka o potvrdi Statuta Narodne banke Hrvatske
Odluka o potvrdi Statuta Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske
Odluka o potvrdi Uredbe sa zakonskom snagom koju je donio Predsjednik Republike
Hrvatske
Odluka o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske
ODLUKA o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o priznanju Republike Estonije kao
suverene i samostalne države
ODLUKA o potvrdi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o priznavanju Republike Letonije kao
suverene i samostalne države
ODLUKA o potvrdi uredbi sa zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike
Hrvatske
Odluka o potvrdi uredbi za zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike Hrvatske
Odluka o potvrdi Završnog računa Narodne banke Hrvatske za 1989. godinu
Odluka o potvrdi Završnog računa Narodne banke Hrvatske za 1990. Godinu
Odluka o potvrdi Završnog računa Narodne banke Hrvatske za 1991. godinu
Odluka o potvrdi Završnog računa Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno
razvijenih krajeva za 1989. godinu
Odluka o potvrđejnju izbora podžupana Županije brodsko-posavske
Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije brodsko-posavske
Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije karlovačke
Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije Osječko-baranjske
Odluka o potvrđenju izbora podžupana Županije splitsko-dalmatinske
Odluka o potvrđivanju dozvola za osnivanje banke
Odluka o potvrđivanju financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1995.
godi-nu
Odluka o potvrđivanju financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1996.
godinu
Odluka o potvrđivanju Financijskog plana Hrvatske narodne banke za 1998. godinu
Odluka o potvrđivanju Financijskog plana Hrvatske narodne banke za 2000. godinu
Odluka o potvrđivanju financijskog plana Hrvatske narodne banke za 2001. godinu
Odluka o potvrđivanju financijskog plana Narodne Banke Hrvatske za 1995. godinu
Odluka o potvrđivanju financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1996. godinu
Odluka o potvrđivanju financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1997. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2001. godinu

Odluka o potvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2002. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjeg izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1997.
godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjeg izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 1998.
godinu
Odluka o potvrđivanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hrvatske kreditne banke za obnovu u
1994. godini
Odluka o potvrđivanju Godišnjeg obračuna Hrvatske narodne banke za 1997. godinu
Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Narodne Banke Hrvatske za 1994.godinu
Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1995. godinu
Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Narodne banke Hrvatske za 1996. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjega financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2000. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
1999. godinu.
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
2003. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
2004. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
2005. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
2006. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
2007. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2008.
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2009. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2010. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2011. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2012. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2013. godinu

Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2014. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2015. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2016. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2017. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2018. godinu
Odluka o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za
2019. godinu
Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak
za 2020. godinu
Odluka o potvrđivanju izbora Andrije Matića i Mirka Jagetića za podžupane Vukovarskosrijemske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat i Mirka Blagojevića za podžupane Osječkobaranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat za županicu Osječko-baranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ante Bagarića za župana Požeško-slavonske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ante Frkovića za župana Ličko-senjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ante Rade za podžupana Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Borisa Goloba za podžupana Primorsko-goranske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Božidara Pankretića za podžupana Zagrebačke županije
Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Glavaša za župana Osječko-baranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Branimira Paseckog za župana Zagrebačke županije
Odluka o potvrđivanju izbora Branka Levačića za župana Međimurske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Damira Felaka i Branka Kolara za podžupane Koprivničkokriževačke županije,
Odluka o potvrđivanju izbora Damira Sesvečana i Ivana Šukera za podžupane Zagrebačke
županije
Odluka o potvrđivanju izbora Darinka Kosora za zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Ante Nosića podžupanom Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Branimira Lukšića za župana Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Igora Dekanića za podžupana Zagrebačke županije
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Ivana Kosteckog i Željka Nenadića za podžupane Sisačkomoslavačke županije

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Jure Burića za župana Dubrovačko-neretvanske županije
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Loredane Bogliun Debeljuh i Valtera Drandića za
podžupane Istarske županije
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Loredane Bogliun Debeljuh za podžupana Županije Istarske.
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Jergovića i Krunoslava Cukora za podžupane
Virovitičko-podravske županije
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Marijana Mlinarića za župana Varaždinske županije
Odluka o potvrđivanju izbora dr. Stanka Beline za podžupana Krapinsko-zagorske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Dragutina Čehoka za podžupana Varaždinske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Dragutina Lesara i Marijana Vukšića za podžupane
Međimurske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Đure Brodarca za župana Sisačko-moslavačke županije
Odluka o potvrđivanju izbora Đure Dečaka za župana Virovitičko-podravske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Gordana Barake za župana Šibensko-kninske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ivana Horvata za župana Virovitičko-podravske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ivana Mihaljevića za podžupana Osječko-baranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ivana Šprlje za župana Dubrovačko-neretvanske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ive Baice za župana Šibensko-kninske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ive Grbića i Božidara Longina za podžupane Zadarske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Ivice Čemea za podžupana Županije Požeško-slavonske
Odluka o potvrđivanju izbora Marijana Conera za župana Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Marina Brkarića za podžupana Istarske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Marine Matulović Dropulić za gradonačelnicu Grada Zagreba
Odluka o potvrđivanju izbora Marka Bagarića za župana Osječko-baranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Marka Barišina za podžupana Osječko- -baranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Mate Regvara za podžupana Krapinsko-zagorske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Milana Bandića za gradonačelnika Grada Zagreba
Odluka o potvrđivanju izbora Milana Jurkovića i Emila Tomljanovića za podžupane Ličkosenjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Mile Horvata za podžupana Osječko-baranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Milivoja Brozine za župana Primorsko-goranske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Miljenka Cvjetka i Dorice Nikolić za zamjenike gradonačelnice
Grada Zagreba
Odluka o potvrđivanju izbora Mirka Matića za podžupana Zagrebačke županije

Odluka o potvrđivanju izbora Mirka Tomca za župana Brodsko-posavske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Miroslava Hreljca za podžupana Varaždinske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Mladena Abramca i Vinka Marića za podžupane Šibenskokninske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Mladena Mohra za podžupana Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Mladena Vilfana za zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba
Odluka o potvrđivanju izbora mr. Antuna Matića i Vinka Brnadića za podžupane Dubrovačkoneretvanske županije
Odluka o potvrđivanju izbora mr. Davorina Tepeša zamjenikom gradonačelnice Grada
Zagreba
Odluka o potvrđivanju izbora mr. Nedjeljka Špire Ercega i Marka Bitange za podžupane
Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o potvrđivanju izbora mr. Nedjeljka-Špire Ercega za podžupana Županije Splitskodalmatinske
Odluka o potvrđivanju izbora Nikole Gregura za župana Koprivničko-križevačke županije
Odluka o potvrđivanju izbora Pere Cvjetovića i Rikarda Rossettia za podžupane Dubrovačkoneretvanske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Petra Čobankovića za župana Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o potvrđivanju izbora podžupana Županije Vukovarsko-Srijemske
Odluka o potvrđivanju izbora prof. Željka Mikića za podžupana Županije Karlovačke
Odluka o potvrđivanju izbora Rudolfa Königa za župana Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Srećka Lovrinčevića za župana Osječko-baranjske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Steve Žufića za župana Istarske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Steve Žufića za župana Županije Istarske
Odluka o potvrđivanju izbora Šime Prtenjače za župana Zadarske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Šimuna Kujavca za podžupana Varaždinske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Teodora Antića i Luke Denone za podžupane Primorskogoranske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Tomislava Radonića za podžupana Požeško-slavonske
županije
Odluka o potvrđivanju izbora Valtera Drandića za podžupana Županije Istarske
Odluka o potvrđivanju izbora Vjekoslava Križanca za zamjenika gradonačelnice Grada
Zagreba
Odluka o potvrđivanju izbora Vjerana Jurkovića i Ante Rade za podžupane Bjelovarskobilogorske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Vlade Jelkovca za župana Karlovačke županije

Odluka o potvrđivanju izbora Vlade Ošusta za župana Županije vukovarsko-srijemske
Odluka o potvrđivanju izbora Vladimira Plavca i Šime Đurđevića za podžupane Brodskoposavske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Želimira Hitreca za župana Krapinsko-zagorske županije
Odluka o potvrđivanju izbora Želimira Hitreca za župana Županije Krapinsko-zagorske
Odluka o potvrđivanju izbora Željka Šančića i Mladena Kobasića za podžupane Karlovačke
županije
Odluka o potvrđivanju izbora Željka Žilića za podžupana Požeško-slavonske županije
Odluka o potvrđivanju izbora župana Županije bjelovarsko-bilogorske
Odluka o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera
Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o povlačenju pripadnika
Oružanih snaga Republike Hrvatske iz mirovne misije Ujedinjenih naroda na Golanskoj
visoravni (UNDOF)
Odluka o potvrđivanju Poslovnika o radu Odbora za dodjelu Republičke nagrade športa "Dr.
Franjo Bučar"
Odluka o potvrđivanju Poslovnika o radu Odbora za europske poslove
Odluka o potvrđivanju Poslovnika o radu pravobranitelja za djecu
Odluka o potvrđivanju Poslovnika o radu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova
Odluka o potvrđivanju poslovnika o radu pučkog pravobranitelja
Odluka o potvrđivanju Poslovnika Odbora za javni nadzor revizije
Odluka o potvrđivanju Poslovnika Povjerenika za informiranje
Odluka o potvrđivanju Poslovnika pravobranitelja za djecu
Odluka o potvrđivanju Poslovnika pravobranitelja za osobe s invaliditetom
Odluka o potvrđivanju Pravila Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene
standarde
Odluka o potvrđivanju Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog
izvještavanja
Odluka o potvrđivanju Pravilnika o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka
Odluka o potvrđivanju statusa pripadnosti općina trećoj skupini područja posebne državne
skrbi
Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije
Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja
Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu osobnih podataka
Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Odluka o potvrđivanju Statuta Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju
banaka

Odluka o potvrđivanju Statuta Državnog ureda za reviziju
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske narodne banke
Odluka o potvrđivanju statuta Hrvatske radiotelevizije
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o potvrđivanju Statuta Javnog poduzeća "Narodne novine"
Odluka o potvrđivanju Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog o osiguranja
radnika Hrvatske
Odluka o potvrđivanju Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
individualnih poljoprivrednika Hrvatske
Odluka o potvrđivanju Statuta Vijeća za elektroničke medije
Odluka o potvrđivanju Statuta Vijeća za poštanske usluge
Odluka o potvrđivanju Statuta Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
Odluka o potvrđivanju Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom
Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo
Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo
Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske
odgovornosti
Odluka o povećanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1990.
Odluka o povećanju stanarine za stanove kojima upravlja Ministarstvo obrane
Odluka o povećanju vrijednosti koeficijenata platnih razreda za pojedine službe
Odluka o povjeravanju mandata za sastav Vlade Republike Hrvatske
Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova Hrvatskog centra za međunarodni sistem
podataka o serijskim publikacijama

Odluka o povjeravanju obavljanja poslova operativne i informatičke potpore Sustavu državne
riznice Republike Hrvatske
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i raspolaganja imovinom Republike Hrvatske
Povjerenstvu Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske
Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i
Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu
Odluka o povjeravanju prava lova u lovištima u vlasništvu države
Odluka o Povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava
Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica hrvatskog dinara
Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica od 5 i 20 kuna s datumom izdanja 31. listopada
1993. i novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 15. siječnja 1995.
Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica od 50, 100 i 200 kuna s datumom izdanja 31.
listopada 1993.
Odluka o povratu kredita korištenih temeljem Odluke o visini kvota za korištenje kredita iz
primarne emisije za travanj 1994. godine
Odluka o povratu sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna
Odluka o pozivu Drage Štambuka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Japanu i Republici Koreji
Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji
čine državnu imovinu
Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava
Odluka o pravilima za baždarenje pomorskih objekata (2009.)
Odluka o pravilima za obavljanje pokusne plovidbe (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (2010.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju kontejnera (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 1. - Opći propisi (2011.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 14. - Radiooprema
(2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za
signalizaciju (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za
signalizaciju (2012)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za
navigaciju (2009.)

Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za
navigaciju (2012)
Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, dio 16.- Pomagala za
navigaciju (2011.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna
zaštita (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - Sredstva za
spašavanje (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 19. - Uređaji za
rukovanje teretom i naprave za dizanje (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 21. - Prijevoz putnika
(2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprečavanje
onečišćenja (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - sprečavanje
onečišćenja (2011)
Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - SPREČAVANJE
ONEČIŠĆENJA (2013.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 22. - Sprječavanje
onečišćenja (2010.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 23. - Prijevoz tereta
(2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. - Upravljanje
sigurnošću (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 30. - Upravljanje
sigurnošću (2010.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita
broda (2010.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita
broda (2012)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 4. - Stabilitet (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 5. - Pregrađivanje
(2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 5. - pregrađivanje
(2011)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 6. - Nadvođe (2009.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema (2009.)
Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2011.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.)

Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, PRAVILA ZA TEHNIČKI
NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA
(2013.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2010.)
Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2011.)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2013)
Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2012.)
Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Odluka o predaji nekretnina u posjed Agenciji Alan d.o.o., Zagreb
Odluka o predmetima koji se uvoze, unose ili primaju u carinsko područje Republike
Hrvatske, a ne smatraju se carinskom robom
Odluka o predstavništvima kreditnih institucija iz trećih zemalja
Odluka o predstavništvima kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
Odluka o preferencijalnim carinskim kvotama pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
Odluka o preferencijalnim carinskim kvotama pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
iz zemalja članica Europske unije
Odluka o preferencijalnim carinskim stopama i neplaćanju drugih uvoznih pristojbi za uvoz
robe iz određenih zemalja u razvoju
Odluka o preferencijalnim carinskim stopama za uvoz određene robe iz zemalja u razvoju
Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu kukuruza
Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda
Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda iz
zemalja članica Europske unije
Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenoga poljoprivrednog proizvoda iz
zemalja članica Europske unije
Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu pšenice
Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu sirovog ulja suncokreta
Odluka o prekonoćnom međubankarskom trgovanju
Odluka o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i
Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Združenih snaga visoke
spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a
Odluka o premještaju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u
Zagrebu na mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom
državnom odvjetništvu u Zagrebu

Odluka o premještaju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom
odvjetništvu u Zagrebu na mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom
građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebup
Odluka o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje
ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
Odluka o prenamjeni luke posebne namjene - industrijske luke Antenal u luku otvorenu za
javni promet
Odluka o prenamjeni luke posebne namjene - naftni terminal Omišalj
Odluka o prenosivosti broja i predodabiru operatora
Odluka o prenošenju motornih vozila i drugih pokretnina
Odluka o prenošenju željezničkih tračničkih vozila u vlasništvo Javnog poduzeća "HŽ Hrvatske željeznice"
Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u
građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javnim
ovlastima
Odluka o preraspodjeli neiskorištenog dijela izlovne kvote iz gospodarskog ribolova za
plivarice tunolovke na udičarske alate u športskom ribolovu u 2015. godini
Odluka o preraspodjeli ostatka izlovne kvote za plivarice tunolovke za 2014. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavki Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2004. godinu, unutar razdjela Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2005. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2008. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2003.
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za
2003. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2004.
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2004. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2004. godinu, u razdjelu 019 Protuobavještajna agencija i razdjelu 220 Hrvatski centar za
razminiranje
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2004. godinu, u razdjelu 230 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2005. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2005. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2006. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2007. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2007. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2008. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2009. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2010. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2011. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu u okviru razdjela Ministarstva
gospodarstva
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2020. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2021. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2022. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Agencije za upravljanje
državnom imovinom za 2011. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost za 2011. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih cesta za 2010.
godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih cesta za 2011.
godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u financijskom planu Hrvatskih voda za 2010.
godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2011.
godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava u Financijskom planu Hrvatskih autocesta za 2005. godinu

Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju
uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju
uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku Centra za strateške studije i istraživanja
Odluka o prestanku članstva i izboru člana Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog
doma Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o prestanku članstva u Odboru za predstavke i pritužbe Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske
Odluka o prestanku dijela koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi
obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba društvu Dalmacijabilje Marikultura d.o.o.
Odluka o prestanku dijela koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Odluka o prestanku Direkcije za javne investicije d.o.o., Zagreb
Odluka o prestanku društva Argonaut d.o.o.
Odluka o prestanku dužnosti dosadašnjeg predsjednika i zamjenika predsjednika u Izbornoj
komisiji Republike Hrvatske
Odluka o prestanku dužnosti suca Ustavnog suda Republike Hrvatske dr. sc. Ivanu Matiji
Odluka o prestanku Hrvatske agencije za promicanje ulaganja
Odluka o prestanku Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda
Odluka o prestanku isplaćivanja sredstava osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog
osiguranja i zdravstva Hrvatske za lijekove koji se primjenjuju u bolničkom liječenju i za
materijale koji se kod
Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o prestanku koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog
rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog
rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata
Malostonskog zaljeva i Malog mora
Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke
posebne namjene – industrijske luke Sepen

Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Mariccio
Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac
Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Bjelovar
Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković - Slavonski Brod
d.o.o.
Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin d.o.o.
Odluka o prestanku koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja
podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste i građevine za smještaj opreme tehnološkog
procesa sušenja PVC praha na novoformiranoj čestici zemljišta zemljišnoknjižne oznake
14051 prema novoj katastarskoj izmjeri za k.o. Omišalj
Odluka o prestanku koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu znanstvenog i
razvojnog istraživanja Sveučilištu u Dubrovniku
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskome saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnice
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku zastupničkog mandata
zamjenika zastupnika u Županijskom domu Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskome saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja
zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zastupnika te početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i
početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanka obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku Poduzeća "Zrakoplovno-tehnički centar" Zagreb
Odluka o prestanku primjene Kolektivnog ugovora o zadovoljavanju stambenih potreba
radnika zaposlenih kod poslodavaca na osnovi rada
Odluka o prestanku primjene odredaba stavka 1. članka 32. Zakona o Hrvatskim
željeznicama
Odluka o prestanku primjene Platnog sporazuma izmedu Republike Hrvatske i Republike
Slovenije
Odluka o prestanku provedbe Programa poticanja zapošljavanja
Odluka o prestanku rada gospodarskih jedinica "Ivančica", Kaznionice u Lepoglavi, "Odra",
Kaznionice u Turopolju, "Valtura", Kaznionice u Valturi, te dijelova gospodarskih jedinica
"Orljava" u Kaznion
Odluka o prestanku sanacije "Cromax"-a d.d., Bjelovar
Odluka o prestanku sanacije određenih poduzeća
Odluka o prestanku sanacije Studentskog centra u Osijeku Sveučilišta J. J. Strossmayera u
Osijeku
Odluka o prestanku sanacije Studentskog centra u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o prestanku sanacije Željezare Sisak d.d. Sisak
Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona
o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o
mirovinskom osiguranju
Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec listopad i
studeni 1990. godine
Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec srpanj,
kolovoz i rujan 1990. godine
Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori Zagreb za razdoblje studeni prosinac 1990.
Odluka o prestanku valjanosti odluke o utvrđivanju osnovice plaće djelatnika u zdravstvu
Republike Hrvatske
Odluka o prestanku zastupničkog mandata

Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika
Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora
Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Županijskom domu Hrvatskoga sabora
Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zastupnika u Županijskom domu Hrvatskog sabora
Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zastupnika u Županijskom domu Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničkog mandata
zamjenika zastupnika
Odluka o prestanku zastupničkog mandata u Županijskom domu Hrvatskoga državnog
sabora
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenice zastupnice
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnici u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupniku u Hrvatskom saboru
Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom
Odluka o prestanku zaštite za Značajni krajobraz Petehovac
Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
Odluka o prethodnom pribavljanju mišljenja stanovnika o području općine ili grada
Odluka o preuzimanju i prijenosu sredstava, prava i obveza
Odluka o preuzimanju obveza plaćanja sudskih pristojbi za umirovljenike koji su podnijeli
tužbu Upravom sudu Republike Hrvatske protiv Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog
osiguranja radnika Hr
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazišta pračovjeka s
lokalitetom Josipovac i Hušnjakovo u Krapini
Odluka o preuzimanju pokroviteljstva nad proslavom obilježavanja 300-te obljetnice osnutka i
rada prve stalne tiskare u Zagrebu
Odluka o prihvaćanju članstva Narodne banke Hrvatske u Banci za međunarodna
poravnanja (BIS) Bazel
Odluka o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj
temeljem nasljeđivanja članstva bivše SFRJ
Odluka o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu
Odluka o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o
postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj
Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim
organskim onečišćujućim tvarima
Odluka o prihvaćanju obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond
Odluka o prihvaćanju Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o
stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom
Odluka o prihvaćanju ostavke člana Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina
Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj
konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i
krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike
Hrvatske
Odluka o prihvaćanju povećanja kapitala Agencije za multilateralno garantiranje investicija
Odluka o prihvaćanju povećanja kapitala Europske banke za obnovu i razvoj i dodijeljenom
broju dionica Republici Hrvatskoj

Odluka o prihvaćanju sredstava na osnovi opće alokacije posebnih prava vučenja
Međunarodnoga monetarnog fonda
Odluka o prihvaćanju sredstava temeljem opće i posebne alokacije specijalnih prava vučenja
Međunarodnog monetarnog fonda
Odluka o prihvatu darovanja nekretnina
Odluka o prijamu službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se
financiraju iz državnog proračuna
Odluka o prijavljivanju efektivnog stranog novca što ga građani Republike Hrvatske iznose iz
Republike Hrvatske pri putovanju u inozemstvo odnosno što ga strane fizičke osobe unose
pri ulasku u Republ
Odluka o prijeboju dugovanja i potraživanja u poslovima s inozemstvom
Odluka o prijelazu dijela korisnika državnog proračuna na izravnu isplatu s jedinstvenog
računa riznice u 1997. godini
Odluka o prijenosu dijela sredstava sa prolaznih žiro-računa ispostava u korist redovnog žiroračuna Direkcije Republičkog fonda
Odluka o prijenosu dionica "Gradnji" d.d., Osijek, radi namirivanja dijela dugovanja
Odluka o prijenosu dionica i poslovnih udjela Hrvatskom fondu za privatizaciju na upravljanje
Odluka o prijenosu koncesije za osnivanje Slobodne zone Obrovac
Odluka o prijenosu nekretnina u k o. Lipik na općinu Lipik
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Gradu Splitu
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Općine Baška Voda
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom Crvenom križu
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom savezu slijepih
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Caritasa
Nadbiskupije Zagreb
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Dubrovačke
Biskupije
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Općine Konavle
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Savezu društava za pomoć
mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj

Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Nadbiskupije
Splitsko-Makarske u Splitu
Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Zadarskoj
nadbiskupiji u Zadru
Odluka o prijenosu novčanih sredstava državnog proračuna u depozit Narodne banke
Hrvatske
Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad javnom ustanovom "Dom mladih", Rijeka
Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad javnom ustanovom Dječje odmaralište "Karlovac",
p.o., Selce
Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad javnom ustanovom Zavod za socijalno zdravstvenu
zaštitu "Lopača"
Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad određenim ustanovama kulture
Odluka o prijenosu prava korištenja nekretnina u k.o. Grad Bjelovar
Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske na Općinu
Jelsa
Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Split
Odluka o prijenosu računa banaka i štedionica iz Zavoda za platni promet u Hrvatsku
narodnu banku i o početku rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Odluka o prijenosu sredstava (nekretnine, pokretnine i materijalna prava) u vlasništvo
Hrvatske kontrole zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću
Odluka o prijenosu sredstava bivših vojnih ustanova koje su obavljale privrednu djelatnost
Hrvatskom fondu za razvoj
Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021.
godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Odluka o prijenosu sredstava iz Zavoda za zapošljavanje u korist Državnog proračuna
Odluka o prijenosu u vlasništvo zemljišta (šume)
Odluka o priključenju baze pravnih propis Republike Hrvatske koju vodi Digitalni
informacijsko-dokumentacijski ured na portalu N-lex
Odluka o prikupljanju agregiranih podataka o ostvarenim platnim transakcijama s
inozemstvom
Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim
uslugama
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskih
uslugama
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s
komunikacijskim uslugama

Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s međunarodnim
prijevozom
Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem
Odluka o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom
Odluka o prikupljanju podataka o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Odluka o prikupljanju podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu
Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača
Odluka o prikupljanju podataka s ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između
rezidenata i nerezidenata
Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog
duga i stanja međunarodnih ulaganja
Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira
Odluka o primicima radnika
Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica
Odluka o primjeni ICCAT nacrta zajedničke međunarodne inspekcije
Odluka o primjeni Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati na teret
sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tijekom 1994. godine
Odluka o primjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za područje Grada Trogira
za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.
Odluka o primjeni odredaba Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za
zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstveng osiguranja
Odluka o primjeni odredaba zakona i drugih propisa iz nadležnosti Hrvatske narodne banke
na banke u likvidaciji
Odluka o primjeni odredaba Zakona i drugih propisa iz nadležnosti Hrvatske narodne banke
na kreditne institucije u likvidaciji
Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji
Odluka o primjeni poticajnih mjera na području Grada Iloka, Općine Tovarnik i Općine Lovas
Odluka o primjeni Samoupravnog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim
standardima i normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
Odluka o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom
Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava
Odluka o pripremi i donošenju planova za srednjoročno razdoblje od 1991. do 1995. Godine
Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba te
službe motrenja i obavješćivanja

Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije tijela državne vlasti i pravnih osoba te
službe motrenja i obavješčivanja
Odluka o prirezu i porezu na dohodak Općine Sv. Lovreč
Odluka o prirezu na dohodak Općine Brdovec
Odluka o prirezu na dohodak Općine Garčin
Odluka o prirezu na dohodak Općine Hrašćina
Odluka o prirezu na dohodak Općine Lišane Ostrovičke
Odluka o prirezu na dohodak Općine Runovići
Odluka o prirezu na porez na dohodak
Odluka o prirezu na porez na dohodak grada Dubrovnika
Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Karlovca
Odluka o prirezu na porez na dohodak grada Osijeka
Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Pule
Odluka o prirezu na porez na dohodak grada Rijeke
Odluka o prirezu na porez na dohodak grada Splita
Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Šibenika
Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Vinkovca
Odluka o prirezu na porez na dohodak Općine Brinje
Odluka o prirezu Općine Dežanovac
Odluka o prirezu poraza na dohodak Općine Sveti Đurđ
Odluka o prirezu poreza na dohodak
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Bjelovara
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Garešnice
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Grubišnog Polja
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Iloka
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Siska
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Sveta Nedelja
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Vrbovca
Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Zlatara
Odluka o prirezu poreza na dohodak na području Grada Slatine
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Breznički Hum

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Brodski Stupnik
Odluka o prirezu poreza na dohodak općine Cerna
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Čeminac
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Čepin
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Dicmo
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Donji Lapac
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Donji Martijanec
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Dragalić
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Dubrava
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Fažana
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Fužine
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ivankovo
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Kanfanar
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Lukač
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ljubešćica
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Mali Bukovac
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Okučani
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Petrijanec
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Preseka
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Rakovec
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Rakovica
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Sveta Nedelja
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Škabrnje
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Špišić Bukovica
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Tordinci
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Tučepi
Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Belišća
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Čabra
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Čazme
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Donjeg Miholjca

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Duge Rese
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Đakova
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Iloka
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ivanca
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Karlovca
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Klanjca
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Knina
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Križevaca
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Lepoglave
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ludbrega
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Metkovića
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Našica
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Novske
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Opatije
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Opuzena
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Petrinje
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ploče
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pregrade
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula - Pola
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Rovinja
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Skradina
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Solina
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Starog Grada
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Sv. Ivana Zeline
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Valpova
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Varaždinske Toplice

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Županje
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Andrijaševci
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Antunovac
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bale
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Barban
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bednja
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Belica
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Beretinec
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bilice
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bistra
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bizovac
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Blato
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Breznica
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Cernik
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Cestica
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Čeminac
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Davor
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Dežanovac
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Donja Voća
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Donji Kukuruzari
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurđenovac
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Erdut
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Farkaševac
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Feričanci
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Gornji Bogićevci
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Gradec
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Hrvatska Dubica
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Hum na Sutli
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Jakovlje
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kanfanar

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Klenovnik
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Klis
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kloštar Ivanić
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Krašić
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Križ
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Ližnjan
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Lovas
Odluka o prirezu porezu na dohodak općine Luka
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Lumbarda
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Marčana
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Markušica
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Medulin
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Mihovljan
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Milna
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Negoslavci
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Nuštar
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Otok
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Pirovac
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Pisarovina
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Podgora
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Podgorač
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Pokupsko
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Polača
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Ravna Gora
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Sibinj
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Sračinec
Odluka o prirezu porezu na dohodak općine Stari Mikanovci

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Sveti Ilija
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Štefanje
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Štitar
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Trpanj
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Udbina
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vidovec
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Visoko
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Višnjan
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vižinada
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vodnjan
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vrbanja
Odluka o prirezu porezu na dohodak za područje Grada Sinja
Odluka o prirezu porezu Općine Vladislavci
Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske
Odluka o pristupanju promjeni Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj
Odluka o pristupanju promjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koja služe za određivanje prava iz mirovinskog
i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje
Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz
zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje
Odluka o privremenim posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju
primarne zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1.
siječnja do 31. ožujka 2004.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i
osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1980.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i
osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i
osobnih dohodaka iz prijašnjih godinaprema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i
plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i
plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz
prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz
prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih
godina prema razini plaća iz godine 1993.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih
godina prema razini plaća iz godine 1994.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih
godina prema razini plaća iz godine 1995
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih
godina prema razini plaća iz godine 1995. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće
na drugom poslu
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preraćunavanje osnovica osiguranja
odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja, odnosno
osobnih dohodaka iz go
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za prerečunavanje osobnih dohodaka iz
prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.
Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijientima za preračunavanje osnovice osiguranja i
plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1955
Odluka o privremenoj graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1991.
Odluka o privremenoj graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l.siječnja 1993.
Odluka o privremenoj graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja
zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1994.
Odluka o privremenoj koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke
posebne namjene - Luke nautičkog turizma Kremik
Odluka o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju
uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom
društvu Odašiljači i veze d.o.o.
Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa
Odluka o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim
osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja
Odluka o privremenoj osnovici osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje
doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih
poljoprivrednika od 1. siječn
Odluka o privremenoj primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda
Odluka o privremenoj promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.
Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.
Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1994.

Odluka o privremenoj visini doplatka za pomoć i njegu u godini 1991.
Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1991.
Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.
Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1994.
Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine od l. siječnja 1993.
Odluka o privremenoj visini minimalne mirovine u 1991. godini
Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike
Hrvatske
Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike
Hrvatske
Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Odluka o privremenoj zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i
javne službe koje se financiraju iz proračauna Republike Hrvatske
Odluka o privremenom finanaranju Privredne komore Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak
1991. godine
Odluka o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj ožujak 1992. godine
Odluka o privremenom financiranju izdataka državnog proračuna Republike Hrvatske za
mjesec siječanj 1996. godine
Odluka o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1.
siječnja do 31. ožujka 2000.
Odluka o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike
Hrvatske u prvom tromjesečju 1993. godine
Odluka o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike
Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine
Odluka o privremenom financiranju Općine Brač za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju općine Cres - Lošinj za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Čakovec za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Delnice za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Donji Miholjac za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Drniš za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Duga Resa za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Imotski za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Makarska za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Metković za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Novi Marof za 1993. godinu

Odluka o privremenom financiranju Općine Ogulin za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Omiš za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Orahovica za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Otočac za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Ozalj za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju općine Pag za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Ploče za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Sinj za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Split za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Šibenik za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Trogir za 1993 godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Vinkovci za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Vrbovsko za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju Općine Zadar za 1993. godinu
Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih
korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2004. godine
Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih
korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine
Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih
proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012.
godine
Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih
proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016.
godine
Odluka o privremenom financiranju Privredne komore regije Varaždin za period I - III 1991.
godine
Odluka o privremenom financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Odluka o privremenom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja
zaštitnog dodatka uz mirovinu u godini 1991.
Odluka o privremenom korištenju opreme, druge imovine i obveza, arhive i dokumentacije
Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske
Odluka o privremenom neprimjenjivanju odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike
Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo
pravosuđa, uprave i
Odluka o privremenom neprimjenjivanju Odluke o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz
osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2002. godinu
Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila

Odluka o privremenom određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku
mirovine od 1. siječnja 1990.
Odluka o privremenom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području
Grada Knina - nakladniku Dinara, medijska zadruga - Radio Dinara
Odluka o privremenom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije
Odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Odluka o privremenom ograničenju raspodjela
Odluka o privremenom ograničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja
1990.
Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih
schengenskih dozvola boravaka i viza
Odluka o privremenom plaćanju doprinosa Privrednojkomori Zagreb u prvom tromjesečju
1991. godine.
Odluka o privremenom poslovičkom redu Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske
Odluka o privremenom poslovničkom redu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Odluka o privremenom prekidu postupaka i prestanku rada Tajništva Suda časti pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori
Odluka o privremenom produljenju ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i
televizije
Odluka o privremenom raspolaganu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske
Odluka o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske
Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
zastupnika
Odluka o privremenom smanjenju carinske stope pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda
Odluka o privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda
Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine
Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine radi snažnog nevremena
Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine radi snažnog potresa
Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih
objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga
Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1990.
Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1994.
Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991.

Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individiualnih poljoprivrednika od 1. siječnja
1991.
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja
1990.
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja
1993.
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja
1994.
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991.
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991. i o najvišoj starosnoj i
invalidskoj mirovini
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1994.
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. sijećnja 1994.
Odluka o privremenom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na
prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na
zaposlenje od 1. kolovoza 1991.
Odluka o privremenom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na
prekvalifikadju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje
od 1. kolovoza 1991.
Odluka o privremenom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za
određivanje tih naknada od 1. kolovoza 1991.
Odluka o privremenom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza
1991.
Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa, te načinu i rokovima
plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Bjelovar za razdoblje 1. siječnja do 3I. ožujka 1991.
godine
Odluka o privremenorn financiranju Općine Delnice za 1993.godinu
Odluka o priznanju Republike Armenije kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Azerbejdžan kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Bjelorusije kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Gruzije kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Kazahstan kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Kirgizije kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Litve kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Moldove kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Slovenije kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Tadžikistan kao suverene i samostalne države

Odluka o priznanju Republike Turkmenije kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Ukrajine kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Republike Uzbekistan kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju Ruske Federacije kao suverene i samostalne države
Odluka o priznanju vojnih činova hrvatskim građanima koji su bili pripadnici različitih oružanih
postrojbi, odnosno vojski na tlu Hrvatske
Odluka o priznavnju i određivanju starosne mirovine djelatnim vojnim osobama prevedenima
u pričuvni sastav
Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora
i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i
nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini
Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u I. tromjesečju
1993. godine
Odluka o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama
Odluka o prodaji deviza Narodnoj banci Hrvatske uz istovremeni upis blagajničkih zapisa
Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hratske po osnovi otkupljenog efektivnog
stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih
fizičkih osoba
Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog
stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih
fizičkih osoba
Odluka o prodaji dionica HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. javnom ponudom
Odluka o prodaji dionica HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom
Odluka o prodaji garaža kojima upravlja Vlada Repubilke Hrvatske
Odluka o prodaji garaža u vlasništvu republike hrvatske kojima upravlja ministarstvo obrane
Odluka o prodaji motornog broda "Sv. Stjepan"
Odluka o prodaji pijeska na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja
Odluka o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u zgradama
namijenjenim stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji
Odluka o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u zgradama
namijenjenim stambenom zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i
članova obitelji poginuloga, umrl
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo
obrane
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo
unutarnjih poslova
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja
Odluka o prodaji zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske, tipa Challenger CL-601, reg.
oznake 9A-CRT
Odluka o prodajnim cijenama prigodnoga zlatnog kovanog novca izdanja Hrvatske narodne
banke
Odluka o prodajnoj cijeni zlatnog dukata
Odluka o produljenju koncesije prerađivačima igara na sreću u casinima
Odluka o produljenju mandata članova Upravnog odbora Zavoda za platni promet
Odluka o produljenju primjene Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u
provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005.
godinu
Odluka o produljenju primjene Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za
izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza,
epiteza i optu
Odluka o produljenju razdoblja ribolova za plivarice tunolovke u 2009. godini
Odluka o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo
Odluka o produljenju roka za podnošenje zahtjeva za obnovu
Odluka o produljenju roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji državnog stana, iz Zakona o
prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Odluka o produženju roka iz članka 59. stavak 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo
Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti
Odluka o produženju roka za naplatu izvoza robe i usluga iz članka 47. stavka 1. Zakona o
osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata
Odluka o produženju roka za osnivanje lučke uprave u lukama u kojima je bio prekinut
promet
Odluka o produženju roka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u
Republici Hrvatskoj 2021. godine
Odluka o produženju rokova za dostavu ponuda na Javni natječaj za obavljanje djelatnosti
radija
Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se
isplaćuje korisniku mirovine u 1990. godini
Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se
isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.

Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog
sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine
Odluka o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove
obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do
kraja 2020. godine
Odluka o proglašavanju 29. rujna "Danom policije"
Odluka o proglašavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.
Odluka o proglašavanju Parka kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu spomenikom parkovne
arhitekture
Odluka o proglašavanju Parka Opatovina u Zagrebu spomenikom parkovne arhitekture
Odluka o proglašavanju Perivoja srpanjskih žrtava u Zagrebu spomenikom parkovne
arhitekture
Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti
opskrbe plinom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju "Dana bijelog štapa"
Odluka o proglašenju "Dana kravate u Republici Hrvatskoj"
Odluka o proglašenju "Dana prava osoba s duševnim smetnjama" u Republici Hrvatskoj
Odluka o proglašenju "Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom
Domovinskog rata
Odluka o proglašenju "Dana socijalnog partnerstva"
Odluka o proglašenju "Dana svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj"
Odluka o proglašenju "Hrasta Galženjaka" spomenikom prirode - rijetki primjerak drveća
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana ambliopije"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice" u Republici
Hrvatskoj
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana djeteta oboljelog od maligne bolesti"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana hitne medicinske službe"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana invalida rada"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije"
Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu"
Odluka o proglašenju "Stoljetne lipe u Desiniću" spomenikom parkovne arhitekture pojedinačno stablo

Odluka o proglašenju »Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru« spomenikom prirode –
geološkim
Odluka o proglašenju »Hrvatskog dana osviještenosti o debljini«
Odluka o proglašenju »Japlenškog vrha« zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma
Odluka o proglašenju »Kanjona rijeke Cetine« značajnim krajobrazom
Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja« u Republici
Hrvatskoj
Odluka o proglašenju »Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama«
Odluka o proglašenju 1. faze Projekta Turističko naselje »Uvala Livka, Otok Šolta«
strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora
Odluka o proglašenju 11. srpnja Danom sjećanju na genocid u Srebrenici
Odluka o proglašenju 11., 12. i 13. prosinca 1999. godine danima žalosti
Odluka o proglašenju 14. svibnja »Hrvatskim danom šećerne bolesti«
Odluka o proglašenju 17. svibnja "Danom službi nacionalne sigurnosti
Odluka o proglašenju 2006. godine "Godinom Nikole Tesle" u Republici Hrvatskoj
Odluka o proglašenju 2007. godine "Godinom edukacije potrošača u Republici Hrvatskoj"
Odluka o proglašenju 2008. godine "Godinom Hrvatskoga Crvenog križa" u Republici
Hrvatskoj
Odluka o proglašenju 2008. godine "Godinom Marina Držića" u Republici Hrvatskoj
Odluka o proglašenju 2011. godine "Godinom Ruđera Boškovića" u Republici Hrvatskoj
Odluka o proglašenju 2016. "Godinom Nikole Šubića Zrinskog"
Odluka o proglašenju 2018. godine – »Godinom Jurja Križanića«
Odluka o proglašenju 2021. godine – »Godinom Marka Marulića«
Odluka o proglašenju 2021. godine »Godinom čitanja« u Republici Hrvatskoj
Odluka o proglašenju 21. listopada »Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa«
Odluka o proglašenju 22. veljače – »Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva«
Odluka o proglašenju 24. ožujka 1997. Danom žalosti
Odluka o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike
Hrvatske
Odluka o proglašenju Baraćevih špilja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
Odluka o proglašenju dana 20. lipnja Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve
Odluka o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige

Odluka o proglašenju Dana nacionalne sućuti u povodu smrti Olivera Dragojevića
Odluka o proglašenju Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda
Odluka o proglašenju Dana žalosti povodom pogibije poljskog predsjednika Lecha
Kaczynskog i ostalih putnika poginulih u zrakoplovnoj nesreći u Smolensku u Rusiji
Odluka o proglašenju dana žalosti povodom smrti Svetog Oca Pape Ivana Pavla II.
Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom smrti Borisa Šprema,
predsjednika Hrvatskoga sabora
Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom tragičnog stradanja
osmero mladih pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava stradalih u potresu
Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava terorističkih
napada u Bruxellesu
Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava terorističkih
napada u Parizu
Odluka o proglašenju Dravske šume u Varaždinu park-šumom
Odluka o proglašenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu
Odluka o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu
Odluka o proglašenju Gackog i Dabarskog polja zaštićenim krajolikom
Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom
moru
Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom
Odluka o proglašenju kriznog stanja u opskrbi prirodnim plinom
Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve porajmosa/holokausta
koji se obilježava 2. kolovoza
Odluka o proglašenju mjeseca ožujka »Mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u
Republici Hrvatskoj«
Odluka o proglašenju Nacionalnog dana mirotvorstva
Odluka o proglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle - dana znanosti, tehnologije i inovacije
Odluka o proglašenju Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze
ODLUKA O PROGLAŠENJU OBALNOG MAMUTOVCA (SEQUOIA SEMPERVIRENS /D.
DON./ ENDL.) SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE
Odluka o proglašenju Parka kralja Petra Svačića u Zagrebu spomenikom parkovne
arhitekture
Odluka o proglašenju Park-šume Kanovci
Odluka o proglašenju Perivoja sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture

Odluka o proglašenju platane na Brsaljama u Dubrovniku spomenikom parkovne arhitekture
- pojedinačno stablo
Odluka o proglašenju područja »Parka oko dvorca Lužnica« zaštićenim u kategoriji
spomenika parkovne arhitekture
Odluka o proglašenju područja »Risovac – Grabovača« zaštićenim u kategoriji značajni
krajobraz
Odluka o proglašenju ponedjeljka, 27. srpnja 2009. godine, danom žalosti u Republici
Hrvatskoj
Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta "Autokamp Punta Nova - Eko Kamp Nove" strateškim
investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Aglomeracija Umag - Savudrija – Novigrad istarski«
strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Hidroenergetski sustav Kosinj« strateškim investicijskim
projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Hoteli Plat« strateškim investicijskim projektom Republike
Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih
spojeva AAT Geothermae« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Grada
Vukovara« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca« strateškim
investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik«
strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Đakovo« strateškim
investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Metkovića,
projekt Metković – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje« strateškim investicijskim
projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Velike
Gorice« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Sinj« strateškim
investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije –
Zagreb istok« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području
Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split« strateškim investicijskim
projektom Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju projekta »Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem
kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih
blokova« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Krapina« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije
Zabok i Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica« strateškim
investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
s područja aglomeracije Rovinj« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda aglomeracije Petrinja« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »VARTEKS kvart – urbana regeneracija« strateškim
investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta »Zaštita voda Rijeka - Odvodnja i uređaj za pročišćavanje
voda (UPOV) u sklopu sustava javne odvodnje Grad« strateškim investicijskim projektom
Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, komponenta
Projekta Rijeka Geteway, strateškim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni
prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom
(RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, strateškim projektom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojećeg
bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta, strateškim projektom
Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju promjene Ustava Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju skupine stabala bijelih topola (70) spomenikom prirode - botanički
Odluka o proglašenju spomen-tjedna Dani hrvatskoga jezika
Odluka o proglašenju Sunjskog polja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
Odluka o proglašenju Ustava Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o Ijudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i
nacionalnih, zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj
Odluka o proglašenju Ustavnog Zakona o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi
ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica
ili manjina u Republic
Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na
Ustav Socijalističke Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju vrta zgrade u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 14, spomenikom
parkovne arhitekture
Odluka o proglašenju Zakon o zračnim lukama
Odluka o proglašenju Zakona o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga
i sanaciju banaka za izdavanje obveznica
Odluka o proglašenju Zakona o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju
Odluka o proglašenju Zakona o državnom pečatu Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu
Odluka o proglašenju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Odluka o proglašenju Zakona o grobljima
Odluka o proglašenju Zakona o Hrvatskom autoklubu
Odluka o proglašenju Zakona o Hrvatskom domovinskom fondu
Odluka o proglašenju Zakona o Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti
Odluka o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2000. godinu
Odluka o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2001. godinu
Odluka o proglašenju Zakona o javnobilježničkim pristojbama
Odluka o proglašenju zakona o komunalnom gospodarstvu
Odluka o proglašenju Zakona o lovu
Odluka o proglašenju Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti
Odluka o proglašenju Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
Odluka o proglašenju Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Odluka o proglašenju Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe
Odluka o proglašenju zakona o otpadu
Odluka o proglašenju Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju zakona o plačanju doprinosa za mirovinsko i invalidskog osiguranje
samostalnih privrednika
Odluka o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "100. godina zgrade Hrvatskog
narodnog kazališta u Zagrebu" u unutarnjem poštanskom prometu
Odluka o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u
unutarnjem poštanskom prometu.
Odluka o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "Marija Bistrica" u unutarnjem
poštanskom prometu

Odluka o proglašenju zakona o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu
Odluka o proglašenju zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje
individualnih poljoprivrednika
Odluka o proglašenju Zakona o plovidbi unutarnjim vodama
Odluka o proglašenju Zakona o policiji
Odluka o proglašenju Zakona o popisu pučanstva u 1996. godini
Odluka o proglašenju Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Odluka o proglašenju Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
Odluka o proglašenju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
Odluka o proglašenju Zakona o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i
sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku
Odluka o proglašenju Zakona o prerasporedu radnog vremena 7. veljače 2000.
Odluka o proglašenju Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike
Hrvatske
Odluka o proglašenju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom
imovinom
Odluka o proglašenju Zakona o prosvjetnoj inspekciji
Odluka o proglašenju Zakona o sanaciji određenih poduzeća
Odluka o proglašenju Zakona o sudskim pristojbama
Odluka o proglašenju Zakona o trgovačkim društvima
Odluka o proglašenju Zakona o tržišnoj inspekciji
Odluka o proglašenju Zakona o turističkoj inspekciji
Odluka o proglašenju Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici
Hrvatskoj
Odluka o proglašenju Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi
Odluka o proglašenju zakona o uredu za nacionalnu sigurnost
Odluka o proglašenju zakona o vinu
Odluka o proglašenju zakona o zadrugama
Odluka o proglašenju Zakona o Zagrebačkoj županiji
Odluka o proglašenju zakona o zakladama i fondacijama
Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti bilja
Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno
zaposjednutih područja Republike Hrvatske
Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti zraka
Odluka o proglašenju zakona o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda
Odluka o proglašenju Zelenjaka - Risvičke i Cesarske gore značajnim krajobrazom
Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u
akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
Odluka o Programu hrvatskog jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante
Odluka o Programu hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje
škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
Odluka o Programu i načinu provjere stručne osposobljenosti nadzornika koji obavljaju
poslove kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na
cestama
Odluka o programu i načinu provjere stručne osposobljenosti zaposlenika za nadzor
osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila
Odluka o programu prijama na vježbenički staž stručnih djelatnika - volontera u ustanovama
socijalne skrbi
Odluka o Programu prijama na vježbenički staž stručnih radnika volontera u ustanovama
socijalne skrbi
Odluka o Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i
fenoloških postaja
Odluka o Programu stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u
gospodarstvu
Odluka o Programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod
supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo
Odluka o proizvodima koji spadaju u poljoprivrednu mehanizaciju, uređaje i drugu opremu,
poljoprivredni alat za primarnu obradu zemljišta i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje
Odluka o proizvodima koji spadaju u sredstva naoružanja i opremu za Hrvatsku vojsku,
policiju, Glavni stožer saniteta Republike Hrvatske i organe za izvršenje krivičnih i prekršajnih
sankcija
Odluka o promjeni dizajna studentske iskaznica
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja
državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja
državne ceste DC110
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja
državne ceste DC403
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja
državne ceste DC66 i DC75

Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja
državne ceste DC8
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi izgradnje državne ceste D-404
Odluka o promjeni naziva Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija
Mediteranskog akcionog plana u Splitu i davanju suglasnosti na Statut Centra za regionalne
aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Priority Actions Programme Regional Activity Centre
Odluka o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u
Carinskoj tarifi
Odluka o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u
Carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96
Odluka o promjeni sjedišta Javne ustanove Park prirode Medvednica
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih
prehrambenih proizvoda iz Dodataka A carinske tarife
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih
proizvoda iz Dodatka A
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih
proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih
proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jednici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih
proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi
Odluka o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o osnovici za plaće, božićnici i daru za
djecu u 1999. godini
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora poslodavaca i radnika u obrtu
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost humanitarnog razminiranja
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za putničke agencije
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za zaštitarsku djelatnost
Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora graditeljstva

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva
Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano
smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva
Odluka o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na ribarskim plovilima koja
obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus)
Odluka o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna (Thunnus
thynnus)
Odluka o provedbi izbora za članove Državnog sudbenog vijeća iz redova sudaca
Odluka o provedbi mjera za ublažavanje porasta cijena električne energije građanima i
kućanstvima
Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje
socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj
Odluka o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju
inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture
Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u
kućanstvima u 2010. godini
Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom
na području Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u
poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih
svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za
subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara
Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih
promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnsu thynnus) i plovilima za tegalj
kaveza za transfer tuna za 2013. godinu
Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih
promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj
kaveza za transfer tuna
Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih
promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj
kaveza za transfer tuna za 2014. godinu
Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih
promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj
kaveza za transfer tuna za 2015. godinu
Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih
promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj
kaveza za transfer tuna za 2017. godinu
Odluka o provedbi programa promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na
plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i tegljačima

Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 od 14. ožujka 2020. o
uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/111 оd 29. siječnja 2021. o
uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda
ODLUKA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 680/2014 O
UTVRĐIVANJU PROVEDBENIH TEHNIČKIH STANDARDA O NADZORNOM
IZVJEŠĆIVANJU INSTITUCIJA U SKLADU S UREDBOM (EU) BR. 575/2013
Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave
Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika - bivših nositelja stanarskog prava na
stanovima izvan područja posebne državne skrbi
Odluka o provedbi Stand by aranžmana (SBA) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)
odobrenog Republici Hrvatskoj
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih
institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih
institucija u materijalnu imovinu
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o
likvidnosti
Odluka o provedbi Uredbe (EU) Br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih
institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih
institucija u materijalnu imovinu (NN br. 41A)
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih
stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Odluka o provedbi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od
22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih
zaklada
Odluka o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu
eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001
Odluka o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i
invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao
republički zakon
Odluka o provedenom državnom referendumu održanom 1. prosinca 2013.
Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti
Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa
Odluka o provođenju dubinske analize rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske
Odluka o provođenju i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika na kopnu
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća
Europske unije 2010/127/ZVSP i 2010/414/ZVSP u svezi sa situacijom u Eritreji

Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća
Europske unije 2010/413/ZVSP i 2010/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Iranu
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća
Europske unije 2010/638/ZVSP i 2011/169/ZVSP u odnosu na Republiku Gvineju
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća
Europske unije 2010/639/ZVSP i 2011/69/ZVSP u odnosu na Republiku Belarus
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća
Europske unije 2010/656/ZVSP, 2011/18/ZVSP i 2011/221/ZVSP u odnosu na Republiku
Côte d´Ivoire
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća
Europske unije 2012/739/ZVSP, 2013/109/ZVSP i 2013/186/ZVSP u odnosu na Sirijsku
Arapsku Republiku
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća
Europske unije 2010/573/ZVSP u odnosu na Republiku Moldovu
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća
Europske unije 2011/172/ZVSP u odnosu na Arapsku Republiku Egipat
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća
Europske unije 2011/235/ZVSP u odnosu na Islamsku Republiku Iran
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća
Europske unije 2011/273/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske
unije 2011/423/ZVSP u odnosu na Republiku Sudan i Republiku Južni Sudan
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća
Europske unije 2011/72/ZVSP u odnosu na Republiku Tunis
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća
Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Rezolucijom Vijeća
sigurnosti Ujedinjenih naroda 1973 (2011) te odlukama Vijeća Europske unije
2011/137/ZVSP i 2011/178/ZVSP u svezi sa situacijom u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj
Libijskoj Arapskoj Džamahiriji
Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda 1988 (2011) i 2082 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova
organizacije Talibana i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se s
njima povezuju
Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda 1989 (2011) i 2083 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova organizacije Al-Qaide
i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se povezuju Al-Qaidom
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1132
(1997) i 1171 (1998) u svezi sa sankcijama protiv Republike Sijera Leone
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267
(1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003),

1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) i 1904 (2009) u svezi sa sankcijama
protiv članova organizacije Al-qaide, Osame Bin Ladena, Talibana i drugih pojedinaca,
skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se s njima povezuju
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1493
(2003), 1533 (2004), 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007),
1799 (2008), 1807 (2008) i 1857 (2008) u svezi sa sankcijama protiv Demokratske Republike
Konga
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1521
(2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1731 (2006), 1854 (2008) i 1903 (2009) u svezi sa
sankcijama protiv Republike Liberije
Odluka o provođenju mjera utvrđenih Rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
1556 (2004), 1591 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), te popis osoba koje podliježu mjerama
iz stavka 3 Rezolucije 1
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1572
(2004), 1584 (2005), 1643 (2005), 1727 (2006), 1893 (2009) u svezi sa sankcijama protiv
Republike Cote D ivoire
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1696
(2006.), 1737 (2006.), 1747 (2007.), 1803 (2008.), 1835 (2008.), 1887 (2009.) I 1929 (2010.)
u svezi sa sankcijama prema Islamskoj Republici Iran
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 661
(1990), 687 (1991), 707 (1991), 1483 (2003), 1518 (2003), 1546 (2004) u svezi sa
sankcijama protiv Republike Iraka
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 733
(1992), 751 (1992), 1356 (2001), 1725 (2006), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846
(2008), 1851 (2008) i 1897 (2009) u svezi sa sankcijama protiv Republike Somalije
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijom 1718 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
u svezi sa sankcijama protiv Demokratske Narodne Republike Koreje
Odluka o provođenju mjera utvrđenih Rezolucijom 1737 (2006) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda, te vezani popis osoba, u svezi sa sankcijama Islamskoj Republici Iran
Odluka o provođenju mjera utvrđenih Rezolucijom 1747 (2007) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda, te vezani popis subjekata, u svezi sa sankcijama Islamskoj Republici Iran
Odluka o provođenju mjera utvrđenih Rezolucijom 1803 (2008) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda, u vezi sa sankcijama Islamskoj Republici Iranu
Odluka o provođenju mjera utvrđenih rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1636
(2005) u svezi sa sankcijama protiv osoba koje povjerenstvo ili Vlada Libanonske Republike
odrede kao sumnjive da su umiješane u planiranje, sponzoriranje, organizaciju ili počinjenje
terorističkog bombaškog napada u Beirutu, Libanonska Republika, 14. veljače 2005.
Odluka o provođenju mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1970
(2011) u svezi sa situacijom u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji
Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
Odluka o provođenju odredbe članka 58. stavak 1. Zakona o bankama i štedionicama

Odluka o provođenju postupka izdavanja dozvola i objavi javnog nadmetanja za izdavanje
dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu
Odluka o provođenju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora HKZP-a d.o.o.
Odluka o provođenju referenduma o prihvaćanju kolektivnog ugovora s odredbom o
doprinosu solidarnosti
Odluka o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i
sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u
akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.
Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim
visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i
2014./2015.
Odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2008"
Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2011."
Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."
Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kune i lipa s oznakom godine kovanja "2012."
Odluka o puštanju u opticaj prigodnog opticajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje
Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka
na naličju kovanog novca
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1995."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999.
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2000."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2001".
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2002."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2003."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2004."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2006"
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2007"
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2009."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2010."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2013."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2014"

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2016."
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2017.«
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2018.«
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2019.«
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2020.«
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2021.«
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2022.«
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1996.
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca, kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2005"
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica i kovanog novca kuna i lipa
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 200 kuna - izdanje 7. ožujka 2002
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 5 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 50 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.
Odluka o puštanju u optjecaj novčanice od 10 kuna
Odluka o puštanju u optjecaj novčanice od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 10 kuna izdanje 30. svibnja
2004.
Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja
2014
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 10 lipa "OUN"
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja
senjskog glagoljskog Misala"
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 50 lipa "Europsko nogometno
prvenstvo - Engleska 1996."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "HRVATSKO
PODUNAVLJE

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi kongres
hrvatskih esperantista
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "ExpoLisabon, 1998.
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika
Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna u povodu
uvođenja Eura
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "10.
obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25.
obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Godišnja
skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb, 2010."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Republika
Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o
pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25.
obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja
2017.«
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25.
OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30.
SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019.«
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350.
obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »75.
obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021.«
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna
posvećenog 2000. godini
Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu
predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
Odluka o računanju vremena u 1996. godini
Odluka o računanju vremena u 1997. godini
Odluka o računanju vremena u 1998. godini.
Odluka o radnim mjestima na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i
odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika
Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene
epidemije bolesti COVID-19

Odluka o radnom vremenu trgovina
Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Odluka o rarješenju dužnosti suca općinskog suda u Labinu
Odluka o raspisivanju državnog referenduma
Odluka o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj
uniji
Odluka o raspisivanju izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika
državnih odvjetnika
Odluka o raspisivanju izbora za članove gradske skupštine grada Zagreba
Odluka o raspisivanju izbora za članove gradskih vijeća gradova: Vis, Orahovica, Makarska i
Pregrada, te za članove općinskih vijeća: Civljane, Jelenje, Viškovo, Tučepi, Lanišće,
Lastovo, Gradac, Nerežišća i Vinodolska općina
Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Jastrebarsko
Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice
Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Sveti Ivan Zelina
Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Velika Gorica
Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Vrbovca
Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Zaprešića
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Bedenica
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Bistra
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Dubravica
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kravarsko
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Luka
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Marija Gorica
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Oriovac
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Orle
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Pokupsko
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Ražanac
Odluka o raspisivanju izbora za članove Općinskog vijeća Općine Stupnik
Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i
jedinica lokalne uprave i samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i
uprave
Odluka o raspisivanju izbora za članove skupštine Zagrebačke županije
Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave
Odluka o raspisivanju izbora za članove Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Bakra
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Bakra, Općinsko vijeće Općine
Drenovci i Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Belog Manastira
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Garešnice
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Križevaca
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Kutine i Općinsko vijeće Općine
Perušić
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Makarske
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Metkovića
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Nina
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Novigrada
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Obrovca
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Omiša
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Osijeka
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Osijeka, Općinsko vijeće Općine
Kloštar Ivanić i Općinsko vijeće Općine Vidovec
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Petrinje
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Samobora
Odluka o raspisivanju izbora za gradsko vijeće Grada Slatine

Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda, Općinsko vijeće
Općine Babina Greda i Općinsko vijeće Općine Donji Lapac
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Šibenika
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Trogira i općinska vijeća općina Klis i
Pučišća
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Velike Gorice
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Virovitice
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa, Općinsko vijeće Općine Gradac i
Općinsko vijeće Općine Pušća
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa, Općinsko vijeće Općine Stari
Mikanovci, Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška, Općinsko vijeće Općine Dvor, Općinsko
vijeće Općine Petlovac i
Odluka o raspisivanju izbora za Gradsku skupštinu Grada Zagreba
Odluka o raspisivanju izbora za općinska vijeća općina Gornji Kneginec i Orle
Odluka o raspisivanju izbora za općinska vijeća općina Kukljica, Pitomača i Rogoznica
Odluka o raspisivanju izbora za općinska vijeća općina Lopar, Vrsi, Tribunj, Štitar, Funtana i
Tar-Vabriga
Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove
zamjenike
Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i
gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko viječe Općine Gornji Kneginec
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Fužine
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Grada Požege
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Bale
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Barilović
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Bilice
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Brela
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Cerna
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Donji Lapac
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Fužine
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Galovac
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Generalski Stol
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka

Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Gvozd
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ivankovo
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Jelsa
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Kamanje
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Kijevo
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Klis
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Kolan
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Konavle
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Kršan
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Lobor
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Lokve
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Ljubeščica
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Mače
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Mala Subotica
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Murter
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Orahovica
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Orebić
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Perušić
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Pitomača
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Polača
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Preko
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Pribislavec
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Primošten
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Radoboj
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Stupnik

Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tounj
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Velika i Općinsko vijeće Općine
Plaški
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Velika i Općinsko vijeće Općine
Vrhovine
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Vinica
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Vir
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Viškovci
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Vojnić
Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju izbora za predstavnika nacionalne manjine u jedinici lokalne i
područne (regionalne) samouprave
Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave
Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz
reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Odluka o raspisivanju izbora za Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru
Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju izbora za Županijsku skupštinu Dubrovačko-neretvanske županije,
Županijsku skupštinu Požeško-slavonske županije, Gradsko vijeće Grada Velike Gorice i
Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška
Odluka o raspisivanju izbora za Županijsku skupštinu Dubrovačko-nertvanske županije
Odluka o raspisivanju izbora za Županijsku skupštinu Osječko-baranjske županije
Odluka o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog
spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije prava lova na lovištima u
vlasništu države
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lovišta u vlasništvu države
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu kon- cesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Darda

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čaglin
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Virovitičko-podravske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Donjeg Miholjca za k.o. Donji
Miholjac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Kutjevo
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Našica
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Davor
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đurđenovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Erdut
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jakšić
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na područje Općine Čačinci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Belog Manastira
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Ivanić Grada
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Nina
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske za k.o. Kričke
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Skradina
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine za k.o. Podravska
Slatina

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine za k.o. Sladojevci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vinkovaca
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vrgorca
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Županje
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Istarske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Andrijaševci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac za k.o. Antunovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bilje
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bogdanovci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bošnjaci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brestovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Brodski Stupnik
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čačinci za k.o. Čačinci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čeminac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Donji Lapac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dragalić
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenje
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đurđenovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Erdut
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ernestinovo
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gorjani
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradina
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gundinci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jarmina
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kaptol
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koška
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Kutjevo

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lovas
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica za k.o. Ostrovo
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nijemci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nove Bukovice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Petlovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica za k.o. Ježevo
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Semeljci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sibinj
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mika"novci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja za k.o. Greda Sunjska
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Šodolovci

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Špišić Bukovice
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Udbina
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Unešić
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vuka
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zdenci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Varaždinske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske i Osječkobaranjske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Zagrebačke županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podurčju Općine Bilje
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Punitovci
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Punitovci za k.o. Krndija

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti oporabe
otpadnih guma na području Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti
skupljanja otpadnih guma na području Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova
sakupljanja i toplinske prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova utilizacije i
neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova utilizacije i
neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda iz objekata
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za osnivanje slobodnih zona
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu
radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim
mrežama digitalne televizije na području Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog
spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske
Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za predstavnika nacionalne manjine u jedinici
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o raspisivanju ponovljenih izbora za predstavnika ukrajinske nacionalne manjine u
Gradu Slavonskom Brodu
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora u Općinsko vijeće Općine Čeminac
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i dva zamjenika
gradonačelnika Grada Varaždina, te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Sibinj
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada Benkovca
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada Drniša
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
Grada Gline
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Iloka, Općinsko vijeće
Općine Goričan, Općinsko vijeće Općine Klis, Općinsko vijeće Općine Lokve i Općinsko
vijeće Općine Višnjan-Visignano
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Korčule, Općinsko
vijeće Općine Hum na Sutli, Općinsko vijeće Općine Klenovnik i Općinsko vijeće Općine
Saborsko
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko
vijeće Općine Otok
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i
gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i
gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine
Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i
gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja
i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Bibinje
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika
gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini te za općinsko vijeće i općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike
gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu,
Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike
općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec,
Lumbarda i Gundinci
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike
gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog
načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik,
Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Muć
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko
vijeće Općine Promina
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Sopje i Općinsko
vijeće Općine Ivanska
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Tovarnik
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Biskupija
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Brckovljani
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Karlobag
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Kistanje

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Koprivnički Ivanec
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Milna
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Podravska Moslavina
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Pojezerje
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Preseka
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Ribnik
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika u Općini Lećevica i Općini Galovac
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale –
Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine
Kneževi Vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine
Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine
Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske
županije
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenike župana Sisačkomoslavačke županije te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Čeminac
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije,
Gradsko vijeće Grada Iloka, Gradsko vijeće Grada Ogulina i Općinsko vijeće Općine Davor
Odluka o raspisivanju referenduma
Odluka o raspisivanju referenduma u RPV Slavonski Brod
Odluka o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbama o
doprinosu, solidarnosti za državne službenike i namještenike

Odluka o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o
doprinosu solidarnosti za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Dodatak - strukovni
kolektivni ugovor za lije
Odluka o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o
doprinosu solidarnosti za Zračnu luku Zagreb - Trgovina d.o.o.
Odluka o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o
doprinosu solidarnosti za Zračnu luku Zagreb - Ugostiteljstvo d.o.o.
Odluka o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o
doprinosu solidarnosti za Zračnu luku Zagreb d.o.o.
Odluka o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za djelatnost
zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Odluka o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za plaće i materijalna
prava službenika u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Ivanić-Grada
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Našica
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Novske
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općina otoka Paga - Pag i
Novalju
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Đurđenovac
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Feričanci
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Kloštar Ivanić
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Križ
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općine Podgorač
Odluka o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Zagrebačke županije
Odluka o raspisu referenduma
Odluka o raspodijeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i
zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Odluka o raspodjeli donacija financijskih sredstava uplaćenih na račun državnog proračuna u
akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa«
Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018.
godini
Odluka o raspodjeli sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu
jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave
Odluka o raspodjeli sredstava radio-pretplate
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2018. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih,
zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i
Hercegovini, kao i za pomoć poplavom pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i
zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog
proračuna Republike Hrvatske z
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i
zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog
proračuna Republike Hrvatske za
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i
zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i
zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa udruga koje njeguju suradnju i
prijateljstvo među zemljama u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću osiguranih u
Državnom proračunu za 2005. godinu
Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa udruga koje njeguju suradnju i
prijateljstvo među zemljama u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću osiguranih u
državnom proračunu za 2006. godinu

Odluka o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma
Odluka o raspolaganju stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjenim za
stambeno zbrinjavanje obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz
Domovinskog rata
Odluka o rasponu iznosa naknade troškova okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi za jednu
bočicu krvi za razdoblje travanj - prosinac 1990. godine
Odluka o rasporedivanju sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano
pružanje pomoći i njege druge osobe u 1994. godini
Odluka o rasporedu i korištenju sredstava za poticanje razvoja i intervencije u privredi
osiguranih u Proračunu Republike Hrvatske za 1991. godinu
Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2011. godinu - Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Financijskog
plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2011. godinu
Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2015. godinu - Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost
Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2017. godinu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za
ugljikovodike
Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2019. godinu
Odluka o rasporedu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu
(ŻNarodne novineŽ, br. 154/2002) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 25
Aktivnost: 513001; Etničke i na
Odluka o Rasporedu planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim
ustanovama za zbrinjavanje bolesnika s akutnim i kroničnim bolestima po županijama
Republike Hrvatske
Odluka o rasporedu radnog vremena
Odluka o rasporedu sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu, za
održavanje županijskih i lokalnih cesta
Odluka o rasporedu sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu za
održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2000. godini
Odluka o rasporedu sredstava državnog proračuna za održavanje županijskih i lokalnih cesta
u 2001. godini
Odluka o rasporedu sredstava državnog proračuna za potporu programa modernizacije,
rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2001. godini
Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske
osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godini
Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske
osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini

Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske
osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini
Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske
osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2004. godinu ("Narodne novine", broj 31/2004) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske,
Glavi 21 Aktivnost: 3811: Teku
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2005. godinu (NN br. 171/2004) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 21
Aktivnost: 3811: Tekuće donacije u n
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2006. godinu ("Narodne novine" br. 148/2005) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske,
Glavi 21 Aktivnost: 3811: Tekuće donacije u novcu
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2007. godinu ("Narodne novine" br. 137/2006) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske,
Glavi 21 Aktivnost: 3811: Teku
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2008. godinu ("Narodne novine" br. 28/2008) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske,
Glavi 21 aktivnosti: 3811: Tekuć
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2009. godinu (NN br. 149/2008) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 21
Aktivnost A7320003 Nacionalne manjine, pozicija 3811: Tekuće donacije u novcu
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za
2010. godinu ("Narodne novine" broj 151/2009) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske,
Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija
3811 Tekuće donacije u novcu
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2011. godinu ("Narodne novine" 140/2010) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava
21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja
kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 3811 Tekuće donacije u novcu
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2011. godinu, u Razdjelu 095 Ministarstvo uprave, na Aktivnosti A830002 Stručno
osposobljavanje državnih službenika
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2012. godinu ("Narodne novine" 24/2012 i 36/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike
Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe
ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicije 381 Tekuće donacije u novcu
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2013. godinu ("Narodne novine" 139/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava
21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja
kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2014. godinu ("Narodne novine" 152/2013 i 39/2014) u razdjelu 020 Vlada Republike

Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe
ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske,
Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe
ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2016. godinu ("Narodne novine", broj 26/16) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske,
Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe
ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske,
Glava 21 stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za
programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 124/17) u
razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne
manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije
nacionalnih manjina
Odluka o rasporedu sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2004. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2005. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2006. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2007. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2008. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2010. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2011. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2012. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2013. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za
2014. godinu
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra
županijskim upravama za ceste u 2017. godini

Odluka o rasporedu tjednog i dnevnog radnog vremena djelatnih vojnih osoba, službenika i
namještenika
Odluka o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica
Odluka o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika
te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1990.
Odluka o raspoređivanju i načinu raspodjele sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika
te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1991.
Odluka o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti
banke
Odluka o raspoređivanju plasmana i potencijalnih obveza kreditnih unija te o utvrđivanju
izloženosti kreditnom riziku
Odluka o raspoređivanju sredstava bivše Poštanske štedionice Beograd
Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1990.
Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1991.
Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1992.
Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1993.
Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1994.
Odluka o raspoređivanju sredstava za oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje
pomoći i njege druge osobe u 1995. godini
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Odluka o raspoređivanju sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano
pružanje pomoči i njege od druge osobe u godini 1992.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano
pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1993.
Odluka o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba
Odluka o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Belog Manastira
Odluka o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Garešnice
Odluka o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Omiša
Odluka o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Trogira
Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Benkovac
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gradac
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća općine Ivankovo
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kijevo

Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Ljubešćica
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Mače
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Nerežišća
Odluka o raspuštanju općinskog vijeća općine Opuzen
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Orahovica
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Orle
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Pučišća
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća općine Tordinci
Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Vir
Odluka o raspuštanju Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Odluka o raspuštanju Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
Odluka o razješenju vršitelja dužnosti predsjednika Općinskog suda u Rabu
Odluka o razriješenju dužnosti izvanrednog i opunomoćenogveleposlanika Republike
Hrvatske u Republici Bugarskoj
Odluka o razrješavanju društvenih pravobranilaca samoupravljanja
Odluka o razrješenfu dužnosti zamfenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Osijek
Odluka o razrješennju dužnosti predsjednika i suca trgovačkog suda u Splitu
Odluka o razrješe-nju člana Odbora za obitelj, mladež i šport Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske
Odluka o razvoju i održavanju informacijskog sustava za upravljanje programima obnove,
stambenog zbrinjavanja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, iz
djelokruga Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Odluka o razvrstaju luka posebne namjene
Odluka o razvrstavanju cesta u državne ceste
Odluka o razvrstavanju cesta u regionalne i lokalne ceste
Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u autoceste
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste
Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti
Odluka o razvrstavanju magistralnih cesta
Odluka o razvrstavanju magistralnih željezničkih pruga
Odluka o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga
Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga I. i II. reda
Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta
Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz bunara Jadreški
Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz izvorišta Gradole
Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz tijela podzemnih voda s vodocrpilišta Utinja vrelo
Odluka o redu prvenstva korištenja voda u Istarskoj županiji iz tijela površinskih i podzemnih
voda za vrijeme težih poremećaja u vodoopskrbi i drugim oblicima korištenja voda
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2003.
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2004. godini
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2005. godini
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2006. godini
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2002.
Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom
Odluka o registraciji kreditnih poslova sa inozemstvom
Odluka o registru institucija za platni promet i registrima institucija za elektronički novac
Odluka o registru kreditnih posrednika
Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca
Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet
Odluka o reguliranju otplate zajma Svjetske banke za hitnu obnovu (3760 - HR) i kredita
Hrvatske banke za obnovu i razvitak korištenih za obnovu ratom oštećenih objekata
komunalne i vodnogospodarske i
Odluka o reprogramu kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika
Hrvatske vojske
Odluka o Republičkom fondu "Kralj Zvonimir"
Odluka o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama, mrežnim stranicama
i o naknadama za nadzor
Odluka o reviziji financijskih izvješća i poslovnih funkcija banke
Odluka o reviziji svih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju o poslovima odnosno radnim
zadacima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. –
2026. godine

Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne
kvote u 2017. godini
Odluka o rješavanju statusa nepreuzetih djelatnika bivših organa i tijela uprave sa područja
istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema
Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
Odluka o rokovima dostave dokumenta o udjelu
Odluka o rokovima i načinu dostave podataka iz knjiga dionica ili registara vrijednosnih
papira u depozitorij Središnje depozitarne agencije
Odluka o rokovima i načinu dostave podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima
iz knjiga dionica ili registra izdavatelja u depozitorij Središnje depozitarne agencije
Odluka o rokovima izdavanja dokumenta o udjelu
Odluka o rokovima izdvajanja/održavanja obvezne rezerve banaka i štedionica u stranoj
valuti za razdoblje prijelaza u 2000. godinu
Odluka o roku za usklađenje ulaganja imovine mirovinskog fonda
Odluka o roku za usklađenje ulaganja imovine
Odluka o roku za usklađenje ulaganja imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom
ponudom
Odluka o rspolaganju i korištenju zdravstvenih objekata JNA
Odluka o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet
Odluka o sadržaju dugoročnog i godišnjeg programa, te sadržaju rudarskih projekata
Odluka o sadržaju i načinu vođenja registra računa kod ovlaštenih organizacija
Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine
bankovne usluge
Odluka o sadržaju i postupku davanja Izjave o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u
Umirovljeničkom fondu
Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika na Jadranu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika na kopnu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o sadržaju odluke o rasporedu i načinu ispravljanja pogrešaka u odluci
Odluka o sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci
Odluka o sadržaju revizije u kreditnim institucijama
Odluka o sanaciji "Cromax-a" d.d., Bjelovar

Odluka o sanaciji "TPK-EPO" d.d., Zagreb
Odluka o sanaciji "Valjaonice čelika" d.d., Kumrovec
Odluka o sanaciji Bolnice za plućne bolesti i TBC Klenovnik
Odluka o sanaciji Doma zdravlja Gospić
Odluka o sanaciji Doma zdravlja Petrinja
Odluka o sanaciji i restrukturiranju "Slavonske banke" d.d. Osijek
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Croatia banke d.d., Zagreb
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Dubrovačke banke d.d. Dubrovnik
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Dubrovačke banke d.d. Dubrovnik (II)
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Privredne banke Zagreb, dioničko društvo, Zagreb
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Riječke banke d.d., Rijeka
Odluka o sanaciji i restrukturiranju Splitske banke d.d., Split
Odluka o sanaciji Kliničke bolnice Dubrava Zagreb
Odluka o sanaciji Kliničke bolnice Merkur
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Osijek
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Split
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Odluka o sanaciji Klinike za dječje bolesti Zagreb
Odluka o sanaciji Klinike za infektivne bolest "Dr. Fran Mihaljević"
Odluka o sanaciji Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača
Odluka o sanaciji određenih poduzeća
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" Sisak
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Hrvatski ponos" Knin
Odluka o sanaciji Opće bolnice Bjelovar
Odluka o sanaciji Opće bolnice Dubrovnik
Odluka o sanaciji Opće bolnice Karlovac
Odluka o sanaciji Opće bolnice Nova Gradiška
Odluka o sanaciji Opće bolnice Pula

Odluka o sanaciji Opće bolnice Šibensko-kninske županije
Odluka o sanaciji Opće bolnice Varaždin
Odluka o sanaciji Opće bolnice Virovitica
Odluka o sanaciji Opće bolnice Zabok
Odluka o sanaciji Opće bolnice Zadar
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Našice
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Pakrac
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Požega
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vinkovci
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vukovar
Odluka o sanaciji Remontnog brodogradilišta Šibenik
Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za kronične bolesti Novi Marof
Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Odluka o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o sanaciji Studentskog centra u Osijeku
Odluka o sanaciji Studentskog centra u Zagrebu
Odluka o sanaciji Županijske bolnice Čakovec
Odluka o sastavnim dijelovima Sporazuma o pripremi i provedbi projekata
Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora
Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora
Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske
Odluka o sezonskim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj
Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje
dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije,
Zimbabvea i Hong Konga
Odluka o sjedištu i području na kojima djeluju uprave za obranu i uredi za obranu
Odluka o službenoj uporabi novog naziva Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak "Razvojna banka Vijeća Europe" (CEB) i o prihvaćanju petog povećanja kapitala Razvojne
banke Vijeća Europe
Odluka o smanjenju stopa osnovnog poreza na promet određenih proizvoda
Odluka o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava
trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine,
načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni
proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu

Odluka o smjernicama za uključivanje Republike Hrvatske u Prijedlog uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe, te u Prijedlog
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvitak Transeuropske
prometne mreže
Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskog sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora,
radnih tijela i klubova zastupnika (pročišćeni tekst)
Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora,
radnih tijela i Klubova zastupnika (pročišćeni tekst)
Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora,
radnih tijela, domova i klubova zastupnika
Odluka o sniženju carinskih stopa za određene robu
Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Odluka o sniženju stope carine za uvoz opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova u
koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj
Odluka o socijalnom minimumu
Odluka o spajanju eksploatacijskog polja nafte i plina "Bokšić" i eksploatacijskog polja nafte i
plina "Klokočevci" u jedno eksploatacijsko polje ugljikovodika "Bokšić-Klokočevci"
Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku
Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije ovlaštenih banaka i štedionica valutnom
riziku
Odluka o sredstvima pričuve štedno-kreditnih zadruga
Odluka o stalnim graničnim prijelazima za pogranični promet
Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih
u odredenim okolnostima za godinu 1990.
Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih
u određenim okolnostima
Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih
u određenim okolnostima za godinu 1991.
Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko I invalidsko osiguranje osoba osiguranih
u određenim okolnostima za godinu 1992.
Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih
u određenim okolnostima za godinu 1993.
Odluka o stalnim svotama doprinosa za obračunavanje i plaćanje doprinosa osoba
osiguranih u određenim okolnostima za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede
na radu ili profesionalne bo
Odluka o stalnoj svoti doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima za slučaj
invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan
područja posebne državne skrbi

Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog
osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje
ugovora
Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama
Odluka o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora
Odluka o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora 2010. - SKIS 2010
Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju
Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Odluka o Statističkom izvješću banke
Odluka o statističkom izvješću za banke i naputcima za popunjavanje statističkog izvješća
Odluka o stavljanju izvan snage Obvezatnih uputa broj LS-I o obrascima za provođenje
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Obvezatnih uputa broj
Odluka o stavljanju izvan snage Odluka kojom se utvrđuje da Općinsko vijeće Općine Fužine
nije konstituirano, te da dosadašnji povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Općini Fužine
nastavlja s radom
Odluka o stavljanju izvan snage odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
kojima upravljaju Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo
pravosuđa i Odluke o zamj
Odluka o stavljanju izvan snage odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja
donijetim sukladno Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske društvu Poljodar d.d., Daruvar, u prioritetnu koncesiju neposrednom
pogodbom
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Ivankovo
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja u
k. o. Split
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izuzimanju od zabrane prijenosa prava
raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o kriterijima i načinu raspodjele radnih dozvola
prema kriterijima sporazuma o zapošljavanju radnika tvrtki, sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj, u SR Njemačkoj n
Odluka o stavljanju izvan snage odluke o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja
zaposlenika uprave doma zdravlja
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o maksimalnom trajanju postupaka zdravstvene
njege i rehabilitacije u kući
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u
linijskom obalnom pomorskom prometu

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda
ustanova u kulturi i zaštiti prirode
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute
za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu
socijalne skrbi
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog
izvještavanja
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme
trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta RijekaZagreb- Goričan d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom RijekaZagreb-Goričan
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Povjerenstva za imovinu Vlade
Republike Hrvatske i povjeravanje tom Povjerenstvu poslova upravljanja i raspolaganja
imovinom Republike Hrvatske
Odluka o stavljanju izvan snage odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unapređenje
sustava podrške žrtvama i svjedocima
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vrhovnog državnog vijeća Republike
Hrvatske
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ovlaštenim liječnicima nadležnim za utvrđivanje
privremene spriječenosti za rad
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih
zaliha šećera
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine
Fužine
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o upravljanju određenim poslovnim prostorom u
vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib - Silba
- Premuda - Zadar i obratno radi opskrbe otoka
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar - Ancona
i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene
epidemije bolesti COVID-19
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje
Grada Otočca
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog
boravka u Republici Hrvatskoj
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu
prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj peradi s obrascem
zahtjeva
Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja s obrascem
zahtjeva
Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o dobrovoljnim mirovinskim programima
Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici
sredstava Fonda
Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
Odluka o stavljanju izvan snage Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja
Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta
Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LIV do LVII na Ustav Socijalističke
Republike Hrvatske
Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LXIV do LXXII na Ustav
Socijalističke Republike Hrvatske
Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta ustava Republike Hrvatske
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio
katastarske općine Dusina Nova za I. zonu
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio
katastarske općine Okrug Novi za I. zonu
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Čučerje Novo za II. zonu
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Daranovci
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Forkuševci
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Garešnica-centar za II. zonu
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Klek
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Komarna - Duboka
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Petrovac
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Petrovija
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Radovin

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Subotica Podravska Nova
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za
katastarsku općinu Sveti Ilija
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu
Čorkova Uvala
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Blata
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu
Boričevac
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu
Cvijanović Brdo
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Donje
Dubrave
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Gornje
Dubrave
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Janja
Gora
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Jezero
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Latin
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Lička
Jesenica
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Modruš
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Plaški
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Popovo
Selo
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu
Saborsko
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Zdenac
Odluka o stavljanju van snage Odluke Vlade Republike Hrvatske, klase: 432-02/98-01/47,
urbroj: 50304/2-98-1, od 28. svibnja 1998. godine
Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za
zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi
Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za
zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu
Odluka o stopi članskog doprinosa za 1991. godinu
Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori
Odluka o stopi doprinosa Savezu udruženja samostalnih privrednika Hrvatske za 1992.
godinu

Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1995.
Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa hrvatskoj gospodarskoj komori u 1996.
Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1997.
godini
Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1999.
godini
Odluka o stopi i osnovici za obračunavanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 2000.
godini
Odluka o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatkoj obrtničkoj komori za 1995. godinu
Odluka o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1993.
godinu
Odluka o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1994.
Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
Odluka o stopi solventnosti kreditnih unija
Odluka o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih
instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Odluka o strateškom i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata
Europske unije u Republici Hrvatskoj
Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora
Odluka o stručnoj službi Sabora Republike Hrvatske
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja banaka
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja za leasing društva
Odluka o sudjelovanju Hrvatske radiotelevizije u provedbi nastavnog programa i izvođenju
nastave na daljinu
Odluka o sudjelovanju hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u
zapadnoj Sahari (MINURSO)
Odluka o sudjelovanju hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji UNMOGIP
(Indija/Pakistan)
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA
GUARDIAN« u Sredozemlju
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti u sklopu projekta
Stalne strukturirane suradnje Europske unije »Kibernetički timovi za brzi odgovor i uzajamnu
pomoć u kibernetičkoj sigurnosti«
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na
Kosovu (KFOR)

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA
GUARDIAN « u Sredozemlju
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »SEA
GUARDIAN« u Sredozemlju
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR
na Kosovu
Odluka o sudjelovanju oružanih snaga Republike Hrvatske u provedbi manifestacije
"Tragovima pradjedova"
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane
budnosti NATO-a u Mađarskoj
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane
prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane
prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane
prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj
operaciji Europske unije "TRITON" u Sredozemlju
Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
(pročišćeni tekst)
Odluka o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
Odluka o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite (pročiščeni tekst)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u
zapovjedništvima, stožerima i drugim tijelima NATO-a u mirovnim misijama ili operacijama
pod vodstvom NATO-a
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne
NATO skupine protuminskih snaga 2
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama
Ujedinjenih naroda
Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u
Afganistanu (ISAF)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji
Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji
Ujedinjenih naroda u Sirijskoj Arapskoj Republici (UNSMIS)
Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji
Ujedinjenih naroda u Srednjoafričkoj Republici i Čadu (MINURCAT)

Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji UN-a
u Liberiji
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji
UNMOGIP (Indija i Pakistan)
Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
Europske unije "EU NAVFOR Somalia-Atalanta"
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
Europske unije "EU NAVFOR Somalija - Atalanta"
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
Europske unije u Čadu i Srednjoafričkoj Republici (EUFOR TCHAD/RCA)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
NATO-a "UNIFIED PROTECTOR"
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji
NATO-a na Kosovu (KFOR)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u
Afganistanu (ISAF)
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru
"RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru
»NATO MISIJI U IRAKU«
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru
»RESOLUTE SUPPORT« u Afganistanu
Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO operaciji
"Active Endeavour"
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama
potpore miru Ujedinjenih naroda
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske
unije »EUNAVFOR MED IRINI«
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske
unije »EUNAVFOR MED IRINI «
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske
unije »EUNAVFOR MED SOPHIA«
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih
snaga »INHERENT RESOLVE«
Odluka o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih
snaga »INHERENT RESOLVE«
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji NATO-a
»ALLIED SOLACE« u Republici Kosovu
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore
miru "EU NAVFOR SOMALIJA - ATALANTA"

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore
miru "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore
miru »EU NAVFOR Somalija – ATALANTA«
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore
miru ISAF u Afganistanu
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore
miru KFOR na Kosovu
Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u doplati sredstava Međunarodnog udruženja za
razvoj
Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u Dvanaestoj popuni sredstava Međunarodnog
udruženja za razvoj (IDA)
Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala
Međunarodne banke za obnovu i razvoj
Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne banke
za obnovu i razvoj
Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne
financijske korporacije
Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala
Europske banke za obnovu i razvoj
Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u šestom povećanju upisanog kapitala Razvojne
banke Vijeća Europe
Odluka o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
Odluka o sudjelovnaju prpadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u
Afganistanu (ISAF)
Odluka o sufinanciranu međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u
razdoblju rujan - prosinac 2013. godine
Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u
razdoblju rujan - prosinac 2012. godine
Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u
razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine
Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u
razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine
Odluka o sufinanciranju programa za održavanje zaposlenosti i poticanje zapošljavanja u
zaštitnim radionicama u 2011. godinu
Odluka o sufinanciranju programa za održavanje zaposlenosti i poticanje zapošljavanja u
zaštitnim radionicama za 2010. godinu
Odluka o sufinanciranju programa za poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u
zaštitnim radionicama za 2008. godinu

Odluka o suglasnosti na cijene osnovnih usluga u unutarnjem poštanskom i telefonskom
prometu
Odluka o suglasnosti na cijene pisama i dopisnica
Odluka o suglasnosti na cijene pisama i dopisnica u unutarnjem poštanskom prometu
Odluka o suglasnosti na cijene prirodnoga plina
Odluka o suglasnosti na cijenu električne energije
Odluka o suglasnosti na cijenu prirodnog plina
Odluka o suglasnosti na cijenu prirodnoga plina
Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate
Odluka o suglasnosti na povečanje cijena prirodnog plina
Odluka o suglasnosti na povečanje cijene električne energije
Odluka o suglasnosti na povećanje ajena prirodnog plina
Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije
Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem
željezničkom prometu
Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u željezničkom prometu
Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina
Odluka o suglasnosti na povećanje cijena umjetnih gnojiva
Odluka o suglasnosti na povećanje cijene električne energije
Odluka o suglasnosti na povećanje cijene telefonskog impulsa
Odluka o suglasnosti na povećanje cijene telefonskog impulsa i cjene pisama i dopisnica
Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena naftnih derivata
Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena određenih naftnih derivata
Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata
Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cjena osnovnih naftnih derivata
Odluka o suglasnosti na promjenu cijena lijekova za humanu upotrebu
Odluka o suglasnosti za povećanje cijene električne energije
Odluka o suglasnošti na iznos radijske i televizijske pretplate
Odluka o suglašnosti na povećanje cijene električne energije
Odluka o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi
Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (NN br. 41A)
Odluka o sustavu unutarnjih kontrola
Odluka o sustavu upravljanja

Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Odluka o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u
putničkom prometu s inozemstvom
Odluka o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koje se isplaćuje u slučaju smrti
korisnika ili članova porodice korisnika
Odluka o svoti za koju se ne donosi rješenje o naknadnoj naplati carine, uvoznih pristojbi i
kamate i koja se prisilno ne naplaćuje
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. listopada do 31.
prosinca 1991. godine
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka
1991. godine
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka
1992. godine
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. srpnja da 30. rujna
1991. godine
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. travnja do 30. lipnja
1991. godine
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. listopada do 31.
prosinca 1990. godine
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna
1990. godine
Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja
1990. godine
Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - automatizacija
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Automatizacija (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Automatizacija (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - baždarenje
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Baždarenje (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Baždarenje pomorskih brodova,
brodica i jahti (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - cjevovodi
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Cjevovodi (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Cjevovodi (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Cjevovodi (2003)

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Cjevovodi (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Cjevovodi (2006)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Dio 1. - Opći propisi (2008.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - električna oprema
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - električna oprema (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Električna oprema (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Električna oprema (2003)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Električna oprema (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - kontejneri
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Kontejneri (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - kotlovi, izmjenjivači topline i
posude pod tlakom
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Kotlovi, izmjenjivači topline i
posude pod tlakom (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Kotlovi, izmjenjivači topline i
posude pod tlakom (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - materijali
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Metalni materijali (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Metalni materijali (2001.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Metalni nemetali (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - nadvođe
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Nadvođe (1999), broj
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Nadvođe (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - nemetalni materijali (2000.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi (1997)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2001.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2003)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi (2003.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2007.)

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2009)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - oprema (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - oprema trupa
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Oprema trupa (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Oprema trupa (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Oprema trupa (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pomagala za navigaciju
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pomagala za navigaciju (1997)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pomagala za navigaciju (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pomagala za navigaciju (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pomagala za navigaciju (2003)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pomagala za navigaciju (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pomagala za navigaciju (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za baždarenje brodova
unutrašnje plovidbe (2001.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za baždarenje pomorskih
brodova, brodica i jahti (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju
brodica i jahti (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju
pomorske opreme (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju
putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za statutarnu certifikaciju
ribarskih brodova (2008.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za tehnički nadzor
brodova od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (2008.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pravila za tehnički nadzor
kontejnera (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pregledi postojećih brodova
(2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pregrađivanje
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pregrađivanje (2000.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Pregrađivanje (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz putnika

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Prijevoz putnika (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Prijevoz putnika (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz tereta
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Prijevoz tereta (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Prijevoz tereta (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita (1997)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Protupožarna zaštita (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Protupožarna zaštita (2003)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Protupožarna zaštita (2006)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - radiooprema
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - radiooprema (1997)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Radiooprema (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Radiooprema (2003
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - radiooprema, sredstva za
signalizaciju i pomagala za navigaciju (2003.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Radioprema (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - rashladni uređaj
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Rashladni uređaj (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - rashladni uređaj (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Rashladni uređaji (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sigurnosna zaštita broda (2006)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sprečavanje onečišćenja (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sprečavanje zagađivanja (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sprječavanje onečišćenja (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sprječavanje zagađivanja (2001.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sprječavanje zagađivanja (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sprječavanje zagađivanja (2003)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za signalizaciju
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za signalizaciju (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za signalizaciju (2002.)

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za signalizaciju i
pomagala za navigaciju (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za spašavanje
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za spašavanje (1998)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za spašavanje (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za spašavanje (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - stabilitet
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Stabilitet (1999), broj
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - stabilitet i nadvođe (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Statutarna certifikacija pomorske
opreme (2005)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojevi
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojevi (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Strojevi (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Strojevi (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Strojevi (2006)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojevi (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Strojni uređaj (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Strojni uređaj (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Strojni uređaj (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj (2008)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj i automatizacija
(1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Strojni uređaj i automatizacija
(2006)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - tankeri za kemikalije
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Tankeri za kemikalije (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Tankeri za kemikalije (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - teretni uređaj
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - trup (1997)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - trup (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Trup (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Trup (2003)

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Upravljanje sigurnošću (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Upravljanje sigurnošću (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Uređaj za rukovanje teretom i
naprave za dizanje (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - uređaj za rukovanje teretom i
naprave za dizanje (2001.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita broda (2004)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita pri radu
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zaštita pri radu i smještaj posade
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita pri radu i smještaj posade
(1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita pri radu i smještaj posade
(2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita pri radu i smještaj posade
(2003)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita pri radu i smještaju posade
(2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zavarivanje
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zavarivanje (1999)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zavarivanje (2002)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zavarivanje (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Cjevovodi (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Električna oprema (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Kotlovi, izmjenjivači topline i
posude pod tlakom (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Pomagala za navigaciju (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Pravila za statutarnu certifikaciju
ribarskih brodova (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Pravila za tehnički nadzor brodova
od drva, aluminijskih slitina i plastičnih materijala (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Pregrađivanje (2007)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova- sprečavanje zagađivanja
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Strojevi (2006)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Strojni uređaj (2006)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova Trup (2006)

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova za statutarnu certifikaciju brodica i
jahti (2005.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 10. - Kotlovi, izmjenjivači
topline i posude pod tlakom (2007.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 11. - Rashladni uređaj (2008.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 12. - Električna oprema (2007.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 13. - Automatizacija (2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 2. - TRUP (2006.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 24. - Nemetalni materijali
(2000.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 25. - Metalni materijali (2005.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 27. - Tankeri za kemikalije
(2002.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 3. - Oprema trupa (2004.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 7. - Strojni uređaj (2008.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 8. - Cjevovodi (2007.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, Dio 9. - Strojevi (2008.)
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, -trup
Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Dubrovnika za katastarsku općinu
Dubrovnik
Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Knina za katastarsku općinu Knin
Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Metkovića za dio katastarske općine
Metković (nova k.o. Dubravica - Glušci)
Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Senja za dio katastarske općine Senj
Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Zadra za dio katastarske općine Zadar
Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Općine Donji Kraljevec za katastarsku općinu
Donji Kraljevec
Odluka o terminskom planu obračuna preko međubankovnih platnih sustava
Odluka o testnom proširenju pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom
radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski
registar pod radnim naziv
Odluka o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu
Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske
pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu
pomoć za razdoblje 2014. - 2020.
Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja

Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim
ulagateljima
Odluka o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada
Krapine - nakladniku Zagorska sportska mreža d.o.o. - Radio 049
Odluka o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine
Pirovac - nakladniku Radio Pirovac d.o.o.
Odluka o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine
Žumberka
Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike
(CFD-ova) malim ulagateljima
Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika u
općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika u
općinskom državnom odvjetništvu u Vinkovcima
Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika u
općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Odluka o trajnom premještaju na mjesto zamjenika županijskog državnog odvjetnika u
Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu
Odluka o transakcijskim računima
Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za
poslove zaštite na radu
Odluka o troškovima mirenja i postupaka u potrošačkim sporovima pred Sudom časti
Hrvatske obrtničke komore i pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u
sporovima u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o platnom
prometu i Zakona o kreditnim institucijama
Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u
sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog
prometa
Odluka o troškovima mirenja u potrošačkim sporovima pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori
Odluka o troškovima obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila
Odluka o troškovima postupka pred Športskim arbitražnim sudištem pri Hrvatskom
olimpijskom odboru
Odluka o troškovima postupka pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
Odluka o troškovima smještaja u prihvatilištu za tražitelje azila
Odluka o troškovima u postupcima arbitraže
Odluka o troškovima u postupcima arbitraže i mirenja
Odluka o troškovima u postupcima mirenja

Odluka o troškovima u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim
sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj
komori
Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske
Odluka o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim
sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Odluka o troškovima u potrošačkim sporovima pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj
komori
Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim
sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2021. godinu
Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim
sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2022. godinu
Odluka o udjelu u zajedničkom prihodu od posebnog poreza na naftne derivate u 1994.
godini
Odluka o ukidanju akta "Podatak o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i
pripadajućem indeksu promjene vrijednosti kn prema DEM na dan 12. prosinca 1994." kojeg
je donio ministar prostornog
Odluka o ukidanju članka 5., članka 5.a stavka 2. i članka 8. Pravilnika o obavljanju
podvodnih aktivnosti
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u
istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom
prostoru ugljikovodika »DR-04«
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom
prostoru ugljikovodika »SA-08«
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom
prostoru ugljikovodika »SA-09«

Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom
prostoru ugljikovodika »SA-11«
Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom
prostoru ugljikovodika »SA-12«
Odluka o ukidanju inozemnog ureda Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija
Odluka o ukidanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Londonu, Velika Britanija
Odluka o ukidanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Munchenu, Savezna Republika
Njemačka
Odluka o ukidanju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Stuttgartu, Savezna Republika
Njemačka
Odluka o ukidanju Kazneno-popravnog doma u Staroj Gradiški
Odluka o ukidanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave,
pravosuđa i javnih djelatnosti
Odluka o ukidanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za odnose s vjerskim zajednicama
Odluka o ukidanju komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija
Odluka o ukidanju lnozemnog ureda Republike Hrvatske u Parizu, Republika Francuska
Odluka o ukidanju Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave
Odluka o ukidanju naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Brodsko-posavske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Istarske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Karlovačke županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Koprivničko-križevačke županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Krapinsko-zagorske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Ličko-senjske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Međimurske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Osječko-baranjske županije

Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Požeško-slavonske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Primorsko-goranske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Šibensko-kninske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Varaždinske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Virovitičko-podravske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Zadarske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području cijele Primorsko-goranske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Dubrovačko-neretvanske županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na
području Sisačko-moslavačke županije
Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za
područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Odluka o ukidanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom
Odluka o ukidanju Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske
Odluka o ukidanju Odluke o davanju potpore za rast i razvoj malog gospodarstva i Odluke o
davanju potpore poduzetnicima za korištenje usluga konzultanata, članova Hrvatske mreže
konzultanata
Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela
Odluka o ukidanju Odluke o utvrđivanju cijene iskaznice zdravstveno osigurane osobe iz
osnovnog zdravstvenog osiguranje
Odluka o ukidanju Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostaviti Vijeću
za regulaciju energetskih djelatnosti
Odluka o ukidanju programa pomoćničkih ispita
Odluka o ukidanju radne obveze zdravstvenim djelatnicima visoke stručne spreme
Odluka o ukidanju Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani"
Odluka o ukidanju vijeća za mladež

Odluka o ukidanju Vijeća za socijalnu politiku
Odluka o ukidanju Zavoda za preodgoj maloljetnika u Glini i osnivanju Kaznenog zavoda
zatvorenog tipa u Glini i Zavoda za preodgoj maloljetnika u Turopolju
Odluka o ukupnoj maksimalno dozvoljenoj ulaznoj količini divljih tuna (Thunnus thynnus) na
uzgajališta tuna u 2013. godini
Odluka o umanjenju amortizacije javnih cesta
Odluka o umanjenju amortizacije za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u
Zagrebu
Odluka o umjetničkim ostvarenjima koja su uvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent, izvanredni profesor i redoviti profesor
Odluka o unosu novčanih sredstava ostvarenih prodajom dionica HT - Hrvatske
telekomunikacije d.d. u imovinu Umirovljeničkog fonda
Odluka o unosu proizvoda i roba koji su temeljem članka 3. stavka 1. Uredbe o zabrani
raspolaganja i prijenosa sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
prešle u vlasništvo Re
Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijalnih vrijednosnih papira
Odluka o unutardnevnom kreditu
Odluka o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan
odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96), za
školsku godinu 1997.
Odluka o upisu u obrtničke i druge srednje strukovne škole, u sustav obrazovanja propisan
odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu, za školsku godinu 1998/1999.
Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
Odluka o upisu učenika u obrtničke i druge srednje strukovne škole u sustav obrazovanja
propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 77/93) za
školsku godinu 1996./97
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u
Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u
Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u
2020. godini
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u
registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021.
godini
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT
Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT
Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT
RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
Odluka o upravljanju državnom imovinom na graničnim prijelazima
Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke
Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (NN br. 41A)
Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet",
"Kornati", "Krka" i parkom prirode "Telašćica"
Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje se koriste u
inozemstvu za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske
Odluka o upravljanju određenim poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o upravljanju rizicima
Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti kreditnih unija
Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO
zapovjednoj strukturi, nato strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim)
zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO
zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim)
zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO
zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim)
zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnu misiju na
Haiti (MINUSTAH)
Odluka o uputama za provedbu politike plaća
Odluka o uputama za provedbu politike plaća u 1996. godini
Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske
Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o uskIadivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991. i o najvišoj
starosnoj i invaIidskoj mirovini
Odluka o uskIađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1991.
Odluka o uskladđvanju mirovina od 1. srpnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o uskladivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.
Odluka o uskladivanju mirovina od 1. lipnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o uskladivanju mirovina od 1. listopada 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o uskladivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.
Odluka o uskladivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novćanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. listopada 1992.
Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikacijn ili
dokvalifikaciju od 1. siječnja 1992.
Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada ušobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada
1992.
Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. listopada 1992.
Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. veljače 1992.
Odluka o uskladivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1994.
Odluka o uskladivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1994.
Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovia za određivanje tih
naknada od 1. studenoga 1990.
Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovica za određivanje tih
naknada od 1. siječnja 1990.
Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. ožujka 1991.
Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992.
Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1991. do 30.
studenoga 1991.
Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. listopada 1992.
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog podloga za 2013. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2002.
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2003. godinu

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2004. i 2005. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2006. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2007. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2008. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2009. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2010. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2011. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2012. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2014. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2015. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2020. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2021. godinu
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2022. godinu
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992.
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992.
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992.
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992.
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenje od 1. svlbnja 1992.
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992.
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992.
Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za
tjelesno oštećenjeod 1. rujna 1992.
Odluka o usklađivanju doplataka za pomoć i njegu od 1.studenoga 1990.godine
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzus prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1998.

Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1990.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1994.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1996.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1997.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1999.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 2000.
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za.djecu u godini 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoč i njegu od 1. siječnja 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoč i njegu od l. listopada 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1994.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1994.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1998.

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1994.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1996.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. godine
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga
1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1996.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1998.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1999.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1995.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1996.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1998.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenog 1992
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1990.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca
1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1992
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1992.

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1996.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. travnja 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. travnja 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1993.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1.lipnja 1994.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od l. siječnja 1992.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od od 1. srpnja 1995.
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od.1. siječnja 1991. do 30. studenoga
1991.
Odluka o usklađivanju mirovina doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. veljače 1995.
Odluka o usklađivanju mirovina i drugih primanja od 1. srpnja 1999., korisnika koji su ta
primanja ostvarili do 31. prosinca 1998.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 01. siječnja 1990.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. listopada 1994.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. rujna 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1994.
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od l. siječnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1991.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993, od 1. srpnja 1993. i od 1 kolovoza 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1994.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1994.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1991.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1998.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1991
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1994.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996.

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. rujna 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991. i o najvišoj
starosnoj i nvalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. do 31. prosinca 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. do 30. travnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1999.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1999. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja.1991.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. sijećnja 1991 do 30. studenoga 1991.

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1991.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1998.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1990. godine
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1990. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1992
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj
mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1996. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995.
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1995. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina od I. listopada 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina od l. travnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika bivše JNA od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina pripadnika HV od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. listopada 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od l. travnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. kolovoza 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. lipnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. lipnja 1995.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. lipnja 1997.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. listopada 1994.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. ožujka 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. ožujka 1998.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. prosinca 1992.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. prosinca 1994.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. prosinca 1997.

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. rujna 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. siječnja 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. siječnja 1998.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. siječnja 1999.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. srpnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. srpnja 1995.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. srpnja 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. srpnja 1997.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. srpnja 1998.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. studenoga 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. svibnja 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. svibnja 1996.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od l. veljače 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka zapomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. prosinca 1993.
Odluka o usklađivanju mirovina, doplatke za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštečenje od 1. studenoga 1992
Odluka o usklađivanju mirovina,doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. lipnja 1994.
Odluka o usklađivanju mirovrna od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svez s pravom na zaposlavanje od 1.
studenog 1992
Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. prosinca 1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju
Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1990.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaaju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaaju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju I naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1993.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. sijećnja
1991. do 30. studenoga

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga
1991. i od 1. prosinca
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja.
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. velječe
1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od siječnja
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom ne zaposlenje od 1. svibnja
1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. kolovoza 1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. lipnja 1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. ožujka 1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. rujna 1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. srpnja 1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. studenoga 1992

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. travnja 1992.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikacju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1993.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1990.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1990.
Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga
1990.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
nadoknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1994.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1995.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1998.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1994.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1998.

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1998.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1995.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od l. listopada 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od l. travnja 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993.

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknadu plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknadu plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1996.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikacju i
naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikciju ili dokvalifikadju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezis pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknada plaća u svezis pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1993.
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezis pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaća u svezis pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1993.
Odluka o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada
od 1. siječnja 1989.
Odluka o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada
od 1. siječnja 1990. godine
Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na, prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca
1992.
Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1989.
Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja
1990.
Odluka o usklađivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju od 1. prosinca 1992.
Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području dalmatinskih slivova sa
stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini
Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području Drave i Dunava sa
stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini
Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području primorsko-istarskih
slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini
Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području sliva Save sa stvarnim
troškovima pročišćavanja u 1990. godini.
Odluka o usklađivanju novčanih naklada za tjelesno oštećenje i osnovci za određivanje tih
naknada od 1. siječnja 1990.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno , oštećenje od 1. srpnja 1992.

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. studenog 1992
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. studenoga 1992
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. svibnja 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovcu za određivanje tih
naknada od 1. siječnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za odredivanje tih
naknada od 1. siječnja 1990. godine
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. kolovoza 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. lipnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. ožujka 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. siječnja 1990.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. siječnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. srpnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje I osnovici za određivanje tih
naknada od 1.studenoga 1990.godine
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih
naknada od l. svibnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1995.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1994.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1993.

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1994.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1996.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1999.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. sijećnja 1991. do 30.
stuđenoga 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1995.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1996.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1998.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1991. i od 1.
prosinca 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1991. i od l.
prosinca 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1991
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1996.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1993.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1993.

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1.siječnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od I. siječnja 1990.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. svibnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesnooštečenje i osnovici za određivanje tih
naknada od 1. svibnja 1991.
Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesnooštećenje od 1. prosinca 1993.
Odluka o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom
Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima
Republika Hrvatska ima predstavništva
Odluka o usklađivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za samostalne
privrednike
Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2022.
Odluka o usklađivanju vrijednosti bođa Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad
odvjetnika s indeksom porasta prosječnog mjesečnog isplaćenog čistog osobnog dohotka po
radniku u privredi SRH
Odluka o usklađvanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. siječnja 1993.
Odluka o usldađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1992.
Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost
Odluka o uspostavi i održavanju usluge centarliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim
resursima za sva tijela državne uprave (COP i HRM TDU)
Odluka o uspostavi i vođenju evidencije ulaganja u Republiku Hrvatsku
Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz
nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti
Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica
Odluka o uspostavi Izvještajnog sustava za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i
praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora
Odluka o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde
Odluka o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje
korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja
zaraznih bolesti
Odluka o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus
thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus)
prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske
Vijećem Europske unije 2020

Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj
uniji
Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma
Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine
Norveške 2009. - 2014.
Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma
Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog
financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine
Odluka o ustanovljenju i dodjeli Spomen plakete Vukovar 1991.
Odluka o ustanovljenju lovišta "Čiovo"
Odluka o ustanovljenju lovišta "Garjevica"
Odluka o ustanovljenju lovišta "Psunj"
Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u
iznimnim pothvatima
Odluka o ustanovljenju posebne spomen medalje u prigodi posvemašnjeg vraćanja pod
državni suverenitet, odnosno u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske područja
Hrvatskog Podunavlja koje je bilo pod
Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova
Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i višeg službeničkog suda
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne
zatvora u Ministarstvu pravosuđa
Odluka o ustrojavanju vojnostegovnih sudova i vojnostegovnih tužiteljstava
Odluka o ustrojstvu domobranstva
Odluka o ustroju registra anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku
Odluka o ustupanju, bez naknade, udjela Republike Hrvatske u Gospodarskoj banci d.d.
Sarajevo, Hrvatskom kulturnom društvu "Napredak", Sarajevo
Odluka o usvajanju "Jamstvenog programa žene poduzetnice" Hrvatske agencije za malo
gospodarstvo
Odluka o usvajanju "Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata
malog gospodarstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Odluka o usvajanju "Programa sufinanciranja troškova sudjelovanja na sajmovima CeBIT
HANNOVER 2015 i INTEROP LAS VEGAS 2015" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije
Odluka o usvajanju »Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog
gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije«
Odluka o usvajanju Jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo

Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i
investicije
Odluka o usvajanju jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske
agencije za malo gospodarstvo
Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Energetska obnova zgrada javnog sektora"
Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Portfeljna jamstva" Hrvatske agencije za malo
gospodarstvo, inovacije i investicije
Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »PLUS«
Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »Poljoprivrednici«
Odluka o usvajanju jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i
investicije
Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikro kreditiranje - prvi korak u poduzetništvo"
Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo"
Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
Odluka o usvajanju Kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo"
Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Odluka o usvajanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda
zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Odluka o usvajanju liste lijekova za primjenu u bolnicama u 1994. godini
Odluka o usvajanju Plana potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za
liječenje akutnih i kroničnih bolesti osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i
zdravstva Hrvatsk
Odluka o usvajanju Programa "STARTCO - realiziraj vlastitu poslovnu ideju"
Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«
Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«
Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«
Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne
infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj
pandemiji COVID-a 19
Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije
Odluka o usvajanju Programa ESIF mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo
gospodarstvo, inovacije i investicije
Odluka o usvajanju programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za odobravanje
jamstava

Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture
i kreativnih industrija
Odluka o usvajanju zaključnih računa samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i
zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika,Samoupravne interesne zajednice
zdravstva i zdravstvenog osiguranj
Odluka o utvrdivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske
odgovornosti
Odluka o utvrdivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza na prostoru u Virje
Otoku
Odluka o utvrdivanju općeg interesa za izgradnju i rekonstrukciju regionalne ćeste broj 2131
Pregrada - Krapinske Toplice
Odluka o utvrdivanju tečaja hrvatskog dinara prema stranim valutama
Odluka o utvrdivanju ukupne vrijednosti izvoza i uvoza za sajamsko kompenzacijske poslove
u 1992. godini
Odluka o utvrdivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju
Odluka o utvrdivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za
mjesec studeni 1992. godine
Odluka o utvrđenju ustavnosti i zakonitosti izbora predsjednika Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju aktualne vrijednosti mirovine i usklađivanju mirovine i drugih mirovinskih
primanja od 1. siječnja 2000.
Odluka o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti
Odluka o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje
kroničnih bolesti
Odluka o utvrđivanju cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih
pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za
osigurane osobe za 2
Odluka o utvrđivanju cijene Iskaznice zdravstveno osigurane osobe
Odluka o utvrđivanju cijene iskaznice zdravstveno osigurane osobe iz osnovnog
zdravstvenog osiguranja
Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog
zanimanja
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih
pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za
osigurane osobe Hrvat
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih
pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za
osigurane osobe za ra

Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih
pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za
osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološkoprotetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora
za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih
pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za
osigurane osobe za opturatora za osigurane osobe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka
2004. godine
Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih
pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za
osigurane osobe za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu.
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1997. godinu
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1998.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2012.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2013.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2014.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2015.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2016.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2017.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2018.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2019.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku
godinu 2020.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2004.

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2005.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2006.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2007.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2008.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2009.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2010.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za
kalendarsku godinu 2011.
Odluka o utvrđivanju granica vodnih područja
Odluka o utvrđivanju granice između Općine Gorjani i Općine Punitovci
Odluka o utvrđivanju granice između Općine Kolan i Grada Paga
Odluka o utvrđivanju granične svote najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za
radnike
Odluka o utvrđivanju granične svote najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za
samostalne privrednike
Odluka o utvrđivanju i rasporedu sredstava u vlasništvo Republike Hrvatske objekta "Nabrđe"
i objekta " Križevaćki Lemeši"
Odluka o utvrđivanju imovine i obveza Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske koju
preuzimaju Zavod za platni promet,Financijska policija i Državni ured za reviziju
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog
kamena na eksploatacijskom polju "Križarovica", sa sanacijom, izgradnju upravno-tehničkih i
tehnoloških objekata, izgradnju transformatorske stanice i izmještanje pristupnog puta, u k.o.
Gračišće
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske radi eksploatacije vapnenca - karbonatne
sirovine za industrijsku primjenu na jugozapadnim obroncima planine Promine, između
Razvođa i Oklaja
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske radi formiranja eksploatacijskog polja "Mali
Kukor", radi eksploatacije mineralne sirovine - gipsa
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju arhitektonsko-građevnog
kamena na eksploatacijskom polju "Redi", u k.o. Trogir
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju i sanaciju kamenoloma
arhitektonsko-građevnog kamena
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju i sanaciju kamenoloma
tehničkog građevnog kamena "Bojna", u k.o. Bojna

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju i sanaciju postojećeg
kamenoloma tehničkog građevnog kamena u kamenolomu "Fukinac" u k.o. Bobare
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju i sanaciju tehničkog
građevnog kamena za kamenolom "Krečane"u k.o. Buzeta
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju mineralne sirovine,
tehničkog građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Busišta 2"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju opekarske gline u
eksploatacijskom polju "Vale - Novaki" u k.o. Cerovlje i k.o. Pazinske Novaki
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju polja tehničkog
građevnog kamena u k.o. Gilerinci
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničkog građevnog
kamena (spilita) i sanaciju postojećeg kamenoloma "Kremešnica" kod Lasinje, u k.o. Desno
Sredičko
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničkog kamena
dijabaza i proširenje eksploatacijskog polja kamenoloma Hruškovec u k.o. Kalnik
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničkog-građevnog
kamena na eksploatacijskom polju "Grič-Hambarište", u k.o. Gomirsko-Vrbovsko
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog
kamena na eksploatacijskom polju "Krase" na području Općine Gračišće, u k.o. Gračišće i
k.o. Lindar
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju vapnenca - karbonatne
sirovine za industrijsku preradu na eksploatacijskom polju "Zapužane"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za formiranje eksploatacijskog polja
mineralnih sirovina, vapnenca i dolomita ŻGusti rastikŽ Sirač u k.o. Bijela
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za formiranje eksploatacijskog polja radi
eksploatacije gipsa u k.o. Riđane, k.o. Uzdolje i k.o. Zvjerinac u Općini Biskupija
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za formiranje građevne čestice i građenje
poslovno-proizvodne građevine - tvornice za preradu proizvoda ribarstva, u k.o. Dol
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za gradnju Doma za starije i nemoćne
osobe u Gradu Biogradu na Moru
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za građenje i rekonstrukciju međunarodnih
graničnih prijelaza
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju "Čvora Začretje" na dionici:
Grubaševo-Krapina
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju "Kanalizacijskog sustava
Cavtat" u k.o. Cavtat, k.o. Obod, k.o. Močići i k.o. Uskoplje
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju aerodroma Gubaševo, u k.o.
Gubaševo
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju autobusnog kolodvora u
Samoboru

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju benzinske postaje
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju benzinske postaje s pratećim
sadržajem u k.o. Gornje Plavnice
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju benzinske postaje sa
pratećim sadržajima u k.o. Nedešćina
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Centra za dobrobit životinja u
k.o. Breza
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju cestovnog graničnog prijelaza
II kategorije Maljevac - Velika Kladuša
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju cestovnog graničnog prijelaza
Slavonski Šamac - Bosanski Šamac
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju crkve i samostana Sv.
Leopolda Mandića u naselju Dubrava Zagreb, u k.o. Granešina
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju crkve Sv. Ilije i športskorekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo
(lokacija D4-17) u k.o. Zamet
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u Baškoj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Ivanja
Reka
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju
Pirovac
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Doma zdravlja Splitskodalmatinske županije, Centra za hemodijalizu u Imotskom
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Dubrovačke ulice s tunelom i
pratećim sadržajima
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju eksploatacijskog polja
mineralne sirovine "Srednja Rijeka" Donji Miklouš, u k.o. Mikloš
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene Dom za starije i nemoćne osobe u Kostreni u k.o. Kostrena Lucija
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene Doma za starije i nemoćne u k.o. Biograd na Moru
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Hrvatskoga doma u Hrvatskoj
Dubici u k.o. Dubica
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju i rekonstrukciju LC Hum na
Sutli-Lupinjak
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf "Baštijunski
Brig", od 27 (18+9) rupa s pripadajućom infrastrukturom, prometnicama, parkiralištima,
klupskom kućom i servisnom zgradom te građevinama ugostiteljsko-turističke namjene vilama, apartmanima i hotelom, u naselju Biograd na Moru

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf s pratećim
sadržajima "Crveni vrh" u k.o. Savudrija
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf s pratećim
sadržajima "Marlera" u k.o. Medulin i k.o. Ližnjan
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju II faze obilaznice Grada Splita
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju industrijskog kolosijeka
tvornice cementa Našicecement d.d., Našice, s pripadajućim građevinama i priključcima,
postrojenjima i uređajima,
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju industrijskog postrojenja za
proizvodnju betonskih opločnika na području gospodarske zone za malo i srednje
poduzetništvo Ogulin u k.o. Oš
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju magistralne ceste 2.1.
Podberan-Kičer-Bederna, dionice Kičer-Tinjan, s obilaznicom "Tinjan"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju magistralnog vodovoda
"Josipdol-Skradnik"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Magistralnoga plinovoda DN
500 Zagreb-Karlovac
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju međunarodnog cestovnog
graničnog prijelaza I. kategorije Zaton Doli - Neum., u k.o. Imotica
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju međunarodnog cestovnog
graničnog prijelaza Vinjani Donji - Gorica
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Mjerno-redukcijske stanice
(MRS) Ivanja Reka
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju mjerno-redukcijske stanice
(MRS) Magadenovac
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Naftnog polja Crnac - buš.
Crnac - 15, 16, 17, sa pristupnim putem, buš. Crnac 13, 14, buš. Crnac 12, 18, sa pristupnim
putem i priključni
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju naftovoda Slobodnica - Donja
Vrba
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju objekata pješačke površine
JP 3.2
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju objekata planske oznake 2 P
mješovite pretežito stambene namjene
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole »Horvati« u
Zagrebu, s dvodijelnom športskom dvoranom
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Dragutina
Kušlana
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju osnovne škole u Šibeniku u
naselju Meterize

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju platoa A5 u radnoj zoni R-27
Kukuljanovo
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju plinske regulatorske stanice
"Novi Dvori", u k.o. Zaprešić
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju podzemne javne garaže,
stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, lokacije ŻGomilaŽ u Starom Gradu, u
k.o. Rijeka
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju poslovne građevine
ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra »Bijeli Vrh«
u k.o. Vrhovine
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju poslovne zgrade Mikrobiološkog laboratorija u Imotskom
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju postrojenja za mljevenje i
skladištenje vapnenog brašna s pratećim prostorijama te rezervoarom za lož ulje i eurodizel,
s potrebnom opremom za pretakanje
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju priključne ceste naselja
Kučište - odvojak "Zamošće"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju produljenja uzletno-sletne
staze Zračnog pristaništa Mali Lošinj, u k.o. Ćunski
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Radarske postaje Psunj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog športskorekreativnog i turističkog centra Platak u k.o. Cernik - Čavle i k.o. Podhum
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju rimokatoličke crkve u naselju
Potpićan
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju RO-LA terminala uz
željeznički kolodvor u Spačvi, u k.o. Vrbanja
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Sabirnoga transportnog
sustava plinsko-kondenzatnog polja Gola-Duboka u k.o. Novačka, Gola, Ždala, Molve,
Novigrad Podravski i Virje
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Sabirnoga, transportnoga i
elektroenergetskoga sustava naftnog polja Galovac-Pavljani u k. o. Galovac i k. o. Brezovac
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Sabirno-transportnog sustava
plinsko-kondenzatnog polja Gola - Plitka s pripadajućim objektima u k.o. Gola i k.o. Novačka
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta "Omanovac" u k.o.
Kraguj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta »Panos« u sklopu
projekta Sportsko-rekreativnog centra »Bijeli Vrh« u k.o. Vrhovine
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skloništa za životinje i
pristupne prometnice s parkiralištem za sklonište za životinje, u k.o. Bokanjac

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju spomen obilježja poginulim
hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, s područja Rašćana i Župe u Općini Zagvozd
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju srednjetlačnoga
distributivnoga plinovoda oko Grada Bjelovara
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju športske dvorane u k.o.
Smokvica
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Športsko-rekreacijskog centra
"Bijela kosa" u k.o. Vrbovsko i k.o. Gomirsko Vrbovsko
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Športsko-rekreacijskog centra
"Rastoke" (složene građevine) u naselju Slunj, Grada Slunja, s rekonstrukcijom postojeće
zaštićene građevine "francuskog magazina" u k.o. Slunj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Terminala za ukapljeni
prirodni plan - Krk
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju trgova i pješačkih površina JP
3.3
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Tvornice kalničke mineralne i
izvorske vode u k.o. Apatovac
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju uljare i podizanje - sadnju
maslinika u k. o. Tinj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju uređaja za predtretman za
biološko pročišćavanje voda u k. o. Batomalj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju više stambene građevine,
planske oznake 3P, na Rujevici, Grad Rijeka
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju višestambene građevine
planske oznake S-4, po programu POS-a, Donja Drenova u k.o. Drenova
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju višestambenih građevina u
k.o. Plase i k.o. Drenova
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodoopskrbnog sustava Donji
Lapac
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodospreme "Zavalatica"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodovoda "Sv. Nedjelja Kolići - crpna stanica Zagorje"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zdenca izvorske vode (ZG-2)
u k.o. Apatovec
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 1 žičare u sklopu
projekta Sportsko-rekreativnog centra »Bijeli Vrh« u k.o. Vrhovine i k.o. Rudopolje
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 2 građevine u
sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra "Bijeli Vrh" u k.o. Rudopolje
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 3 žičare u sklopu
projekta Sportsko-rekreativnog centra » Bijeli Vrh« u k.o. Rudopolje i k.o. Vrhovine

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 1. Winnetoulanda
Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 2. Winnetoulanda
Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 3. Winnetoulanda
Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova iskopa gline u k.o.
Druškovec
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova za sanaciju
potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje rudarskih radova radi
eksploatacije ugljena lignita na eksploatiranom polju "VRBOVO 1"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za proširenje groblja u Kršanu
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za proširenje groblja u Novskoj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju ceste MC-29 dionica:
Most otok Pag - kopno do grada Paga od km 21 + 455,35
Odluka o utvrđivanju interesa republike hrvatske za rekonstrukciju ceste MC-5 i MC-6 dionice
Žuta Lokva Rapaići
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste
D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka
glavica" u k.o. Jasenice
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju i formiranje
eksploatacijskog polja na k.č. broj 356/288, upisanoj u z.k.ul. broj 995, u k.o. Kunj
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju i izgradnju ceste LokveBikarac-Podi
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju i proširenje Ulice
Domovinskog rata od Dubrovačke ulice do raskrižja sa Solinskom ulicom u Splitu - II faza
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Međunarodnog
cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije "Karasovići", na državnoj cesti D-8
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Osnovne škole »Stjepan
Benceković« u Horvatima dogradnjom športske dvorane
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Tvornice cementa
"Koromačno" - II faza, u k.o. Skitač
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju visokotlačnog
plinoopskrbnog sustava Varaždin - Čakovec - Šenkovec
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za sanacijske i eksploatacijske radove na
eksploatacijskom polju "Čelina"
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za sanaciju i adaptaciju drvenih kuća i
gospodarskih objekata _ Ruralne cjeline u Crkvenoj ulici u Kutini, te njihove revitalizacije
novim sadržajima

Odluka o utvrđivanju iskorištenosti ugovorenog broja bolesničkih ležaja u zdravstvenim
ustanovama za bolničko liječenje u 1993. godini
Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu
Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo
Odluka o utvrđivanju iznosa naknade zastupnicima izabranim u Sabor Socijalističke
Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju iznosa otpremnine djelatnih vojnih osoba kojima služba prestane nakon
isteka roka raspolaganja
Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske
odgovornosti
Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja vlasnika, odnosno
korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
Odluka o utvrđivanju iznosa za provedbu modela i programa državne potpore u poljoprivredi,
ribarstvu i šumarstvu, te maksimalno poticanih količina pojedinih proizvodnji u 2004. godini
Odluka o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i
organizacijama prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta u kojima se sredstva za rad
osiguravaju u Proračunu R
Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka inspektora Financijske policije
i drugih radnika Financijske policije, Ministarstva financija
Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u
organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u Upravi
kontrole letenja, Ministarstva prometa i veza
Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili
imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike
Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske
Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka
Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka - Provedbena pravila za mrežne
usluge u funkciji Nacionalne infrastrukture prostornih podataka
Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi
Odluka o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu
Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka
Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva
Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera
strojarstva
Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (pročišćeni
tekst)

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda
zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja
Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku
izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja u poljima umjetnosti
Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi
Odluka o utvrđivanju mreže posebnih dežurstava u domovima zdravlja
Odluka o utvrđivanju mreže posebnih dežurstava u domovima zdravlja za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Odluka o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih
prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije
2020 u Republici Hrvatskoj
Odluka o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog
programa za ribarstvo
Odluka o utvrđivanju nadležnog tijela za izdavanje i ovjeru potvrde kojom se traži suspenzija
uvoznih carina na određeno oružje i vojnu opremu za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih
snaga Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju nadležnosti organizacijskih jedinica Stručne službe Republičkog fonda
Odluka o utvrđivanju najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža
Odluka o utvrđivanju naknade za rad članovima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu
interesa koji nisu iz reda zastupnika
Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
za ortopedska i druga pomagala
Odluka o utvrđivanju obrasca imunitetne iskaznice suca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju obrasca Izvješća o imovinskom stanju i obrazac Izvješća o imovinskom
stanju dužnosnika
Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice
Odluka o utvrđivanju opčeg interesa za izgradnju regionalne ceste, pješačkih
komunikacijskih površina i parkirališta u Mariji Bistrici
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za gradnju graničnoga prijelaza Bregana - nulta faza
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju - rekonstrukciju magistralne ceste MC-29
od Posedarja do Paga
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju alternativnog pomorskog prijelaza
naftovoda Krk-kopno
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju auto-ceste Karlovac - Rijeka, sektor
Oštrovica - Kupjak

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Macelj, dionice Krapina
- Macelj
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Varaždin - Goričan,
dionica Popovec - Komin, brze ceste Helena - Bjelovar, dionica Helena - Vrbovec i
privremeni spoj brze ceste Hel
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju Brze ceste kroz Karlovac - Splitski pravac,
dionica od čvorišta Mostanje do priključka na postojeću cestu MC-11 prema Splitu i to od km
1 + 700 do km 7
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju ceste Dragonja - Vodnjan, na magistralnom
pravcu M-2, sektor od km 10 + 700,00 do km 31 + 190,00
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog graničnog prijelaza Bregana
naselje - Nova Vas
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11 kao autoceste, dionica Gubaševo - Krapina
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11, kao autoceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog prometnog čvora "Čavle"
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnoga graničnoga prijelaza Hum na
Sutli - Rogatec
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Banfi
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Brod na Kupi - Petrina
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Bukovje
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Buzet - Sočerga
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Cvetlin - Leskovec
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Čabar - Draga
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Jurovski Brod - Metlika
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Lipa - Novokračine
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Lupinjak
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Macelj
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Mihanović Dol Bizeljsko
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza MiIjana - Imeno
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Pasjak - Starod
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Plovanija - Sečovlje
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Prezid - Babno polje
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Pribanjci - Vinica

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Razvor - Bistrica ob
Sotli
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Rupe - Jelšane
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Trnovec
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Zamost - Osilnica
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničog prijelaza u Dubravi Križovljanskoj
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju granićnog prijelaza Zlogonje - Gruškovec
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju i rekonstrukciju priključnoga puta broj 7 u
naselju Kraljevečki Novaki-Sesvete, uz autocestu Istok-Popovec, u k.o.Sesvetski Kraljevec
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju Jadranske auto-ceste, dionice Maslenica Zadar 1
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralne ceste Senj - Zagreb, M-5, na
dionici Vratnik - Žuta Lokva
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog plinovoda Osijek - Vukovar
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog plinovoda Zagreb - Karlovac
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca MC-2.1. Cerovlje Pazin
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca plinovoda DN 300
Našice - Slavonski Brod
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga plinovoda MRS Konjščina MRS Sveti Ivan Zelina
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga pravca MC-2.1. dionica
Podberam - Kičer - Baderna
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga telefonskog optičkoga
kabela na dionici Bjelovar - Đurđevac
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga telefonskog optičkoga
kabela na relaciji Đakovo - Vinkovci
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnoga telefonskog optičkoga
kabela Zagreb-Zabok
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju međudržavnog graničnog prijelaza Harmica
- Dobova
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju obrambenog nasipa uz rijeku Dravu na
potezu Varaždin - Svibovec
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju optičkoga telekomunikacijskoga kabela na
relaciji Osijek-Đakovo
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju otpremnog plinovoda DN 150 "Legrad
Donja Dubrava"
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju plinovoda Strizivojna - Đakovo

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice
Gubaševo-Krapinske Toplice
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste RC 2440, dionice Otok Vrbanja
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije "Jazbina" na katastarskim
česticama katastarske općine Remete
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije "Pusti dol"
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije \"Gračec\" u katastarskoj općini
Gračani
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije"Čučerje"
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju spojne ceste magistralnih pravaca MC-2 i
MC-5 preko naselja Trbušnjak u Senju, k.o. Senj
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju telefonskog optičkoga kabela Varaždin Đurđevac, od ATC-a Varaždin do ATC-a Đurđevac
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju telefonskog optičkoga kabela Varaždin Goričan, od ATC-a Varaždin da graničnoga prijelaza Goričan
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju telefonskog optičkoga kabela VaraždinLepoglava, od ATC-a Varaždin do ATC-a Lepoglava
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju telefonskog optičkoga kabela Zageb Karlovac - Rijeka, dionica Zagreb - Karlovac
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju telefonskoga optičkoga kabela na dionici
Slavonki Brod - Đakovo
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju trase optičkoga kabela, na dionici
Đurdevac - Virovitica
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju zaobilaznice oko grada Đakova
(izmještanje magistralne ceste MC-17 na području Đakova)
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za premještanje trase magistralne ceste MC-12/3
Karlovac - Josipdol - Jezerane, dionica: Obilaznica Duga Resa
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za premještanje trase magistralne ceste MC-12/3
Karlovac - Josipdol - Jezerane; dionica, Gornji Zvečaj
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za prenamjenu produktovoda Bosanski Brod - Opatovac
u plinovod, dionica Slavonski Brod - Vinkovci
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukaju regionalne ceste Karlovac - Jamnička
Kiselica -Pokupsko na dionici Pokupsko- Gradec - Lijevo Sredičko
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju auto-ceste Zagreb-Karlovac i izgradnju
pratećeg uslužnog objekta tip "A" Zdenčina
Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju spomeničkog kompleksa
"Medvedgrad"

Odluka o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i
podstanarine
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa te načinu i rokovima plaćanja
doprinosa Zadružnom savezu Zadar za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 1991. godine
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa za 1991. godinu
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa, te načinu i rokovima plaćanja
doprinosa Zadružnom savezu Bjelovar u 1991. godini
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračun doprinosa Privrednoj komori Slavonije i
Baranje, Osijek za 1991. godinu
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj
komori Gospić za period I - III. 1991. godine.
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj
komori Sisak u 1990. godini
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj
komori Sisak za period od I - III mjeseca 1991.
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnom zadružnom
savezu Zajednice općina Varaždin u 1990. godini
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori
Dalmacije u 1990. godini
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori
Dalmacije u 1991. godini
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori
Dalmacije za razdoblje siječanj - ožujak 1991. godine
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije
Varaždin
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije
Varaždin u 1990. godini
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori regije
Varaždin za period I - III 1990. godine
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka
za 1990. godine
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka
za 1991. godinu
Odluka o utvrđivanju osnovice plaće djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena
radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja
bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske za 2021. godinu
Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena
radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja
bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske, za 2018. godinu
Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena
radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja
bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske, za 2019. godinu
Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena
radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja
bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske, za 2020. godinu
Odluka o utvrđivanju plače predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade
Republike Hrvatske, ministara, drugih članova Vlade te dužnosnika koje imenuje i razrješava
Vlada Republike Hrva
Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih
društava
Odluka o utvrđivanju plaće članova tijela koja vode poslove pravnih osoba u pretežitom
vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju plaće državnim tajnicima te zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja
državnih upravnih organizacija
Odluka o utvrđivanju plaće određenih državnih dužnosnika
Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika i članova Uprave Agencije za ugljikovodike
Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade
Republike Hrvatske, dužnosnika Republike Hrvatske i drugih dužnosnika koje imenuje i
razrješava Vlada Republike
Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske
agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Odluka o utvrđivanju plaće predstojnika Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike
Hrvatske
Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja Hrvatske agencije za obvezne
zalihe nafte i naftnih derivata
Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih
agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i
Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
Odluka o utvrđivanju plaće zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja državnih upravnih
organizacija
Odluka o utvrđivanju plaće zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba, zamjenika tajnika
Vlade i podžupana
Odluka o utvrđivanju plaće zamjenika tajnika Zastupničkog doma i zamjenika tajnika
Županijskog doma Hrvatskoga državnog Sabora
Odluka o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica
Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i
fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku
Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova iz Odluke o utvrđivanju Liste lijekova
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju
Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se ovlaštenim službenim osobama pravosuđa
računa staž osiguranja s povećanim trajanjem
Odluka o utvrđivanju prava na prehranu razine 2
Odluka o utvrđivanju Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020
aktivnošću od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku
Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški
kompleks«, Medvednica, za javnu raspravu
Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna
zona«, Medvednica, za javnu raspravu
Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godine
Odluka o utvrđivanju privremenog faktora korekcije za 1996. godinu
Odluka o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1993. godinu
Odluka o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1994. godinu
Odluka o utvrđivanju prosječnog trajanja liječenja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti
Odluka o utvrđivanju razvojnog programa "Brijuni Rivijera" razvojnim projektom od posebnog
interesa za Republiku Hrvatsku
Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda
zamjenika državnih odvjetnika
Odluka o utvrđivanju slivnih područja

Odluka o utvrđivanju slivnih područja u Republici Hrvatskoj
Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija
Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za radnike
Odluka o utvrđivanju svote doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno
oštećenje od 1. siječnja 1997. za pripadnike bivše JNA
Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za prodaju električne energije
Odluka o utvrđivanju tečaja hrvatskog dinara prema stranim valutama
Odluka o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza
sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite
Odluka o utvrđivanju trajanja mandata članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina odobravanja kredita sukladno članku 11. Zakona
Odluka o utvrđivanju uvjeta za uspostavljanje ugovornih odnosa sa Ijekarnama sa područja
Republike Hrvatske za 1991. godinu
Odluka o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1993. godinu
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1994. godinu
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1995. godinu
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1996. Godinu
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1997. godinu
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1998. godinu
Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1999. godinu
Odluka o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma
Odluka o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 1998. i 1999. godinu
Odluka o utvrđivanju visine i namjene kredita do koje se Republički fond zdravstvenog
osiguranja i zdravstva Hrvatske može zadužiti kod poslovnih banaka na teritoriju Hrvatske
Odluka o utvrđivanju visine i namjene kredita do koje se Republički fond zdravstvenog
osiguranja i zdravstva može zadužiti kod poslovnih banaka na teritoriju Hrvatske
Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava
Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u
zdravstvenim ustanovama

Odluka o utvrđivanju visine koeficijenata za izračun plaće, odnosno naknade plaće
povjerenika Vlade Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju
Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za
mjesec listopad 1992. godine
Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za
mjesec prosinac 1992. godine
Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg
registra osiguranika
Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za
2012. godinu
Odluka o utvrđivanju visine najamnine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima
upravlja Ministarstvo obrane
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAJMANJEG IZNOSA JAMSTVENOG KAPITALA
MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
Odluka o utvrđivanju visine naknade izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promičbe za izbor zastupnika u
Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova
predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području
Zagrebačke županije
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor predsjednika
Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u
Hrvatski sabor
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u
Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u
Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u
Županijski dom Sabora Republike Hrvatske
Odluka o utvrđivanju visine naknade za dežurstvo i stalnu pripravnost
Odluka o utvrđivanju visine naknade za troškove izdavanja iskaznice zdravstveno osigurane
osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja (isprava 2.)

Odluka o utvrđivanju visine nepovratne materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj
Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja i naknada vojnim i civilnim invalidima rata,
osiguranicima na dodatnom porodiljskom dopustu i skraćenom radnom vremenu te za
opremu novorođenog djeteta
Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida
rata, te naknade za opremu novorođenog djeteta
Odluka o utvrđivanju visine plaća članova Vijeća za elektroničke medije
Odluka o utvrđivanju visine plaće zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u
organizacijama zdravstva
Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske
kojima upravlja Ministarstvo obrane
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih
postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih
postupaka, visine iznosa troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacioniranim
zdravstvenim ustanovama i izno
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih
postupaka, visine iznosa troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim
zdravstvenim ustanovama i iznosa
Odluka o utvrđivanju vrijednosti bodova za
Odluka o utvrđivanju vrijednosti etalonskog stana u 1998. godini
Odluka o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite
Odluka o uvećanju koeficijenta platnog razreda za stanovita zvanja i položaje državnih
službenika
Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane
Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama
Republike Hrvatske
Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama
Republike Hrvatske na određenim mjestima
Odluka o uvećanju plaće namještenika raspoređenih na ustrojbeno mjesto vozača opasnih
tvari i laboranta u Ministarstvu obrane
Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i
prehrambeni proizvodi
Odluka o uvjetima i kriterijima za davanje odobrenja za Obavljanje pojedinih vrsta bankovnih
poslova
Odluka o uvjetima i načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u
slučajevima kada se ne podnosi carinska deklaracija

Odluka o uvjetima i načinu financiranja ugovornih specijalističkih ordinacija na hrvatskim
otocima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
Odluka o uvjetima i načinu korištenja nagradnog i izvanrednog dopusta ročnika i kadeta
Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja kontrole (nadzora) poslovanja banaka i štedionica i
postupku poduzimanja mjera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom
Odluka o uvjetima i načinu obavljanja poslova platnog prometa u štedno-kreditnim
zadrugama
Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kratkoročnog interventnog kredita
Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci
Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa kod ovlaštenih organizacija
Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa u banci
Odluka o uvjetima i načinu plačanja gotovim novcem
Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem
Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Odluka o uvjetima i načinu provedbe aktivnosti i načinu nalaganja mjera u svrhu provedbe
sanacijskih ovlasti
Odluka o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera
Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi
vojnika/mornara
Odluka o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme
Odluka o uvjetima i postupku za osnivanje i rad predstavništva strane banke u Republici
Hrvatskoj
Odluka o uvjetima i rokovima do kojih se može odobriti produženje roka naplate izvezene
robe i usluga
Odluka o uvjetima i sadržaju provođenja primarne zdravstvene zaštite grupnom praksom za
2003.
Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog
vijeća
Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih
linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih
putovanja

Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih
zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu
odobravanja službenih putovanja
Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih
zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, te načinu odobravanja službenih putovanja
Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za
službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za
službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije (pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Odluka o uvjetima označavanja ambalaže
Odluka o uvjetima pod kojima nerezidenti izdaju kratkoročne vrijednosne papire u Republici
Hrvatskoj
Odluka o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u
valuti koja se po pro- pisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza
u inozemstvu
Odluka o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri
mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama
Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti naplata potraživanja iz inozemstva u
netransferabilnoj valuti
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima
u godini 1991.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima,
u godini 1992.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima,
u godini 1993.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima,
u godini 1994.2
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima,
u godini 1995
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima,
u godini 1996.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima,
u godini 1997.

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima
prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima,
u godini 1998.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima
prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno
prihodima u 1999. god
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima
prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno
prihodima u 2000. g.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima
prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno
prihodima u 2001.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima
prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno
prihodima u 2004. godini
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima
prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno
prihodima u 2005. godini
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima
prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno
prihodima u godini 20
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima
prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno
prihodima u godini 2006.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana porodice i o
uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihodima u godini
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o
uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihodima
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o
uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihodima u
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o
uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihodima u godini 1998.
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o
uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju,
odnosno prihodima
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji, kao i o
uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihoda u

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o
uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihodima u
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i
o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom
stanju odnosno prihoda u g
Odluka o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike
Hrvatske
Odluka o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama
Odluka o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa
Odluka o uvjetima studiranja sudionika Domovinskog rata u 1999./2000. školskoj godini
Odluka o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi čekove
i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom
Odluka o uvjetima uz koje domaće pravne osobe mogu izvršiti prijeboj dugovanja i
potraživanja s inozemstvom
Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u
efektivnom stranom novcu
Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje da se naplate i plaćanja obavljaju u
efektivnom stranom novcu
Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama za polaganje
efektivnog stranog novca na devizne račune
Odluka o uvjetima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga
Odluka o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija
Odluka o uvjetima za davanje koncesije za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica i
postupku izbora najpovoljnije ponude
Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s
osnove pomoći i poklona
Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu
Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B)
Odluka o uvjetima za obavljanje pojedinih bankovnih poslova
Odluka o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu
robu
Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna
zvanja
Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa
(lombardni kredit)
Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira
(lombardni kredit)

Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira
(lombardni kredit)
Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira
(lombardni krediti) za razdoblje prijelaza u 2000. godinu
Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnoga kredita
Odluka o uvjetima za odobrenje unutardnevnoga kredita na osnovi zaloga vrijednosnih
papira
Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u
sustavu TARGET-HR
Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S
DCA) u sustavu TARGET2-HR
Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS
DCA) u sustavu TARGET2-HR
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u
školskoj godini 2021./2022.
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2014./2015.
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2015./2016.
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017.
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2020./2021.
Odluka o uvjetima za utvrdivanje nelikvidnosti banaka drugih financijskih organizacija
Odluka o uvjetima za vraćanje carine i drugih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u
školskim ustanovama
Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika kojemu je
radni odnos prestao uslijed prestanka rada organizacije odnosno zbog prestanka djelatnosti
poslodavca
Odluka o uvjetima, načinu i visini doprinosa za dokup staža osiguranja radnika za čijim je
radom prestala potreba zbog tehnoloških, organizacijskih i drugih unapređenja i kada je
pokrenut postupak za
Odluka o uvjetitma za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i
naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe
Odluka o uvođenju depozita na inozemne financijske kredite, devizne depozite i izdane
garancije

Odluka o uvođenju dodatnog poreza na promet određenih proizvoda
Odluka o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske
Odluka o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno
radi opskrbe otoka
Odluka o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar – Ancona i obratno u međunarodnom
linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa
Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici
Hrvatskoj
Odluka o uvođenju naplate cestarine na autocestama Bosiljevo - Split - Šestanovac i Rupa Rijeka
Odluka o uvođenju naplate cestarine na autocesti Bregana - Zagreb
Odluka o uvođenju naplate cestarine na autocesti Rupa - Rijeka
Odluka o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak
Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitskodalmatinske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za
područje Brodsko-posavske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za
područje Virovitičko-podravske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere načina održavanja priredbi, festivala i drugih
manifestacija na području Međimurske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere obustave rada casina, automat klubova i
uplatnih mjesta za klađenje na području Istarske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za
područje Varaždinske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Karlovačke županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Krapinsko-zagorske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Općine Sali
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Zadarske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta korisnicima domova za
starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u
sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije
Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjete korisnicima unutar prostorija
domova za starije i nemoćne osobe na području Osječko-baranjske županije

Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog
prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19
Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih
epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti
COVID19
Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih
pružatelja socijalnih usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjer a za područje Koprivničko-križevačke
županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za otok Brač na području Splitskodalmatinske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske
županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske,
Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije
te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Bjelovara
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Daruvara
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine
Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada
Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula
Norinska, Općine Zažablje, Općine Janjina, Općine Trpanj i Općine Orebić
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine
Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Općine Ston
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Gospića
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Imotskog i općina Cista
Provo, Lovreć, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Metkovića, Grada Ploče,
Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Popovače
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te
općina Dicmo, Otok i Hrvace
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Vrbnik
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Odluka o uvođenju obveze organiziranja i pohađanja treninga za predstavnike Republike
Hrvatske u nadzornim i revizijskim odborima
Odluka o uvođenju poreza i prireza poreza na dohodak u Općini Zlatar Bistrica
Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u
prodavaonicama i trgovačkim centrima
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka
društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi
prilikom prijema pacijenata
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih
službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i

namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih
društava i ustanova
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u
djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika
zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih
zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2
Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere u djelatnosti socijalne skrbi
Odluka o uvođenju prireza poreza na dohodak u Gradu Nova Gradiška
Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak Grada Donja Stubica
Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak Općine Brckovljani
Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak Općine Tinjan
Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak u Gradu Kutjevu
Odluka o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i
nadomjestaka za sir
Odluka o uvođenju radne obveze doktorima medicine u bolničkim zdravstvenim
Odluka o uvođenju radne obveze zdravstvenim djelatnicima visoke stručne spreme
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije agrotehničar (330624) u
obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije DIMNJAČAR prema
dualnom modelu obrazovanja (440763) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE
I DRUGE USLUGE
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar
dizajner (120424) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije EKOLOŠKI TEHNIČAR
(330724) u obrazovnom sektoru GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA
TEHNOLOGIJA
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u
obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije KOZMETIČAR prema
dualnom modelu obrazovanja (440114) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE
I DRUGE USLUGE
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar
(211124) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524)
u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar
(090524) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u
obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ prema
dualnom modelu obrazovanja (440933) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I
POSLOVNA ADMINISTRACIJA
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije STAKLAR prema
dualnom modelu obrazovanja (441163) u obrazovnom sektoru OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE
I DRUGE USLUGE
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni
tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog
prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE
I GEOINFORMATIKE (050624) u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i
kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku
(041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine
(020224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku
(041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i
financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo
(041624) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna
sredstva (011224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner (211224) u
obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za
brodostrojarstvo (011704) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Odluka o uvođenju strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar
(130824) u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija
Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u
osnovnim i srednjim školama
Odluka o uvrštavanju bolesti SARS (Severe Acute Raspiratory Syndrome) na listu bolesti na
koje se odnose sve odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Odluka o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove
Odluka o valorizaciji katastarskog prihoda za 1991. godinu

Odluka o valorizaciji katastarskoga prihoda
Odluka o valorizaciji pomoći i naknada u socijalnoj skrbi
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini osnovica osiguranja godine 1993.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih
dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih
dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih
dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja iz prijašnjih
godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1998.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1996
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjh
godina prema razini osnovica osiguranja iz 1990. godine
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1991.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1992.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine radi određivanja naknade osobnoga
dohotka zbog manjeg osob
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz 1989. godine u skladu odredaba člana 106.
Zakona o osnovnim pravima iz
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990. radi određivanja naknade osobnog
dohotka zbog manjeg osobn
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991.

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991. radi određivanja naknade osobnog
dohotka zbog manjeg osob
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992. radi određivanja naknade osobnog
dohotka zbog manjeg osob
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini osnovica osiguranja iz godine 1994.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini osnovica osiguranja iz godine 1995
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini osnovica osiguranja iz godine 1996.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini osnovica osiguranja iz godine 1997.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1993.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1993. radi određivanja naknade plaće na drugom poslu
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1995.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1995. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom
poslu
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1996.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1996. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom
poslu.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1997.
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1997. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom
poslu
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine 1998. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom
poslu
Odluka o valorizacijskim koeficijentima zapreračunavanje plaće iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine1994.
Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija

Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke
Republike Hrvatske
Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća općina Sabora Socijalističke Republike
Hrvatske
Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke
Republike Hrvatske
Odluka o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija
Odluka o Vijeću za nadzor sigurnosnih službi
Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na
cestama
Odluka o visini administrativnih pristojbi
Odluka o visini cijene za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe
Odluka o visini dnevmce za službeno putovanje i visini nalada za korisnike koji se financiraju
iz sredstava Državnog prorauna
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se
republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se
republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i visini naknada određenih
materijalnih troškova
Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se
financiraju iz sredstava Državnog proračuna
Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju
iz sredstava državnog proračuna
Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada određenih
materijalnih troškova
Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknade za državne
dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz
sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. prosinca 1996.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. siječnja 1996.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. srpnja 1995.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. srpnja 1996.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu 1. svibnja 1996.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1995.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1994.

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1998.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1996.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1994.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1998.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1999.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1997.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. srpnja 1998.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1995.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu u godini 1991.
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu u godini 1992.
Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskog Crvenog križa
Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskoga crvenoga križa
Odluka o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na cestovna motorna i
priključna vozila
Odluka o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i
priključna vozila
Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka
Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka
banaka i štedionica
Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka
banke
Odluka o visini i načinu korištenja naknade koju plaćaju davatelji univerzalnih poštanskih
usluga iz prihoda ostvarenog u prethodnoj godini
Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska i šljunka
Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena
Odluka o visini i načinu plačanja naknada za pokriče troškova tipnog ispitivanja mjerila,
pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila
Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje
predmeta od plemenitih kovina
Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i
pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriče troškova kontrole kvalitete
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
Odluka o visini i načinu plaćanja troškova izvanrednog prijevoza i troškova kontrole
osOvinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama
Odluka o visini i načinu plaćanja troškova za ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od
plemenitih kovina
Odluka o visini i načnu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena
Odluka o visini i obračunu naknade za vađenje pijeska i šljunka
Odluka o visini isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za pripravnost
Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja
isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu
Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja
isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu
Odluka o visini komorskog doprinosa
Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine
Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za listopad 1993. godine
Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za prosinac 1993. godine
Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za siječanj 1994. godine
Odluka o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za veljaču 1994. godine
Odluka o visini kvota za korištenje kredita za primarne emisije za studeni 1993. godine
Odluka o visini kvota za prodaju deviza Narodnoj banci Hrvatske za listopad 1993. godine
Odluka o visini minimalne mirovine od 1
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1991.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1991.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1994.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1995.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. listopada 1993.

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. listopada 1994.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1991.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1998.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1994.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1996.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1997.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. rujna 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. rujna 1996.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1991.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1994.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1996.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1997.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1998.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1999.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1991.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1995.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1996.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1997.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. srpnja 1998.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. studenoga 1990.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. studenoga 1992
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. studenoga 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1991.

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1996.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. travnja 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1995.
Odluka o visini minimalne mirovine od 1: listopada 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od l. siječnja 1992.
Odluka o visini minimalne mirovine od l. travnja 1993.
Odluka o visini minimalne mirovine u godini 1991.
Odluka o visini minimalne mirovine u godini 1992.
Odluka o visini minimalnog iznosa početnog fonda sigurnosti i ukupnog uloga u trenutku
osnivanja organizacije za osiguranje
Odluka o visini minimalnog iznosa početnoga fonda sigurnosti i ukupnog uloga u trenutku
osnivanja dioničkoga društva za osiguranje
Odluka o visini minlmalne mirovine od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.
Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim
pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na
obaveznom praktičnom radu il
Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim
pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na
obaveznom praktičnom radu ili
Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim
pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na
obveznom praktičnom radu ili
Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim
pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završnog školovanja nalaze na
obveznom praktičnom radu ili
Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim
pod određenim okolnostima u godini 1992.
Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine, osobama osiguranim
pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na
obveznom praktičnom radu il
Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj
Odluka o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije

Odluka o visini nagrade i naknade troškova rada miritelja u postupcima mirenja u kolektivnim
radnim sporovima
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za 2005. godinu
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2006.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2007.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2008.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2009.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2010.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2011.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2012.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2013.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2014.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2015.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2016.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2017.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2020.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2021.
Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2022.
Odluka o visini naknada koje Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja naplaćuje
za pružanje usluga školovanja
Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno
pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
Odluka o visini naknada za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na
plin
Odluka o visini naknada za obavezne zđravstvene preglede pošiljaka bilja u izvozu
Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u
cestovnom prometu
Odluka o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog
savjetnika
Odluka o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih
uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za
tehničke preglede vozila
Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslova koji su s tim
povezani
Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim
povezani
Odluka o visini naknade koja se plaća pri izdavanju dugoročnih vrijednosnih papira
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
Odluka o visini naknade općinama za korištenje prostora kojeg koriste objekti za proizvodnju
električne energije na njenom području
Odluka o visini naknade općinama za korištenje prostora koji koriste objekti za proizvodnju
električne energije na njenom području
Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za
provedbu lokalnih izbora
Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave u 2014. godini
Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave u 2015. godini
Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave u 2016. godini
Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih
povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog
referenduma
Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog
referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak
Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament
iz Republike Hrvatske
Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika
hrvatskog naroda
Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike
Hrvatske

Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
Odluka o visini naknade vlasnicima za pretrpljenu štetu
Odluka o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu i o visini naknade
za baždarenje čamaca
Odluka o visini naknade za aktivaciju i kalibraciju digitalnih tahografa ugrađenih u motorna
vozila za pokriće troškova ovlaštene radionice
Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin
Odluka o visini naknade za ispitivanje tahografa i ograničivača brzine ugrađenih u motorna
vozila za pokriće troškova ovlaštenog Ispitnog mjesta
Odluka o visini naknade za izvanrednu upotrebu javnih cesta
Odluka o visini naknade za javne ceste
Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za
proizvodnju električne energije
Odluka o visini naknade za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni
prirodni plin na otoku Krku
Odluka o visini naknade za korištenje voda
Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja
vozačkog ispita
Odluka o visini naknade za melioracijsku odvodnju
Odluka o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko
granice Republike Hrvatske
Odluka o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice
Republike Hrvatske
Odluka o visini naknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko granice
Republike Hrvatske i visini naknade za kontrolu nad sredstvima za zaštitu bilja pri uvozu u
Republiku Hrvatsku
Odluka o visini naknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko granice
Republike Hrvatske i visini naknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u
Republiku Hrvatsku
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
Odluka o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača
Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita
Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih panoa na javnim cestama
Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2011. godini
Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2012. godini
Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača

Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole i za
predavača u autoškoli
Odluka o visini naknade za provjeru stručne osposobljenosti
Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina
Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Drugostupanjske zdravstvene komisije
za držanje i nošenje oružja
Odluka o visini naknade za rad udomitelja
Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog
vremena
Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan
redovnog radnog vremena
Odluka o visini naknade za sklapanje životnog partnerstva u službenim i izvan službenih
prostorija izvan redovnog radnog vremena
Odluka o visini naknade za stanovanje
Odluka o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele
stranih dozvola
Odluka o visini naknade za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim
povezani
Odluka o visini naknade za upravljanje državnom imovinom u obliku dionica i poslovnih
udjela
Odluka o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja
Centar za restrukturiranje i prodaju
Odluka o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine
Odluka o visini naknade za utvrđivanje uvjeta za početak rada autoškole
Odluka o visini naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena u 1992. godini
Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice
Republike Hrvatske
Odluka o visini naknade za zaštitu voda
Odluka o visini naknade za zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače
Odluka o visini naknade za zdravstveni pregled Drugostupanjske zdravstvene komisije za
utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Odluka o visini naknade za žigosanje predmeta od plemenitih kovina dodatnim žigom
Republike Hrvatske
Odluka o visini naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za
držanje i nošenje oružja

Odluka o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade
zbog zaštićenih prirodnih područja
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlene osobe
Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu
Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite
Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za
zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Odluka o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993.
godine
Odluka o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993.
godine
Odluka o visini opskrbnine za potrebe korisnika
Odluka o visini osiguranih štednih uloga
Odluka o visini osiguranih štednih uloga od 20. lipnja 1997.
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna u 2007. godini
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna u prvom
tromjesečju 2008. godine
Odluka o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika i službenika i
namještenika u javnim službama
Odluka o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za nezaposlenu osobu iz članaka 31. i 33.
Zakona o zapošljavanju
Odluka o visini osnovice za obavezno zdravstveno osiguranje i mirovinsko i invalidsko
osiguranje za nezaposlenu osobu iz članka 30., 31. i 33. Zakona o zapošljavanju
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike
Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili
smanjenja snaga s pravom na mirovinu
Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili
smanjenja snaga bez prava na mirovinu
Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili
smanjenja snaga s pravom na mirovinu
Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe raspoređene u aktivnu pričuvu

Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrana i
Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja
snaga
Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske
Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja
snaga
Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja i smanjenja
snaga
Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja
snaga
Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja
snaga
Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u
županijama
Odluka o visini plaće predsjednika Povjerenstva za azil i visini naknade za rad članova
Povjerenstva za azil
Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2000. godini
Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2001. godini
Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2002. godini
Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama
Odluka o visini posebne pristojbe (prelevmana) pri uvozu šećera
Odluka o visini posebne pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda
Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za jednokratno
organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane
lutrije, koji se org
Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje
automat-kluba
Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje
igračnice
Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za jednokratno
organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane
lutrije, koji se org
Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje
automat-kluba

Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje
igračnice
Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje
zabavnog kluba
Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s
jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima
Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za jednokratno
organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane
lutrije
Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje automatkluba
Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje igračnice
Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama
Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama
Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga
Državnog zavoda za patente
Odluka o visini posebnog doprinosa za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta za
vrijeme trajanja Dječjeg tjedna
Odluka o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno
osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke
Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi
razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike
i stabljike
Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi
razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike
i stabljike
Odluka o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi
Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u 1990. godini
Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1990.
Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1991.
Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini. 1992.
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1992.
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1993.

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1994.
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1995.
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1996.
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997.
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1998.
Odluka o visini pristojbe za carinsko evidentiranje
Odluka o visini privremene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti
za 2003. godinu
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti
za 2004. godinu
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti
za 2005. godinu
Odluka o visini prosječnog troška s naslova priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti
za razdoblje od 1. siječnja do 2. kolovoza 2006. godine
Odluka o visini putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu
Odluka o visini reeskontne kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u prvom
tromjesečju 1992. godine
Odluka o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju
1992. godine
Odluka o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju
1992. godine
Odluka o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u IV. tromjesečju
1992. godine
Odluka o visini stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 1990. godinu
Odluka o visini stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini
Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Okučani
Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Stara Gradiška
Odluka o visini takse za carinsko evidentiranje
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine
tarifnih stavki
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine
tarifnih stavki

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine
tarifnih stavki
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine
tarifnih stavki i Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih
kupaca, bez visine
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu električnom energijom, s
iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom
povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom
povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine
tarifnih stavki
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s
iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s
iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki, Tarifnom sustavu za prijenos
električne energije,...
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti
proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina
Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2008. godinu
Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu
Odluka o visini troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti
javnog cestovnog prijevoza
Odluka o visini troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti
javnog cestovnog prijevoza
Odluka o visini troškova provođenja obdukcije
Odluka o visini udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014.
godini
Odluka o visini utvrđivanja uplate doprinosa za zapošljavanje
Odluka o visini vodoprivrednog doprinosa
Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu
Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državnom proračunu
Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017.
godinu
Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018.
godinu
Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i
posebnog nteresa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016.
godinu
Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom
vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu
Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom
vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu
Odluka o višim osnovicama osiguranja koje služe za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja
doprinosa
Odluka o vodećem broju banke
Odluka o vodećim brojevima depozitnih institucija
Odluka o vođenju registra zaposlenih u državnim i javnim službama
Odluka o vojnopomorskim, zapovjednim i položajnim zastavama i plamencima na ratnim
brodovima Republike Hrvatske
Odluka o vraćanju cijena određenih proizvoda na određenu razinu
Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
Odluka o vrijednosti boda za izračunavanje vrijednosti standarda ortopedskih i drugih
pomagala
Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje naknade koja se plaća zbog promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta
Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta
Odluka o vrijednosti etalonskog stana u 1999. godini
Odluka o vrijednosti etalonskog stana u 2000. godini
Odluka o vrijednosti etalonskog stana u 2001. godini
Odluka o vrijednosti etalonskog stana u 2002. godini
Odluka o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu
Odluka o vrijednosti tima za uspostavljanje ugovornog odnosa za provođenje primarne
zdravstvene zaštite za 1991. godinu
Odluka o vrstama radijskih postaja za koje se ne izdaje dozvola
Odluka o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima
Odluka o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga
Odluka o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica
Odluka o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske
povlastice
Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava
Odluka o zabrani izvoza pšenice i pšeničnog brašna
Odluka o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke
Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici
Hrvatskoj
Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne
uprave
Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne
uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne
uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske
Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne
uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe
koje se financiraju iz državnog proračuna
Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe
koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske
Odluka o zabrani ribolova tuna
Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus) u 2010. godini
Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus) u rekreacijskom ribolovu u 2011 godini
Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom
ribolovu u 2011. godini
Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i
bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
Odluka o zabrani uvoza pšenice, pšeničnog brašna, pšenične prekrupe i pšeničnih peleta
Odluka o zabrani uvoza šećera
Odluka o zabrani uvoza živih svinja za klanje i svinjskog mesa
Odluka o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti
Odluka o zaduženosti određenih poduzeća
Odluka o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih
banaka u iznosu od 500.000.000,00 EUR
Odluka o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih
banaka, u iznosu od 750.000.000,00 eura
Odluka o zaduženju Republike Hrvatske kod Chase Manhattan Bank
Odluka o zaduženju Republike Hrvatske kod Dresdner Bank Luxembourg
Odluka o zaduženju Republike Hrvatske u iznosu od USD 100.000.000,00
Odluka o zaduživanju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih
banaka u iznosu od 500.000.000,00 EUR
Odluka o zaduživanju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih
banaka u iznosu od 760.000.000 EUR-a
Odluka o zaduživanju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih
banaka, u iznosu od 750.000.000 EUR-a
Odluka o zahtjevu za zaštitu protiv Odluke Državnog sudbenog vijeća
Odluka o zahtjevu za zaštitu protiv Odluke Državnog sudbenog vijeća od 7. listopada 1998.
Odluka o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 1998. godine
Odluka o zajamčenoj cijeni pšenice roda 1998. godine
Odluka o zajamčenoj cijeni soje roda 1998. godine
Odluka o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 1998. godine
Odluka o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 1998. godine
Odluka o zajamčenoj najnižoj svoti koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1999.
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2007. godini
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2008. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2009. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2010. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2012. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2013. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu
Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu
Odluka o zamjeni nekretnina
Odluka o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske i Grada Imotskog
Odluka o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske i Grada Zagreba
Odluka o zamjeni novčanica hrvatskog dinara za novčanice i kovani novac koji glase na kunu
i lipu
Odluka o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica hrvatskih dinara
Odluka o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica kuna i oštečenog kovanog novca kune i
lipe
Odluka o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela
državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna
Odluka o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i
Hercegovinom i Republikom Srbijom
Odluka o zastupničkom paušalu
Odluka o zaštiti novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca
Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga
Odluka o zaštiti od međuvalutnih tečajnih promjena po obvezama euroobveznice Republike
Hrvatske koja je izdana 14. srpnja 2010. godine u iznosu od USD 1.250.000.000,00, s
dospijećem 14. srpnja 2020. godine
Odluka o zaštiti područja "Podpanj" kao posebnog ornitološkog rezervat
Odluka o zaštiti travnjačke površine na biljskom groblju kao spomenika prirode
Odluka o zaštiti tržišnog natjecanja unutar bankarskog sektora
Odluka o zaštitnim cijenama stoke u 1993. godini
Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje roda 1992. godine
Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje roda 1993. godine
Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje roda 1994. godine
Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje, roda iz 1991. godine
Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
Odluka o zaštitnoj cijeni kukuruza roda 1992. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni kukuruza roda 1993. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni kukuruza roda iz 1991. godine

Odluka o zaštitnoj cijeni lista duhana roda 1995. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni lista duhana roda 1996. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni lista duhana roda 1997. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni mlijeka za 1993. godinu
Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1993. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1994. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1995. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1996. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1997. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda iz 1992. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni sirovog duhana roda 1992. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni sirovog duhana roda 1994. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni sirovoga duhana roda 1993. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni soje roda 1995. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni soje roda 1996. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni soje roda 1997. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni suncokreta roda 1995. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni suncokreta roda 1996. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni suncokreta roda 1997. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1992. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1993. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1994. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1995. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1996. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1997. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda iz 1991. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1992.
Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1993. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1994. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1995. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1996. godine
Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1997. godine

Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici
Venezueli, sa sjedištem u Caracasu
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini sa
sjedištem u Bihaću
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Clevelandu, Sjedinjene
Američke Države
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici, sa
sjedištem u Johannesburgu
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa
sjedištem u Aarhusu
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa
sjedištem u Aucklandu
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa
sjedištem u Antofagasti
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici
Njemačkoj, sa sjedištem u Berlinu
Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u St. Paulu, Savezna Država
Minnesota, Sjedinjene Američke Države
Odluka o zatvaranju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Buenos Airesu, Republika
Argentina
Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici sa sjedištem u
Rosariju
Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u St. Johnu
Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u
Innsbrucku
Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u
Bakuu
Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Finskoj
Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u
Bitoli
Odluka o zatvaranju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa
sjedištem u Bakuu, kao ispostave Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Turskoj,
sa sjedištem u Ankari
Odluka o zatvaranju Specijalne misije Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u
Bagdadu
Odluka o zatvaranju Stalne misije Republike Hrvatske pri Konferenciji o europskoj sigurnosti i
suradnji (KESS-u) u Beču
Odluka o zatvaranju Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u
Beču

Odluka o zatvaranju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
Odluka o zatvaranju Ureda za vezu Republike Hrvatske, sa sjedištem u Prištini
Odluka o zatvaranju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj
Republici
Odluka o zatvaranju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazakstan, sa sjedištem
u Almaty
Odluka o zatvaranju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Odluka o zatvaranju za promet postojećeg pješačkog prijelaza
Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Odluka o zatvaranju za promet postojećega pješačkog prijelaza preko pruge
Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko--cestovnih prijelaza
Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkog
prijelaza na željezničkoj pruzi M201 (Gyekenyes) - državna granica - Koprivnica - Dugo Selo
Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza na dionici
željezničke pruge R201 Zaprešić - Čakovec
Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave
Odluka o zmjenama Odluke o visini premije za mlijeko, wnu, konopljinu stabljiku i stabljiku
lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene
konopljine stab
Odluka o županijskim porezima Brodsko-posavske županije
Odluka od dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom streljačkom savezu
Odluka određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa
članova obveznih mirovinskih fondova
Odluka osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Bruxellesu, Kraljevina Belgija
Odluka osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u
Kalinjingradu
Odluka po postavljenju Dunje Jevak za generalnu konzulicu Republike Hrvatske u Bosni i
Hercegovini, sa sjedištem u Banja Luci
Odluka po stavljenju dr. Zdenka Škrabala za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u republici Mađarskoj
Odluka Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske
Odluka Povjerenstva za utvrđivanje reprezrentativnosti klasa: 006-04/12-06/30, urbroj: 689/112-3 od 13. studenoga 2012. godine
Odluka Predsjednika Republike

Odluka raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te
zamjenika općinskog načelnika Općine Murter - Kornati i raspisivanju prijevremenih izbora za
zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Odluka razvrstavanju cesta u regionalne i lokalne ceste
Odluka s osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"
Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli klasa: 003-08/15-08/49 urbroj: 380-01-01-15-1 od 24.
travnja 2015.
Odluka Sveučilišta u Zadru, klasa: 650-02/15-01/05, urbroj: 2198-1-79-01/15-01 od 20.
srpnja 2015. godine
Odluka Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 602-04/15-13/3, urbroj: 380-020/173-15-12 od 2. srpnja
2015. godine
Odluka u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja
držanog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike
Hrvatske dopunjen novim stavkom 2., broj: SuP-O-1/2014. od 14. siječnja 2014. 1
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative
"Stožer za obranu hrvatskog Vukovara"
Odluka u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "U
ime obitelji"
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative
»Dosta je stožerokracije«
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative
»Odlučujmo zajedno!«
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o
obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja
hrvatskih autocesta u koncesiju
Odluka Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-4765/200-7 od 31. listopada 2002.
Odluka Upravnog suda Republike Hrvatske broj:Us-10394/2007-4 od 24. listopada 2007.
Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-1946/2005 od 19. rujna 2006.
Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2411/2004 od 27. rujna 2006.
Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2494/2005 od 19. rujna 2006.
Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-4713/2005 od 20. rujna 2006.
Odluka Ustavog suda Republike Hrvatske broj U-III-62/1996 od 16
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0038 od 15. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0039 od 15. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0040 od 15. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0043 od 15. prosinca 2010.

Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0045 od 15. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0046 od 15. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0053 od 15. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0054 od 15. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/10-04/0044 od 29. travnja 2013.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0058 od 12. siječnja 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0059 od 13. siječnja 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0060 od 12. siječnja 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0062 od 13. siječnja 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0063 od 12. siječnja 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0067 od 12. siječnja 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0072, urbroj: 567-06/04-12-05 od
23. veljače 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0078, urbroj: 567-06/04-12-03 od
23. veljače 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02-002 od 8. ožujka 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/12-05/0011, urbroj: 567-06-14-27 od 24.
ožujka 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/12-05/0147, urbroj: 567-02-14-33 od 24.
lipnja 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/12-05/0147, urbroj: 567-06-13-11 od 12.
lipnja 2013.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/13-02/0005 od 4. lipnja 2013.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/14-02/0008, urbroj: 567-06/04-14-02 od
18. rujna 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0032, urbroj: 567-06-17-06 od 22.
kolovoza 2017.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0033, urbroj: 567-06-17-03 od 22.
kolovoza 2017.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0036, urbroj: 567-06-17-05 od 22.
kolovoza 2017.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0037, urbroj: 567-06-17-03 od 29.
prosinca 2017.
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-02/0005, urbroj: 567-06/04-1802 od 19. prosinca 2018.
Odluka Vijeća za elektroničke medije urbroj: 567-06/04-12-03 od 23. veljače 2012.

Odluka Vijeća za elektroničke medije urbroj: 567-06/04-12-05 od 17. veljače 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije urbroj: 567-06/04-12-06 od 17. veljače 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije urbroj: 567-06/04-12-07 od 17. veljače 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/09-01/0100 od 29. studenoga 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0001, urbroj: 567-02/10-02 od 13.
travnja 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0002, urbroj: 567-02/10-02 od 13.
travnja 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0003, urbroj: 567-02/10-02 od 13.
travnja 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0004, urbroj: 567-02/10-02 od 13.
travnja 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0029 od 9. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0032 od 9. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0034 od 9. prosinca 2010.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-05/0122, urbroj: 567-06/04-12-07 od
1. veljače 2012.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0001, urbroj: 567-06-14-02 od 3.
travnja 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0147, urbroj: 567-06-14-27 od 3.
travnja 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-01/0004, urbroj: 567-06-14-03 od 26.
svibnja 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-02/0012, urbroj: 567-06-14-07 od 30.
rujna 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-02/0013, urbroj: 567-06-14-05 od 30.
rujna 2014.
Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-09/0001, urbroj: 567-02/01-14-10 od
20. svibnja 2014
Odluka Vijeća za elektroničke medije, urbroj: 567-02/01-11-01 od 16. prosinca 2011.
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-8248/2011-6 od 5. lipnja 2013.
Odluka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene - sportsku luku
Delfin na dijelu k.o. Pula
Odlukau o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke
dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluke Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5318/7-19-2012 od 18. listopada 2012.

Odluke o katastarskoj izmjeri na području Grada Sv. Ivan Zelina za dijelove k.o. Blaževdol,
Hrnjanec, Paukovec i Psarjevo - naselje Donja Zelina
Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke
Odluke o obveznicama, osnovici, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj
obrtničkoj komori za 2002. godinu
Odluke o prestanku isplaćivanja sredstava osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog
osiguranja i zdravstva Hrvatske za lijekove koji se primjenjuju u bolničkom liječenju i za
materijale koji se kod
Odlukom o davanju suglasnosti na izdavanje jamstva (garancije) Republike Hrvatske Export
Development Corporation iz Ottawe, Kanada, kao sredstva osiguranja za obvezu povrata
zajma odobrenog RH Alan d.
Odlukom o dodjeli Povelje Republike Hrvatske The British Veterans of Vis 1943 - 45
ODLUKU O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE NA DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU KAPITALA
ODLUKU O OBVEZNICIMA, STOPI I OSNOVICI ZA PLAĆANJE KOMORSKOG
DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 1997. GODINU
ODLUKU O OPSEGU KONTINGENATA ZA IZVOZ ROBE U 1997. GODINI
Odluku o osnivanju Odbora za obilježavanje 50. obljetnice Bleiburških žrtava i žrtava
Križnog rata
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA AUTOMATIZACIJA (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA BAŽDARENJE (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - CJEVOVODI
(1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA ELEKTRIČNA OPREMA (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA KONTEJNERI (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - KOTLOVI,
IZMJENJIVAČI TOPLINE I POSUDE POD TLAKOM (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - MATERIJALI
(1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - NADVOĐE
(1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - OPĆI
PROPISI (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - OPREMA
TRUPA (1996)

ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - POMAGALA
ZA NAVIGACIJU (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA PREGRAĐIVANJE (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - PRIJEVOZ
PUTNIKA (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - PRIJEVOZ
TERETA (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA RADIOOPREMA (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - RASHLADNI
UREĐAJ (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - SREDSTVA
ZA SIGNALIZACIJU (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - SREDSTVA
ZA SPAŠAVANJE (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - STABILITET
(1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - STROJEVI
(1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - STROJNI
UREĐAJ (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - TANKERI ZA
KEMIKALIJE (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - TRUP (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - ZAŠTITA PRI
RADU I SMJEŠTAJ POSADE (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA ZAVARIVANJE (1996)
ODLUKU O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA-UREĐAJ ZA
RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE (1996)
Odluku o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1995. godinu
Odluku o davanju jamstva Vlade Republike Hrvatske i ovlaštenju Ministarstva financija da
izda i ministru financija da potpiše jamstvo

Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i
gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za
osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Odluku o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
Odluku o Državnom protokolu Republike Hrvatske
Odluku o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2008. godini
Odluku o gradskim porezima Grada Lipika
Odluku o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Odluku o iskazivanju povjerenja Vladi
Odluku o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "Vukovar
Odluku o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »350.
OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1669. – 2019.«
Odluku o izdavanju zlatnog dukata
Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka
Odluku o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Narodne banke
Hrvatske
Odluku o načinu utvrdivanja osnovica plaća i dodataka na plaću djelatnika u zdravstvu
Republike Hrvatske
Odluku o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i
naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1995.
Odluku o najvišem postotku naknade depozitaru za 2019. godinu
Odluku o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1995.
Odluku o naknadi za troškove smještaja i prehraneza vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije
izvan mjesta prebivalištakorisnika u godini 1995.
Odluku o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika
Odluku o obilježavanju 5. obljetnice državnosti samostalne, suverene Republike Hrvatske
Odluku o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Međunarodnih standarda
kontrole kvalitete, Međunarodnih smjernica revizijske prakse
Odluku o općinskim porezima Općine Gundinci
Odluku o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi
Odluku o općinskim porezima Općine Ribnik
Odluku o osnivanju Pododbora "Hrvatska izviđačka parlamentarna udruga"
Odluku o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava

Odluku o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazahstan, sa sjedištem
u Almaty
Odluku o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim
djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu
Odluku o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1.
siječnja1995.
Odluku o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za
određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene
izobrazbe nalaze na
Odluku o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa
Odluku o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava
iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Odluku o osnovici i stopi doprinosa Savezu udruženja hrvatskih obrtnika za 1994. godinu
Odluku o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2000.
Odluku o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Prvi
kongres Hrvatskih esperantista
Odluku o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom
saboru
Odluku o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba
Odluku o porezima Grada Skradina
Odluku o porezima Općine Murter-Kornati
Odluku o porezima Općine Dubrovačko primorje - Slano
Odluku o porezima Općine Karojba
Odluku o porezima Općine Ljubešćica
Odluku o porezima Općine Podgorač
Odluku o porezima Općine Rakovec
Odluku o porezima Općine Semeljci
Odluku o porezima Općine Viškovci
Odluku o potvrđivanju Poslovnika pučkog pravobranitelja
Odluku o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Odluku o povlačenju iz optjecaja novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 31. listopada
1993.
Odluku o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 20. - Zaštita pri radu i
smještaj posade (2010.)

Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za
2011. godinu
Odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Odluku o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
Odluku o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom državnom arhivu
Odluku o proglašenju Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske
Odluku o promatraču Republike Hrvatske pri Međunarodnom sudu za kazneni postupak
protiv osoba odgovornih za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na području bivše
Jugoslavije od 1991. godine
Odluku o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/61
u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Odluku o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Raba
Odluku o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i
zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu
Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija Predmet
Odluke
Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama
Ujedinjenih naroda
Odluku o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u
sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja
platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i /ili Zakona o
provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 50/16.)
Odluku o upravljanju likvidnosnim rizikom
Odluku o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na
doplatak za djecu u godini 1995.
Odluku o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog mosta na rijeci Kupi s pristupnim
dionicama ceste
Odluku o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o
uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihodima u
Odluku o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o
uvjetima prestanka pravana obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju
odnosno prihodima u
Odluku o uvođenju zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva

Odluku o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994.
Odluku o valorizacijskim koeficijentima zapreračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema
razini plaća iz godine1994. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom
poslu
Odluku o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za ožujak 1994. godine
Odluku o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za travanj 1994. godine
Odluku o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na
zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1995.
Odluku Ustavnog suda republike Hrvatske broj U/I-290/1990 od 14. ožujka 1991.
Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-184/1995. od 5. travnja 1995.
Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-188/1995. od 29. ožujka 1995. i
Izdvojeno mišljenje
Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-40/1993 od 15. prosinca 1993
Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-771 / 1994.od 5. travnja 1995.
Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-1049/1994 od 22. ožujka 1995.
Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači u lovištu
Oduka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/15-02/0016 urbroj: 567-06-15-08 od
29. rujna 2015.
Oduka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti
zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Oduka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Oduka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-937/1994 od 3. svibnja 1996.
Oluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Haifi
Oodluka o općinskim porezima Općine Muć
Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
Opća pravila/uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite
za 2003. godinu
Opći kolektivni ugovor
Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo
Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća
Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća glede iznosa najniže osnovne
plaće
Opći porezni zakon

Opći uvjet Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Opći uvjeti isporuke električne energije
Opći uvjeti opskrbe plinom
Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog
osiguranja
Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog
osiguranja
Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz
obveznog zdravstvenog osiguranja
Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja
Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
zaštite zdravlja na radu
Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom
Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom
Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
Operativni program podizanja novih nasada vinograda
Operativni program podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu
Osnovna mreža zdravstvene djelatnosti
Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
Osnovni Nacionalni Ugovor za gospodarstvo i javna poduzeća
Ovršni zakon
Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara do kraja 2002. i za 2003. godinu
Plan adresiranja
Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim
pojasevima 148,5 kHz - 1492,0 MHz
Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim
pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz
Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za 3.5 GHz, 10 GHz i 26 GHz
Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke
pokretne radijske komunikacije (RMR)
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880
MHz

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 -960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880
MHz
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHZ i 1710-1785/1805-1880 MHZ
Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
Plan dodjele za frekvencijski pojas 138 - 174 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 1452 - 1492 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 980/2110 - 2170 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 25,5 – 26,5 GHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz Opći uvjeti
Plan dodjele za frekvencijski pojas 26,5 – 27,5 GHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 28 GHz koji se koristi za mikrovalne veze
Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 440 – 470 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 703 - 733/758 - 788 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz
Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
Plan dodjele za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u frekvencijskom pojasu 3400 –
3800 MHz
Plan dodjele za sustave točka – više točaka
Plan državnih sredstava iz kojih se odobrava zajam prilikom kupnje stana
Plan Dugoročnog razvoja pošte i telekomunikacija u Republici Hrvatskoj do 2000. godine sa
Srednjoročnim planom razvoja za razdobljeod 1991. do 1995. godine
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine
Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika
Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete
zdravstvene zaštite
Plan i program mjera zdravstvene zaštite
Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Plan i program obnove i razvoja Grada Vukovara za period od 1. siječnja 2004. do 31.
prosinca 2008. godine

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj
Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj
Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske
Plan intervencija u zaštiti okoliša
Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
Plan numeriranja
Plan održavanja i razvoja mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1991. do
1995. godine s osnovnim elementima razvoja do 2000. godine
Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata,
organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda
Plan podjele radijskih frekvencija za frekvencijsko područje 410 - 430 MHz
Plan podjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim
pojasevima 148,5KHZ - 1492,0 MHZ
Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno
polaganje živih školjkaša
Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno
polaganje živih školjkaša za 2008. godinu
Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno
polaganje živih školjkaša za 2009. godinu
Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja
školjkaša
Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja
za 2007. godinu
Plan prijama pripadnika nacionalnih manjina u državnu službu u tijela državne uprave za
razdoblje od 2011. do 2014. godine
Plan prijama u državnu službu
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2006. godinu
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2007. godinu
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2013. godinu
Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2008. godinu (kratkoročni plan)
Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2009. godinu (kratkoročni plan)
Plan prijama u državnu službu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2010. godinu

Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2009.
godinu
Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2010.
godinu
Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2011.
godinu
Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2012.
Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2013.
godinu
Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014.
Plan prijama u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za
2019. godinu
Plan prijama u državnu službu u ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva za 2010. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2012. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2014. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2015. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2016. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2017. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za
2010. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2007. godinu
Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave, stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2008. godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2017. godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2018. godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2006.
godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2008.
godinu

Plan prijama u Državnu službu u Ured pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova 2009.
godine
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike
Hrvatske u 2008. godini
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2010.
godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2007.
godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured predsjednika Republike Hrvatske za 2006 godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured Predsjednika Republike Hrvatske za 2007. godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured predsjednika Republike Hrvatske za 2008. godinu
Plan prijama u državnu službu u Ured pučkog pravobranitelja za 2010. godinu
Plan prijama u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2007. godinu
Plan prijama u državnu službu Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2006.
godinu
Plan prijama u državnu službu Ureda Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske za 2006.
godinu
Plan prijama u državnu službu Ureda pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske za 2007.
godinu
Plan prijama u državnu službu Ureda Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske za 2008.
godinu
Plan prijama u državnu službu za 2007. godinu (kratkoročni plan)
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2012. godini
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2013. godini
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2016. godini
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2017. godini
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2018. godini
Plan prijama u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2006. godinu
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2021.

Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2022.
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2014.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2016.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2017.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2018.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2019.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2020.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2022.
godinu
Plan prijma u državnu službu u državnoodvjetničko vijeće za 2016. godinu
Plan prijma u državnu službu u Državnoodvjetničko vijeće za 2019. godinu
Plan prijma u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za
2020. godinu
Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskog sabora za 2016. godinu
Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2012. godinu
Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2014. godinu
Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2018. godinu
Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade
Republike Hrvatske za 2019. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014
Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2019. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2014.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2019.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2022.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021.
godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2022.
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016.
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019.
godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020.
Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2015. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2017. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2018. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2020. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pučkog pravobranitelja za 2011. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured pučkog pravobranitelja za 2012. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ured Pučkog pravobranitelja za 2014. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2012. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2015. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2018. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2019. godinu
Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2022. godinu
Plan prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2007. godini
Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011. - 2015. godine
Plan razvoja tkivnog bankarstva

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2006. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2005. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2007. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2008. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2009. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2011. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2012. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2013. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2014. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2015. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2016. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2017. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2018. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2019. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2020. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2021. godinu
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
za 2022. godinu
Plan za obranu od poplava
Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike
Hrvatske u Europskoj uniji
Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do
2011. godine

Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Platni sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti
na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u
SRH za razdoblje si
Podaci iz Registra korisnika proračuna
Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu
Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu
Podaci o gradevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u
gospodarstvu Republike Hrvatske na dan-21. listopada 1992. godine
Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene
vrijednosti kn prema DEM na dan 31. svibnja 1995. godine
Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajući indeks promjene vrijednosti
HRD prema DEM na dan 24. listopada 1992. godine
Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u
gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 15. lipnja 1992. godine
Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u
gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 30. lipnja 1991. godine
Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u
gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 30. rujna 1991. godine
Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u
gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 31. ožujka 1992. Godine
Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u
gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 1991. godine
Podaci o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Podaci o osnovici za utvrđivanje materijalnih prava prema odredbama Općeg kolektivnog
ugovora za gospodarstvo
Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti
na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u
SRH za razdoblje si
Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti
na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u
SRH za razdoblje sij
Podaci o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života
Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana (T), na dan 31. prosinca
1990. godine za područje općina

Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana (T),za treće tromjesečje
1990.godine za područje općina
Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od
kvalitete i vrijednosti stana, na dan 1. srpnja 1993. godine
Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od
kvalitete i vrijednosti stana na dan 1. listopada 1993. godine
Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od
kvalitete i vrijednosti stana, na dan 1. siječnja 1993. godine
Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od
kvalitete i vrijednosti stana, na dan 1. travnja 1993. godine
Podaci o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec veljaču 1993. godine, te o porastu plaća u privredi Republike Hrvatske za veljaču
1993. godine
Podaci o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec lipanj 1993. godine, te o porastu neto-plaća u privredi Republike Hrvatske za lipanj
1993. godine
Podaci o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec ožujak 1993. godine, te o porastu plaća u privredi Republike Hrvatske za ožujak
1993. godine
Podaci o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec svibanj 1993. godine, te o porastu plaća u privredi Republike Hrvatske za svibanj
1993. godine
Podaci o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec travanj 1993. godine, te o porastu plaća u privredi Republike Hrvatske za travanj
1993. godine
Podaci o prosječno mejsečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije i SR Hrvatke za razdoblje 1.prosinca 1989. do 28.veljače 1990. godine
Podaci o prosječno mjesečno isplačenoj neto plaći po radniku u privredi Republike Hrvatske
za razdoblje travanj-lipanj 1992. godine i o prosječno isplačenoj neto plaći po radniku u
privredi Republike
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenoj neto plaći po radniku u Republici Hrvatskoj, kod
pravnih osoba koje se financiraju iz proračuna, proračunskih fondova, te prosječno mjesečno
isplaćenoj neto plać
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u
gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblje sijećanj - ožujak 1992. godine i o prosječno
isplaćenom čistom osobnom dohotku p
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja kolovoz - listopad 1990. godine, srpanj - rujan 1990. godine
i o prosječno isplaćeno
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja lipanj - kolovoz 1990. godine, travanj - lipanj 1990. godine i
za mjesec kolovoz 199

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja lipanj - kolovoz 1991, travanj - lipanj 1991. i o prosječno
isplaćenom čistom osobno
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja ožujak - svibanj 1991, siječanj - ožujak 1991. i o prosječno
isplaćenom čistom osobn
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja rujan - studeni 1990. godine, srpanj - rujan 1990. godine i o
prosječno isplaćenom č
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja rujan - studeni 1991, srpanj - rujan 1991. i o prosječno
isplaćenom čistom osobnom d
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja studeni 1990. - siječanj 1991. godine, listopad - prosinac
1990. godine i o prosječn
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja svibanj - srpanj 199 1. i travanj - lipanj 1991. te o prosječno
isplaćenom istom os
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine i o prosječno isplaćenom
čistom osobnom dohotku po
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1991. godine i o prosječno isplaćenom
čistom osobnom dohotku po
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1991. godine i o prosječno isplaćenom
čistom osobnom dohotku po ra
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblje srpanj - rujan 1990. godine i o prosječno isplaćenom čistom
osobnom dohotku po radni
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblje srpanj -rujan 1991. godine i o prosječno isplaćenom čistom
osobnom dohotku po radnik
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1991. godine i o prosječno isplaćenom
čistom osobnom dohotku po rad
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje svibanj - srpanj 1990, godine
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1989. godine
Podaci o Prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje ožujak - svibanj 1990. godine

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje rujan - studeni 1989. godine
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine
Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom đistom osobnom dohotku po radniku u
gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblja studeni 1991 - siječanj 1992. godine; listopad
- prosinac 1991. godine i o pros
Podaci o prosječno mjesećno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja kolovoz - listopad 1991, srpanj - rujan 1991. i o prosječno
isplaćenom čistom osobno
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske u
razdoblju za travanj-lipanj 1992. i za mjesec lipanj 1992.
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja kolovoz-listopad i srpanj - rujan 1992. godine te o prosječnoj isplaćenoj neto plaći
po radniku u g
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja ožujak-svibanj 1992. godine, siječanj-ožujak 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj
neto plaći po ra
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja rujan - studeni i srpanj - rujan 1992. godine te o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po
radniku u gos
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblje srpanj - rujan 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u
gospodarstvu Hrvatske
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja lipanjkolovoz 1992. godine, travanj - lipanj 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj
neto-plaći po ra
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja listopad - prosinac 1993.; studeni-siječanj 1993/1994. i za mjesec siječanj 1994.
godine
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja siječanj - ožujak 1993. godine i veljača - travanj 1993. godine te o prosječnoj
isplaćenoj neto-plać
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja siječanj - ožujak 1993. i ožujak - svibanj 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći
po radniku u
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja travanj - lipanj 1993. i lipanj - kolovoz 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po
radniku u

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja travanj - lipanj 1993. i svibanj - srpanj 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po
radniku u g
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblje listopad - prosinac 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u
gospodarstvu Hrva
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblje listopad - prosinac 1992. godine, za razdoblje prosinac 1992.- veljača 1993.
godine, te o prosječnoj
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblje listopad - prosinac 1993. i za mjesec prosinac 1993. godine
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblje siječanj - ožujak 1993. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u
gospodarstvu Hrvats
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblje srpanj - rujan 1993. i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu
Hrvatske za mjes
Podaci o prosječnoj, mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja srpanj-rujan 1993, rujan-studeni 1993. godine
Podaci o prosjećno mjesečno isplaćenom čistom osobnomdohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja veljača- travanj 1991, siječanj - ožujak 1991. i o prosječno
isplaćenom čistom osobno
Podaci o prosjećnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatsake za
razdoblja srpanj-rujan 1993. i kolovoz-listopad 1993. te o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po
radniku u gosp
Podaci o prosjećnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja listopad - prosinac 1993. i prosinac 1993. - veljača 1994. te za mjesec veljaču
1994. godine
Podaci o prosjeno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u
gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblja prosinac 1991. - veljača 1992. godine;
listopad - prosinac 1991. godine i o prosj
Podaci o svoti najniže osnovne i minimalne plaće za mjesec kolovoz 1993. godine
Podaci o svoti najniže osnovne i minimalne plaće za mjesec srpanj 1993. godine
Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
Podaci o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu
Podatak o etalonskoj cijeni građenja
Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj lipanj 1990. godine
Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj ožujak 1990. godine

Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj prosinac 1989. godine
Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj rujan 1990. godine
Podatak o polaznoj veličini bruto osobnog dohotka po radniku na razini privrede Republike
za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine
Podatak o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života
Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj
Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici
Hrvatskoj
Podatak o prosječno isplačenoj neto plaći po radniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec kolovoz 1992. godine
Podatak o prosječno isplaćenoj neto plači po radniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec svibanj 1992. godine
Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Hrvatske za mjesec studeni
1992. godine
Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec prosinac 1992. godine
Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec siječanj 1993.
Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u Republici Hrvatskoj za mjesec
studeni 1992. godine za grane djelatnosti
Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po radniku u privredi Republike Hrvatske za
mjesec srpanj 1992. godine
Podatak o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Hrvatske za mjesec rujan
1992. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje 1. studeni 1989. do 31. siječnja 1990. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje prosinac 1990. - veljača 1991. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje siječanj - ožujak 1991. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje studeni 1990. - siječanj 1991. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SR Hrvatske za razdoblje 1. studeni 1989. do 31. siječnja 1990. godine

Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SR Hrvatske za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SR Hrvatske za razdoblje veljaća - travanj 1990. godine
Podatak o prosječno mjesečno isplaćenoxn čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje kolovoz - listopad 1990. godine
Podatak o prosječno mjesećno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje srpanj - rujan 1990. godine
Podatak o prosječnoj cijeni vode u Republici Hrvatskoj u 1999. godini
Podatak o prosjećno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Hrvatske za mjesec
listopad 1992. godine
Podatak o prosjećno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje rujan - studeni I990. godine
Podatak o prosjećno mjesečno isplaćenom ćistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije za razdoblje veljača - travanj 1990. godine
Podatak o prosjećnoj mjesečnoj bruto plaći po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske
za 1991. godinu
Podatak o rastu cijena na malo u prosincu 1992. godine
Podatak o rastu cijena na malo u siječnju 1993. godine
Podatak o rastu cijena na malo u studenom 1992. godine
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2007. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2008. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu
Podatak o ukupnim izdacima obveznoga zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu

Podatak o ukupnim izdacima osnovnoga zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje za 2002. godinu
Podatak o ukupnim izdacima osnovnoga zdravstvenog osiguranja Zavoda za 2003. godinu
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 1998. godinu
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 1999. godinu
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2000. godinu
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje za 2001. godinu
Podatak o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2004. godinu
Podatak o ukupnim rashodima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i prosječnom broju
osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja
mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila
Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja
mjerila, pregleda etalona, uzoraka, referentnih tvari i mjerila
Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje
predmeta od plemenitih kovina
Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova tipnog ispitivanja
mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila
Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje
predmeta od plemenitih kovina
Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknade za pokriće troškova za ispitivanje mjerila,
pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila
Podatci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Podatke o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene
vrijednosti kn prema DEM na dan 12. prosinca 1994. godine
Podatke o osnovicama za utvrđivanje materijalnih prava prema odredbama Općeg
kolektivnog ugovora za gospodarstvo
Podatke o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
Republike Hrvatske za razdoblja prosinac 1990. - veljača 1991. godine, listopad - prosinac
1990. godine i o prosje
Podatke o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi
SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1990. godine
Podatke o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po radniku u gospodarstvu Republike
Hrvatske za razdoblja veljača - travanj 1992. godine, siječanj - ožujak 1992. godine i o
prosječnoj isplaćenoj

Podatke o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za
razdoblja listopad - prosinac 1992. godine i studeni 1992. - siječanj 1993. godine te o
prosječnoj isplaćenoj
Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava,
dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka
Pohvala
Pohvala pripadnicima Odreda narodne zaštite općine Senj
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2010. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2012. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2013. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2014. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2016. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2017. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2019. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2020. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo
polugodište 2021. godine
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2012. godine
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2013. godine
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2014. godine
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. godine
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine
Pomorski zakonik
Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Popis akreditiranih ispitnih laboratorija, mjeriteljskih laboratorija, pravnih osoba koje potvrđuju
proizvode, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i
pravnih oso

Popis aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u
Popis aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj
Popis aktivnih tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj
Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa
i vina
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga
Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga (pročišćeni)
Popis davatelja poštanskih i kurirskih usluga na dan 15. lipnja 2009. godine
Popis davatelja poštanskih usluga
Popis domaćih i udomaćenih stranih sorti šumskog bilja koje se opravdano nalaze u
proizvodnji u Republici Hrvatskoj
Popis dorađivača poljoprivrednog sjemena
Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu
uporabiti za izradu droga
Popis državnih stanova koji se ne prodaju
Popis elektrana, jedinični iznosi nadoknada, popis gradova i općina na čijem području su
elektrane smještene (pročišćeni tekst)
Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj na dan 1. ožujka 1995.
godine.
Popis gotovih lijekova odobrenih za uporabu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2. ožujka
1995. godine do 31. prosinca 1995. godine
Popis gotovih liljekova odobrenih za uporabu u veterinarstvu
Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda
odobrenih za uporabu
Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od
interesa za Republiku Hrvatsku
Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme
Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme
Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme 2009-10-01
Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda

Popis hrvatskih norma u području plinskih uređaja
Popis hrvatskih norma u području sigurnosti dizala
Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi
Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala
Popis hrvatskih norma za žičare 2010-01-19
Popis hrvatskih normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
Popis hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Popis hrvatskih normi za medicinske proizvode 2010-05-24
Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu
Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za
uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za
uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila
struke
Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane
za životinje
Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje
obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu
Popis ispitnih laboratorija ovlaštenih za provedbu ispitivanja, pravnih osoba koje provode
ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće, pravnih osoba koje potvrđuju osoblje
Popis ispitnih laboratorija ovlaštenih/akreditiranih za provedbu ispitivanja
Popis izabranih sjemenskih sastojina
Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj
Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati
korisnike
Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati
korisnike u 2000. godini
Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati
korisnike u 2001. godini
Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati
korisnike u 2002. godini

Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati
korisnike u 2003. godini
Popis laboratorija
Popis lijekova odobrenih za uporabu u Republci Hrvatskoj na dan 1. lipnja 1992.
Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko
Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko
Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg
izračuna
Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg
izračuna u 2020. godini
Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg
izračuna u 2021. godini
Popis mineralnih gnojiva upisanih u Upisnik gnojiva (prema trgovačkom imenu i proizvođaču
gnojiva)
Popis mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja telekomunikacijskih usluga koji imaju
znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima
Popis mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u
cestovnom prometu
Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom
Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne bitnim zahtjevima za
mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose
na mjerila
Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne s bitnim zahtjevima
za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila
Popis normativnih dokumenata koje je izradio OIML i popis njihovih dijelova koji su sukladni s
bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkih
zahtjevima za
Popis normi
Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i
Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa,
općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i
certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj
Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i
Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa,
općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i
certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj
Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv
stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i
polovicama
Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari
koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga
Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari
koje se mogu rabiti za izradu opojnih droga
Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari
koje se mogu uporabiti za izdradu opojnih droga
Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari
koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima
strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta
zaštite okoliša
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupku
procjene utjecaja zahvata na okoliš
Popis otrova namijenjenih održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, deratizaciju,
odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju
Popis ovlaštenih (akreditiranih) ispitnih i mjeriteljskih laboratorija
Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela
Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija
Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija kojima je ovlaštenje oduzeto prema zahtjevima
pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni
Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i
potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osoblje
Popis ovlaštenih laboratorija
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje proizvoda životinjskog podrijetla
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode
Popis ovlaštenih pravnih osoba (certifikacijskih tijela) za utvrđivanje sukladnosti proizvodnje,
prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provedbu kontrole nad
proizvodnjom, preradom...
Popis ovlaštenih pravnih osoba koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za
prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari
Popis ovlaštenih revidenata
Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme
Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti plinskih aparata

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti strojeva
Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija u Republici Hrvatskoj
Popis ovlaštenih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija medicine rada za obavljanje
pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja
Popis oznaka hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda
Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja
Popis pravnih i fizički osoba brisanih iz Upisnika proizvođača u ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2005. godini
Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2005. godini
Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda upisanih u 2004. godini
Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih proizvoda
Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda
Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju
zapaljivih plinova i para
Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i
sprečavanje nastajanja i širenja požara
Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara
Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene
rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji
sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama
Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene
rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš
Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području
planiranja zaštite i spašavanja
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području
zaštite i spašavanja
Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite
okoliša
Popis pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje superanaliza vina i drugih proizvoda od grožđa
i vina
Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova
Popis pravnih osoba ovlaštenih za potvrđivanje i ispitivanje proizvoda

Popis pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja nad ekološkom proizvodnjom
Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje
vatrogasnih aparata
Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
Popis priznatih i izabranih sjemenskih sastojina
Popis priznatih novostvorenih sorti poljoprivrednog bilja u republici hrvatskoj
Popis priznatih prirodnih mineralnih i izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla
Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda u Republici Hrvatskoj
Popis priznatih sjemenskih sastojina
Popis proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala
Popis proizvođača sjemena
Popis proizvođača šumskih sadnica
Popis proizvođača šumskog sjemena
Popis projekata i programa udruga i iznosa za njihovu financijsku potporu iz sredstava
Državnog proračuna za 2002. godinu
Popis rabljenih traktora i osnove poljoprivredne opreme za koje se privremeno dozvoljava
uvoz
Popis referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Popis registriranih objekata
Popis registriranih objekata u djelatnosti trgovine, konzerviranja, skladištenja i prerade kože
Popis registriranih oznaka izvornosti
Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u
razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2005.
Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u
razdoblju od 23. travnja 2004. do 31. prosinca 2004. godine
Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u
razdoblju od1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006.
Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj
izdanih do 1. lipnja 2013.
Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj
izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007

Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj
izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008
Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj
izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009.
Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj
izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.
Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj
izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011.
Popis rješenja o oduzimanju odobrenja za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici
Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2006
Popis rješenja o oduzimanju odobrenja za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici
Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006.
Popis rješenja o oduzimanju odobrenja za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici
Hrvatskoj u razdoblju od 23. travnja 2004. do 31. prosinca 2004. godine
Popis službenih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti
Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Popis sorata krumpira, priznatih u Republici Hrvatskoj, za koje je utvrđeno da su otporne na
krumpirove cistolike nematode
Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju
Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj
Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hvatskoj
Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je izdana dozvo a za promet i primjenu, za koja je
podužena vrijednost dozvole, kojima je dozvola izmijenjena ili dopunjena i za koja je prestala
vrijediti doz
Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je izdana dozvola, odnosno sredstava za zaštitu bilja
za koja je prestala važiti dozvola za stavljanje u unutrašnji promet
Popis sredstava za zaštitu bilja za koja vrijedi dozvola za stavljanje u promet i za koja je
istekla dozvola za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj
Popis stanica za tehnički pregled vozila ovlaštenih za ispitivanje vozila koja prevoze opasne
tvari
Popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u
republici hrvatskoj
Popis stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i
kemijskih svojstava otpada
Popis stručnih naziva i njihovih kratica
Popis šumskih svojti

Popis šumskih svojti i križanaca
Popis tijela javne vlasti
Popis tijela javne vlasti za 2005. godina
Popis tijela javne vlasti za 2006. godinu
Popis tijela javne vlasti za 2007. godinu
Popis tijela javne vlasti za 2008. godinu
Popis tijela javne vlasti za 2009. godinu
Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu
Popis tijela za ocijenu sukladnosti opreme pod tlakom
Popis upisanih u Upisnik uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja
Popis upisanih uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija
Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Popis ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva
Popis utvrđenih domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja koje se nalaze u
proizvodnji u Republici Hrvatskoj
Popis uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica
Popis uvoznika upisanih u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala,
presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
Popis veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se
brišu s popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih
proizvoda odobrenih za uporabu
Popis veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se
brišu sa popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih
proizvoda
Popis značajnih događaja
Popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova odnosno drugih pravnih osoba
ovlaštenih za obvezatni stručni nadzor proizvodnje šumskog sjemena
Posebne uzance o građenju
Posebne uzance u trgovini na malo
Posebne uzance u ugostiteljstvu
Posebni dodatak II. uz Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IP-3826/2009 i
dr. od 17. studenoga 2009. godine
Poslovnička odluka o uvjetima za radna mjesta savjetnika i stručnih suradnika u Ustavnom
sudu Republike Hrvatske
Poslovnik o radu Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima
općina, gradova i županija

Poslovnik Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
Poslovnik državnog odvjetništva
Poslovnik Državnog sudbenog vijeća
Poslovnik Državnoga sudbenog vijeća
Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća
Poslovnik Hrvatskoga sabora
Poslovnik Hrvatskoga sabora (pročišćeni tekst)
Poslovnik Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
Poslovnik o načinu rada Povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta u postupku
izdavanja dozvola radionicama za tahografe
Poslovnik o održavanju elektroničke sjednice
Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
Poslovnik o radu Glavnog turističkog sabora Hrvatske turističke zajednice
Poslovnik o radu Komisije vlade RepubIike Hrvatske za dodjelu i raspodjelu kontingenta
radnih dozvola za SR Njemačku
Poslovnik o radu Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata
Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Poslovnik o radu Odbora za europske poslove
Poslovnik o radu Povjerenstva Vlada Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne
samouprave
Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne
samouprave
Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje o žalbama tražitelja
azila i azilanata
Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima
općina, gradova i županija
Poslovnik o radu Povjerenstva za azil
Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog
postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji
Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog i
prekršajnog postupka, te izvršenja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji
Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i
izvršavanja maloljetničkih sankcija
Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i
izvršavanja maloljetničkih sankcija
Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama

Poslovnik o radu pravobranitelja za djecu
Poslovnik o radu pučkog pravobranitelja
Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore
Poslovnik o radu Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
i njenih organa
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Poslovnik o radu vojnostegovnih sudova
Poslovnik o radu vojnostegovnih tužiteljstava
Poslovnik Povjerenika za informiranje
Poslovnik pravobranitelja za djecu
Poslovnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom
Poslovnik pučkog pravobranitelja
Poslovnik Sabora Republike Hrvatske
Poslovnik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske
Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
Poslovnik Vijeća općina Sabora Socijalistićke Republike Hrvatske
Poslovnik Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske - pročišćeni tekst
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
Poslovnik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora
Poslovnik Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora (pročišćeni tekst)
Poslovnik zastupničkog doma sabora Republike Hrvatske
Poslovnik Županijskog doma Hrvatskoga sabora
Poslovnik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske
Postupovnik o postupcima službenog obavješćivanja u području norma i tehničkih propisa
Potvrda o naplati novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja
Povelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj
Povelja zahvalnosti Dr. Franji Tuđmanu Predsjedniku Republike Hrvatske
Povelja zahvalnosti Svetom Ocu Ivanu Pavlu II.

Povelja zastupnicima prvog saziva Sabora, članovima Vlade i Predsjedništva Republike
Hrvatske u periodu 1990. - 1992. godine
Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na
izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela
Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance
Pravila djelovanja tržišta električne energije
Pravila Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde
Pravila i opći uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene
djelatnosti i razine zdravstvenih zavoda za 2005. godinu
Pravila i opći uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene
djelatnosti i razine zdravstvenih zavoda za 2006. godinu
Pravila i Opći uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene
djelatnosti i razine zdravstvenih zavoda za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004.
godine
Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta
Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na
izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela
Pravila korištenja sustava skladišta plina
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
Pravila o izdavanju certifikata konzultantima i stjecanju statusa licentiranog člana Hrvatske
mreže konzultanata za malo gospodarstvo
Pravila o licenciranju obrta za izvođenje praktičnog dijela programa naukovanja
Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda
Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja
razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima
Državnoodvjetničkog vijeća
Pravila o organizaciji tržišta plina
Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj
tijekom izborne promidžbe
Pravila o postupanju Hrvatske radiotelevizije tijekom izborne promidžbe
Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga
Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga u promatranju rada tijela za
provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnoga sabora
Pravila o Programu izobrazbe za trenere/učitelje poduzetništva
Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
Pravila o radu Hrvatske mreže konzultanata

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog
odvjetnika i načinu njegova podnošenja
Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja
Pravila o sadržaju psihološkoga testiranja
Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika
državnih odvjetnika
Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog
poretka Republike Hrvatske
Pravila organiziranja tržišta električne energije
Pravila uspostavljanja i provođenja dodatnog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti
Pravila za statutarnu certifikaciju kontejnera
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Brodovi u polarnim vodama
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, nadvođe
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomagala za navigaciju
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz putnika
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sigurnosna zaštita brodova
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sredstva za spašavanje
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Uređaji za rukovanje teretom i naprave
za dizanje
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, baždarenje

Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom u javnobilježničkim uredima
Pravilmik o načinu vodenja očevidnika o obavljenom nadzoru državnog inspektora pošte
Pravilnik
Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija
Pravilnik o koncesijama u javnim telekomunikacijama
Pravilnik o metodologiji izrade i sadržaju planova zaštite i spašavanja
Pravilnik o mirenju
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK
mineralna gnojiva i konzerve sardina
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme
Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone
Pravilnik o načinu vođenja evidencije i iskaznici pripadnika dobrovoljačkih omladinskih
jedinica civilne zaštite Hrvatske
Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača
Pravilnik o obrascima zahtjeva za novčane naknade i materijalnu pomoć, obrascu izjave o
imovinskom stanju i poposu dokumentata o visini dohotka korisnika
Pravilnik o odori, znakovlju i posebnoj oznaci pripadnika civilne zaštite
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU I ZAŠTITI JAVNIH CESTA
Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava
elektroničke razmjene podataka
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
ugradbu, položaj, djelovanje i identifikaciju upravljačkih naprava TPV 320 (izdanje 01)
Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika
za obavljanje poslova zaštite na radu
Pravilnik o stručnim kriterijima za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskih prava i prava
umjetnika izvođača
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila
vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji radijske mreže i radijskih postaja za odašiljanje radijskih i
televizijskih programa
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i
mjerama zaštite od optičkog zračenja

Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u
sjedištima državnih odvjetništava nastalih spajanjem
Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE
TROŠKOVA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s
izvorima ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u
hrvatskom zračnom prostoru
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 205. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama
Pravilnik o vježbaonicama u predškolskim ustanovama
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za rad s izvorima ionizirajućih zračenja, te mjerilima,
sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o zdravstvenim pregledima osoba koje rade s
izvorima ionizirajućih zračenja
Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog
voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika
Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog usavršavanja i provjeri
stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača, instruktora vožnje,
ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika
Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
Pravilnik Hrvatskog autokluba o stručnom nadzoru nad radom autoškola
Pravilnik koji određuje najviše dopuštene količine kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani,
koji su posljedica neizbježnog onečišćenja hrane za životinje tim tvarima za one
vrste/kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno
Pravilnik kojim se Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na
prisutnost okratoksina A
Pravilnik kojim se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje
investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja imovinom-portfeljom i
investicijskog savjetovanja
Pravilnik kojim se propisuju posebni uvjeti koji se primjenjuju pri uvozu kikirikija iz Gane i
Indije, okre (bamije) i curry listova iz Indije te sjemenki lubenice iz Nigerije
Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i
proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina
Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj
prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj
prospekata zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
Pravilnik kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima
Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova
Pravilnik kojim se uređuju ulaganja otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom
Pravilnik kojim se uređuju ulaganja zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u
nekretnine
Pravilnik kojim se utvrđuje model liste odobrenih subjekata u skladu s veterinarskim
propisima i pravila za dostavljanje liste Europskoj komisiji
Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za godišnje testiranje rasplodne peradi na Newcastlesku
bolest
Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa
društveno poticane stanogradnje
Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko lijeka i medicinskoga proizvoda
Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika
Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja
za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti faktoring-društva
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se
ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008
Pravilnik o vođenju Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim
upraviteljima
Pravilnik o (načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje
Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama
Pravilnik o adresiranju i numeriranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade
Pravilnik o aerodromima
Pravilnik o aerodromima na vodi
Pravilnik o aerodromskim naknadama
Pravilnik o aerosolnim raspršivačima

Pravilnik o aerosolnima raspršivačima
Pravilnik o agrotehničkim mjerama
Pravilnik o akreditaciji agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove
Pravilnik o aktivnom traženju posla
Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta
Pravilnik o akvakulturi
Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla
Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Pravilnik o amortizaciji
Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića
Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore
Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore
(Zagrebačka pravila)
Pravilnik o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore
(Zagrebačka pravila)
Pravilnik o Arbitraži za odlučivanje u sporovima iz Općeg kolektivnog ugovora
Pravilnik o arheološkim istraživanjima
Pravilnik o arhivu podataka, produkata i informacija
Pravilnik o aromama
Pravilnik o autobusnim kolodvorima
Pravilnik o autobusnim stajalištima
Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku azila
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka
PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU PROTJERIVANJA I
POVRATKA STRANACA
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi

Pravilnik o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visokopatogene
influence ptica te uspostavi sustava ranog otkrivanja na rizičnim područjima
Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji
tekućih i plinovitih ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske
Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji
ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske
Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, sustavu kvalitete, upisu u očevidnik proizvođača
i očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda
Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača,
upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti
medicinskih proizvoda
Pravilnik o boji, oznakama i opremi vozila za potrebe sustava izvršenja sankcija
Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance
Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance i načinu izračuna troškova prisilnog
udaljenja
Pravilnik o brodarskim knjižicama
Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj
Pravilnik o brodicama
Pravilnik o brodicama i jahtama
Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama
Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbe
Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu u osnovnoj školi
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj
skupini u osnovnoj školi
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi
Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu te odgojnoobrazovnoj grupi
Pravilnik o brzo smrznutoj hrani
Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva
Pravilnik o carinskom nadzoru i postupku u međunarodnom zračnom prometu
Pravilnik o carinskom postupku u putničkom prometu
Pravilnik o certifikaciji zrakoplova te projektnih i proizvodnih organizacija
Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i
proizvodnih organizacija

Pravilnik o cestarini
Pravilnik o cijenama usluga
Pravilnik o cijenama zračnog prijevoza putnika i robe
Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica
Pravilnik o cijeni putnih i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu između Republike
Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji
Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke
mreže
Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke
mreže
Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima
za ispitivanje oružja i streljiva
Pravilnik o cjeniku divljači
Pravilnik o cjepivima protiv bruceloze goveda
Pravilnik o čamcima
Pravilnik o čuvanju izbornog materijala
Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za
Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor odbornika zastupnika
Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor predsjednika Republike Hrvatske i izbornog
materijala za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
Pravilnik o čuvanju šuma
Pravilnik o čuvarskoj i zaštitarskoj iskaznici
Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu
Pravilnik o darovanju građevnog materijala
Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog
uređenja
Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i
ovlaštenim carinskim zastupnicima
Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka
Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Pravilnik o davanju ovlaštenja za kontrolu projekata
Pravilnik o deklaraciji ekoloških proizvoda
Pravilnik o deklaraciji i označavanju ekoloških proizvoda
Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih emisija
koje se smatraju vlastitom proizvodnjom
Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se
smatraju vlastitom proizvodnjom
Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje programskih sadržaja koji se smatraju
vlastitom proizvodnjom
Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola
Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i
proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje
Pravilnik o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih
životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske
Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i
revizorskog izvješća društava za osiguranje
Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i
revizorskog izvješća s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja
Pravilnik o detektivskoj iskaznici
Pravilnik o deterdžentima
Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za afričku svinjsku kugu
Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za influencu ptica
Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu
Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske
Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske
Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita
Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu
Pravilnik o diplomatslam i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika
Pravilnik o distribuciji plina
Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te
organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu
plaćanja paušalnog
Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te
organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu
plaćanja paušalnog poreza
Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti
Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke

Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se
obavljaju u osnovnoj školi
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se
obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi
Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije
Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne
osnovne mirovine
Pravilnik o dobivanju odobrenja (licencije) za rad u casinu
Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima
Pravilnik o dobroj istraživačkoj praksi
Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi
Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi i verifikaciji njene primjene kod ispitivanja
veterinarsko-medicinskih proizvoda
Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva
Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima
Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova na veliko
Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima,
davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu
lijekovima na veliko
Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko medicinskim proizvodima i uvjetima za upis u
očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda
Pravilnik o dobroj praksi, uvjetima za davanje dozvole za promet na veliko te uvozu i izvozu
medicinskih proizvoda
Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi
Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove
Pravilnik o dobrovoljnim mirovinskim programima
Pravilnik o dodacima hrani za životinje
Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Pravilnik o dodacima prehrani
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće pripadnika oružanih snaga Republike
Hrvatske
Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava

Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica
podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i
Kraljevini Švedskoj
Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i
jednodnevnih pilića za rasplod ili proizvodnju podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih
stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj
Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkog i kriterijima
za prikupljanje informacija o toj bolesti
Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga
Pravilnik o dodatnim jamstvima za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne
encefalopatije u ovaca
Pravilnik o dodatnim jamstvima za trgovinu govedima u odnosu na zarazni goveđi
rinotraheitis/zarazni pustularni vulvovaginitis i uvjetima za utvrđivanje statusa stada
Pravilnik o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova
Pravilnik o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjma mirovinskih fondova
Pravilnik o dodatnim mjerama za sprječavanje manipulacije tržištem
Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim
investicijskim fondovima
Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje alternativnim
investicijskim fondovima
Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i
reosiguranje
Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i
reosiguranju
Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira
podrijetlom iz Egipta
Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi
osiguravatelja
Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupama osiguravatelja
Pravilnik o dodatnom specijalističkom stručnom usavršavanju medicinskih sestara medicinskih tehničara iz hitne medicinske pomoći
Pravilnik o dodatnom stručnom usavršavanju prvostupnika medicinsko-laboratorijske
dijagnostike u području citodijagnostike
Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara
Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika
Pravilnik o dodjeli braniteljskih zahvalnica

Pravilnik o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove
Pravilnik o dodjeli dionica bez naplate
Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture
Pravilnik o dodjeli nagrade udomiteljima
Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014.
godini
Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015.
godini
Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016.
godini
Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama
Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2011. godini
Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini
Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2013. godini
Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini
Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2015. godini
Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini
Pravilnik o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za
obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje
plinskog ulja obojanog plavom bojom
Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje
plinskog ulja obojenog plavom bojom
Pravilnik o dodjeli radijskih frekvencija
Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata
Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili
nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata
Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore
Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za
internetsko učenje hrvatskoga jezika
Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija i pripomoći studentima dodiplomskih i
poslijediplomskih studija te poslijedoktorandima
Pravilnik o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i
naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija
Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje
plovidbe
Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje
plovidbe
Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima
Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i
dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesiju za
ribnjake
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za
ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno
društva za reosiguranje
Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI ZA OCJENU AKTIVNE TVARI U BIOCIDNIM
PRIPRAVCIMA, DOKUMENTACIJI ZA OCJENU BIOCIDNIH PRIPRAVAKA, POSTUPCIMA
OCJENJIVANJA BIOCIDNIH PRIPRAVAKA I NJIHOVE UPORABE TE O VRSTAMA
BIOCIDNIH PRIPRAVAKA S NJIHOVIM OPISIMA I JEDINSTVENIM NAČELIMA ZA
OCJENJIVANJE BIOCIDNIH PRIPRAVAKA
Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja
Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja
Pravilnik o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka
životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku
Pravilnik o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko--zdravstvenog pregleda životinja koje
ulaze u Republiku Hrvatsku
Pravilnik o dokumentu za transfer eksplozivnih tvari unutar Europske unije
Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje
Pravilnik o doprinosima
Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja
Pravilnik o dopusnicama za obavljanje linijskog prijevoza putnika

Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na
malo
Pravilnik o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u
trgovini
Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu
Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama
Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama
male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih
osobnih automobila
Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama
CO2 novih osobnih vozila
Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o službenoj potrošnji goriva i službenim
specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila
Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu
Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i
šumskom redu
Pravilnik o dozvolama i ovlaštenjima kontrolora zračnog prometa
Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta
Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti
Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i
oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika
Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov
Pravilnik o dozvolama za športski ribolov
Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
Pravilnik o dozvoli za akvakulturu
Pravilnik o dozvoli za miniranje
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog
mirovinskog fonda
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog
fonda
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih
pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova
rizičnog kapitala s privatnom ponudom

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s
javnom ponudom
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima o ograničenjima ulaganja UCITS fonda
Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima
Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka
Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja
čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina
Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju
Pravilnik o držanju pčela
Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše
Pravilnik o državnim etalonima
Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju
Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju
Pravilnik o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava
Pravilnik o državnoj nagradi športa "Franjo Bučar
Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić
Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad
Pravilnik o Državnoj nagradi za socijalnu skrb i humanitarni rad
Pravilnik o Državnoj nagradi za šport "Franjo Bučar"
Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje
Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
Pravilnik o državnom stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora
Pravilnik o dužnostima, ovlastima i zadacima tijela za ocjenjivanje sukladnosti u postupku
ocjenjivanja sukladnosti sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba
Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s
djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim
stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog
pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo
Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u akvakulturi
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda
Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina
Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)
Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga
Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za
preradu
Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju
stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja
podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim
posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenjima
Pravilnik o energetskim pregledima građevina
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
Pravilnik o energetskoj bilanci
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Pravilnik o EORI broju
Pravilnik o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za srpanj 1993. godine
Pravilnik o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila ( izdanje 00)
Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada

Pravilnik o evidencijama u arhivima
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o evidencijama u srednjim školama, učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim
ustanovama
Pravilnik o Evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa
Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certifiiciranja u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Pravilnik o evidenciji i izvršavanju istražnog zatvora u domu
Pravilnik o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra
Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera
Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica
Pravilnik o evidenciji pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i
podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa
Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage
Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene
kaznenim djelom
Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi
ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova
Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Pravilnik o evidenciji zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova Hrvatskog saveza zadruga
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije
Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra
Pravilnik o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće
dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla
Pravilnik o farmakovigilanciji
Pravilnik o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode
Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društva
Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava
Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova

Pravilnik o financijskom izvješćivanju za ministarstva, proračunske korisnike,
izvanproračunske fondove i jedinice lokalne samouprave i uprave
Pravilnik o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama
Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama
Pravilnik o financiranju projekata i programa studentskih udruga
Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u
međunarodnom prometu
Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama
Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih
objekata
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i
vina te voćnih vina
Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničnih medija
Pravilnik o Fondu za telekomunikacijske usluge
Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
Pravilnik o geodetskim elaboratima
Pravilnik o geodetskom projektu
Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima
Pravilnik o godišnjem izvještavanju Hanfe o usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br.
648/2012, usklađenosti s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/592 kod
utvrđivanja kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost, te o korištenju
izuzeća od primjene ograničenja pozicija u robnim izvedenicama i ekonomski
jednakovrijednim OTC ugovorima i izuzeća od primjene članaka 8. i 28. Uredbe (EU) br.
600/2014
Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja
odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti
Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge
u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje
članarine turističkoj zajednici
Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom

Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja,
proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj
koristi u poljoprivredi
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Pravilnik o gospodarenju otpadom
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka
Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne
primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
Pravilnik o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog
nadzora tijekom njihove gradnje
Pravilnik o građevinama u kojima sanitarni čvorovi podliježu sanitarnom nadzoru
Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite
od požara
Pravilnik o građevinskim i instalacijskim materijalima koji se mogu nabavljati iz sredstava
odobrenoga kredita za obnovu
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Pravilnik o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te
o dopuštenosti i ograničenjima ribolova
Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim
okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju

Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućim zračenjima te o uvjetima izlaganja u posebnim
okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju
Pravilnik o granicama ozračenja
Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju
osobnog ozračenja
Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske
Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih
ljubimaca
Pravilnik o graničnim prijelazima za promet kućnim ljubimcima
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim
graničnim vrijednostima
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
Pravilnik o grobljima
Pravilnik o habilitacijskom postupku
Pravilnik o helidromima
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara
Pravilnik o higijeni hrane
Pravilnik o higijeni hrane za životinje
Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla
Pravilnik o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i
mahunarke uvezene iz Egipta
Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u
proizvodima od riže podrijetlom iz Kine
Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu
Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila
Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila (izdanje 01)
Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01)
Pravilnik o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Pravilnik o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01)

Pravilnik o homologaciji vozila
Pravilnik o hrani bez glutena
Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani)
Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju
Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i
malu djecu
Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe
Pravilnik o hrani za životinje s posebnim hranidbenim potrebama
Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere
Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima
Pravilnik o hrvatskim normama
Pravilnik o hrvatskoj bazi podataka o vizama
Pravilnik o Hrvatskom upisniku oporuka
Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara
Pravilnik o identifikaciji radijskih postaja
Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije
Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina
Pravilnik o imeniku članova zadruge
Pravilnik o imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima
Pravilnik o imeniku zadrugara
Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Pravilnik o imovinskoj kartici suca
Pravilnik o indikacijama, standardima, rokovima trajanja za proteze, ortopedska i druga
pomagala
Pravilnik o industrijskom dizajnu
Pravilnik o industrijskom obličju
Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu
Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu
podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila

Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka
o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila
Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenomu programskom rješenju za obradu
podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila
Pravilnik o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda
Pravilnik o informativnom prospektu mirovinskog fonda
Pravilnik o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda
Pravilnik o informiranju o veterinarsko-medicinskim proizvodima putem sustava brzog
uzbunjivanja
Pravilnik o informiranju potrošača o hrani
Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim
standardima
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji
Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja europskim zračnim prometom
Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o iskazivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom,
pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu
Pravilnik o iskaznicama inspektora telekomunikacija i ovlaštenog radnika Hrvatske agencije
za telekomunikacije
Pravilnik o iskaznici prosvjetnog inspektora
Pravilnik o iskaznici elektroenergetskog inspektora
Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektora
Pravilnik o iskaznici i znački inspektora rada
Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika
o obavljenim pregledima
Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora
Pravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora
Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja
Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog sanitarnog inspektora
Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog veterinarskog inspektora
Pravilnik o iskaznici i znaku osoba koje obavljaju inspekcijski nadzor prosvjetne inspekcije
Pravilnik o iskaznici i znaku veterinarskog inspektora

Pravilnik o iskaznici inspektora postrojenja pod pritiskom
Pravilnik o iskaznici inspektora rada
Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja
očevidnika o obavljenim nadzorima
Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite okoliša
Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite prirode
Pravilnik o iskaznici nadzornika telekomunikacija i ovlaštenog zaposlenika koji obavlja
poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra
Pravilnik o iskaznici obveznika civilne zaštite
Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor nad provedbom Zakona o mjernim
jedinicama i mjerilima
Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera
zaštite od požara
Pravilnik o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od
požara
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, inspektora zaštite bilja i inspektora
bilinogojstva te znaku poljoprivrednog inspektora
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku
proizvodnju, inspektora bilinogojstva, inspektora zaštite bilja, stočarskog inspektora,
vinarskog inspektora,
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku
proizvodnju, stočarskog inspektora i vinarskog inspektora te znaku poljoprivredne inspekcije
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku
proizvodnju, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te
znaku poljoprivredne inspekcije
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i
inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije
Pravilnik o iskaznici povjerenika i pomoćnika povjerenika Vlade Republike Hrvatske
Pravilnik o iskaznici prosvjetnoga inspektora i višega prosvjetnog inspektora
Pravilnik o iskaznici republičkog inspektora rada
Pravilnik o iskaznici republičkog upravnog inspektora
Pravilnik o iskaznici ribarskog inspektora za morsko ribarstvo
Pravilnik o iskaznici rudarskog inspektora
Pravilnik o iskaznici sanitarnog inspektora
Pravilnik o iskaznici školskog nadzornika i višeg školskog nadzornika
Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

Pravilnik o iskaznici veterinarskog inspektora
Pravilnik o iskaznici vodoprivrednog inspektora
Pravilnik o iskaznici zdravstvenog inspektora
Pravilnik o iskaznici zrakoplovnog inspektora i o načinu vođenja očevidnika
Pravilnik o iskaznici, znaku i odori ribarskih inspektora
Pravilnik o ispitivanju bioraspoloživosti i bioekvivalenciji lijekova
Pravilnik o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda, ovaca i koza
Pravilnik o ispitivanju nesreća brodova na unutarnjim vodama
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Pravilnik o ispitivanju vozila
Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu
polaganja stručnog ispita
Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog
prijevoza
Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika
Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
Pravilnik o ispitu za obavljanje poslova posrednika u trgovini vrijednosnim papirima
Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama
Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe
Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim
naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom
Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi,
prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s
obalom
Pravilnik o ispunjavanju sigurnosno-tehničkog lista
Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju
studentskih poslova
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju
znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju
znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim
putevima
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju
znakova na brodovima trgovačke mornarnice Republike Hrvatske
Pravilnik o istragama velikih nesreća pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Pravilnik o istraživanjima mineralnih sirovina
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
Pravilnik o istraživanju i izvješćivanju o nesrećama i ostalim događajima ugrožavanja
sigurnosti letenja vojnih zrakoplova
Pravilnik o istraživanju pomorskih nesreća
Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru
Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u
međunarodnom prometu
Pravilnik o izdavanju dozvola ovlaštenim društvima, brokerima i investicijskim savjetnicima,
te o izdavanju odobrenja članovima uprave i rukovoditeljima u ovlaštenim društvima
Pravilnik o izdavanju dozvola za izvanredni prijevoz na javnim cestama
Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja
Pravilnik o izdavanju dozvole domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila
Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka
i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora
Pravilnik o izdavanju dozvole stranom prijevozniku za unutarnji prijevoz stvari
Pravilnik o izdavanju EU potvrde
Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice
Pravilnik o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
Pravilnik o izdavanju međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilima
u inozemstvu
Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica
Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku
Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici
Hrvatskoj
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom
mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom
povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om
Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene
prospekta i pravila UCITS fonda
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje
UCITS fondovima

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za
upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje
odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku,
podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o
tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog
društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest
o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog
udjela AIF-a
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima
pružatelja usluga dostave podataka
Pravilnik o izdavanju ovlaštenja aktuaru u mirovinskom osiguravajućem društvu
Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja
Pravilnik o izdavanju putnih listova, viza i posebnih osobnih iskaznica
Pravilnik o izdavanju putnih listova, viza i posebnih osobnih iskaznica strancima
Pravilnik o izdavanju putnog lista, viza i posebnih osobnih karata strancima
Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave,
nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj
pravnoj osobi
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj
pravnoj osobi
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju
stručne poslove prostornog uređenja
Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
Pravilnik o izdavanju upozorenja i naredbi ovlaštenog carinskog službenika

Pravilnik o izdavanju veterinarsko-zdravstvenih svjedodžbi za žive životinje i proizvode
životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata
Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih
dozvola
Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći
Pravilnik o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni jedinstvenog mjeničnog
blanketa Republike Hrvatske
Pravilnik o izdavanju, distribuciji, povlaćenju iz upotrebe i zamjeni administrativnih biljega
Republike Hrvatske"
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje
poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja
stručnih ispita
Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega
Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni upravnih biljega
Republike Hrvatske
Pravilnik o izdvajanju poslova ili funkcija
Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva
Pravilnik o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog
podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Pravilnik o izgledu i načinu nošenja odobre službenika za nadzor zaštitarske i detektivske
djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca mjere pisanog upozorenja
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih
dijelova streljiva i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili
izvođenje glasnog pucanja
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca za dostavljanje i razmjenu podataka između tijela
država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona
Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke inspektora civilne zaštite
Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke službenika Ministarstva unutarnjih
poslova s posebnim ovlastima i odgovornostima
Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave
Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći

Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika
Pravilnik o izgledu odore inspektora ministarstva
Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika
Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za
hitne službe 112
Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti
godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih
osoba operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih
osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava
Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju
Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere
Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
Pravilnik o iznosima naknada, potpora, nagrada, dnevnica, stipendija i otpremnina na koje se
ne plaća porez na dohodak
Pravilnik o iznosu dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koja ne ulazi u dohodak
Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje
reprezentativnosti
Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva
nakon njegova brisanja iz sudskog registra
Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Pravilnik o iznosu, te načinu i roku plaćanja naknade za vođenje registra objekata leasinga
Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Pravilnik o izobrazbi
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare
Pravilnik o izobrazbi odraslih
Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja,
ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski
sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
Pravilnik o izobrazbi službenika probacije
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav
Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Pravilnik o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara
Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog
unutarnjeg revizora za javni sektor
Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga
unutarnjeg revizora za javni sektor
Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne
potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata
Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina
obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2006. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2007. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2008. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2009. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2010. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2011. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2012. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2013. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2014. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2015. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2016. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2017. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2018. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2019. godinu

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2020. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2021. godinu
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga za 2022. godinu
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi
Pravilnik o izradi analize troškova i koristi
Pravilnik o izradi daljinara i minimalnog voznog vremena
Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa,
općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i
certifikata
Pravilnik o izradi gospodarske osnove i godišnjeg plana u slatkovodnom gospodarstvu
Pravilnik o izradi i objavljivanju voznoga reda u željeničkom prometu
Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata
Pravilnik o izradi planova uzorkovanja i dijagnostičkih metoda za otkrivanje i potvrđivanje
pristunosti bolesti mekušaca bonamioze (Bonamia ostreae) i marteilioze (Marteilia
refringens)
Pravilnik o izradi procjene opasnosti
Pravilnik o izradi procjene rizika
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Pravilnik o izradi Vodnogospodarske osnove Hrvatske
Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi
Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih
pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i
potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi
Pravilnik o izuzimanju malih količina svježeg mesa podrijetlom od jata tovnih pilića i purana
namijenjenih izravnoj opskrbi krajnjih potrošača iz primjene Pravilnika za kontrolu salmonela i
drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom
Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera
Pravilnik o izvanrednim događajima u željezničkom prometu
Pravilnik o izvanrednim događajima žičare
Pravilnik o izvanrednom prijevozu
Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu
Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i
ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju okolnosti ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih
zrakoplova
Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju ugrožavanja sigurnosti, nesreća i ozbiljnih nezgoda
zrakoplova
Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera
Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja
Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama
članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama
članova fonda društvima za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i
prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje
Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama
korisnika mirovine upućenim mirovinskim osiguravajućim društvima
Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o
izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama
Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri
Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske
agencije za nadzor financijskih usluga
Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju
kao referentne vrijednosti
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa
Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim
planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi
Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod
Pravilnik o izvršavanju psihosocijalnog tretmana izrečenog počinitelju kaznenog djela s
obilježjem nasilja
Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro u prekršajnom postupku
Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i civilne zaštite
Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i obavljanju civilne službe

Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima
Pravilnik o jakim alkoholnim pićima
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih
Pravilnik o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreži
Pravilnik o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mreži
Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima
Pravilnik o javnobilježničkim uredima
Pravilnik o javnobilježničkom ispitu
Pravilnik o javnoj informacijskoj knjižnici Komisije
Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima
Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske
u inozemstvu
Pravilnik o javnoj nabavi za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike
Hrvatske u inozemstvu
Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
Pravilnik o javnom natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije
Pravilnik o javnoovršiteljskim ispravama i obrascima za provedbu ovrhe pred javnim
ovršiteljima
PRAVILNIK O JAVNOOVRŠITELJSKIM UREDIMA I RADNOM VREMENU
Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela
Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u
autoškoli
Pravilnik o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja
Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta
u državnoj službi
Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe
Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina
Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima
Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sistemu i obradi podataka o vozilima za poslove koji
se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i Centru za vozila Hrvatske
Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sustavu i obradi podataka tehničkih pregleda i
registracije vozila
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama
zvanja

Pravilnik o Jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji
Pravilnik o jedinstvenom registru računa
Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u
Republici Hrvatskoj
Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama
Pravilnik o jestivim uljima i mastima
Pravilnik o kabelskoj televiziji
Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima
Pravilnik o kakvoći goriva za mlazne motore
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica
Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja
Pravilnik o kakvoći jaja
Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda
Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica
Pravilnik o kakvoći paprike
Pravilnik o kakvoći povrća
Pravilnik o kakvoći proizvoda od srdele
Pravilnik o kakvoći proizvoda od tune i palamide
Pravilnik o kakvoći rajčice
Pravilnik o kakvoći stočne hrane
Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica
Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja
Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
Pravilnik o kakvoći uniflornog meda
Pravilnik o kakvoći voća
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2009./2010.

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola i o početku i završetku nastave i trajanju odmora
učenika srednjih škola u 1996/97. školskoj godini
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola i o početku i završetku nastave te trajanju odmora
učenika srednjih škola u školskoj godini 1997./98.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1991/92. školsku godinu
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1992/93. školsku godinu
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1993/94. školsku godinu
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1994/85. školsku godinu
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1995 / 96. školsku knjigu
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku 2000./2001. godinu
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku 2001./2002. godinu
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 1998./99.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 1999./2000.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2002./2003.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2003./2004.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2004./2005.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2005./2006.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2006./2007.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2007./2008.
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2008./2009.
Pravilnik o kalendaru rada srednjih škola u 1991/92. školskoj godini
Pravilnik o kapitalu faktoring društva
Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim
mirovinskim fondom
Pravilnik o kapitalu investicijskih društava
Pravilnik o kapitalu leasing društva
Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
Pravilnik o karakteristikama izvedenica
Pravilnik o kartografskim znakovima
Pravilnik o katalogu krmiva
Pravilnik o katalogu otpada
Pravilnik o katastarskoj izmjeri

Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji
Pravilnik o katastru emisija u okoliš
Pravilnik o katastru infrastrukture
Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja, te o načinu vođenja evidencije,
zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana
odobrenja za istr
Pravilnik o katastru vodova
Pravilnik o katastru zemljišta
Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce
Pravilnik o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima
Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela
Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora
Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje
usluga veza i smještaja plovnih objekata
Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovina
Pravilnik o kazeinima i kazeinatima
Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
Pravilnik o kaznenoj evidenciji
Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima
Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu
Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
Pravilnik o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme
Pravilnik o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se
mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti
namirnica i pred
Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda
Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga
Pravilnik o koncesijama za obavljanje djelatnosti u javnim telekomunikacijama

Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i
uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i
uređaja, te o ovlaštenju organizacije i osoblja uključenih u te poslove
Pravilnik o Kontnom planu leasing društva
Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o kontroli bolovanja
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima
građevina
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava
grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu
Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme
Pravilnik o kontroli obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje
Pravilnik o kontroli obračuna, razreza i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko
osiguranje i za doplatak za djecu, staža osiguranja i plaća
Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na
vezikularnu enterovirusnu bolest svinja
Pravilnik o kontroli podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o
uplaćenim doprinosima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave
uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala
Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad
Pravilnik o kontroli projekata
Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama
Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne
granice
Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
Pravilnik o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole s ciljem osiguranja sukladnosti s
maksimalno dopuštenim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača
ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla
Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva
Pravilnik o korištenju automata za prodaju toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih
jela u originalnom pakiranju za potrebe zaposlenika kod korisnika zone koji obavlja
gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni

Pravilnik o korištenju bankovne garancije u carinskom postupku
Pravilnik o korištenju carinske povlastice pri uvozu inicijalne opreme za obnovu i razvoj
Grada Vukovara
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
Pravilnik o korištenju i opremanju službenih stanova
Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija,
poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
Pravilnik o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih
vojnih invalida iz Domovinskog rata
Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu
elektroničkog trošarinskog dokumenta
Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela Europskih audiovizualnih djela
Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela Europskih audiovizualnih djela
neovisnih proizvođača
Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva
Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva
Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za
časnika
Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na prvu razinu dočasničke
izobrazbe
Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za
financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi
Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta
Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i
prilaznih putova
Pravilnik o kriterijima i uvjetima za sufinanciranje razvojnih programa
Pravilnik o kriterijima izbora Društva za upravljanje Umirovljeničkim fondom
Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih
organizama
Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija
Pravilnik o kriterijima sniženja jamstvene svote za namirenje carinskog duga
Pravilnik o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskog tijela i vođenja nacionalne liste čekanja

Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Ministarstva zdravstva
Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena
područja i kontinent
Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice
Pravilnik o kriterijima za dostavljanje podataka u skladu s Pravilnikom o veterinarskim
uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima za klasificiranje podataka iz djelokruga Državnog zavoda za radiološku
i nuklearnu sigurnost
Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini
Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i
za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih
Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi
skloništa i drugi objekti za zaštitu
Pravilnik o kriterijima za određivanje i zaštitu objekata posebno značajnih za obranu zemlje
Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi
Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima
unutarnjih voda
Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet
županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja
maksimalne visine n
Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika
Republike Hrvatske
Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka iz djelokruga Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi
Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ministarstva pravosuđa
Republike Hrvatske
Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednice
Republike Hrvatske
Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i
plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se
uvoze u Republiku Hrvatsku
Pravilnik o kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih djelatnika
Pravilnik o kriterijima za primanje na pripravnički staž zdravstvenih radnika
Pravilnik o kriterijima za priznavanje naziva primarijus
Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za
upravljanje UCITS fondovima

Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te
u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije
Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se
prima u policiju
Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu
Europske unije Kultura 2007. - 2013.
Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na
posebnom računu Hrvatske turističke zajednice
Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim
organizmima
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u području filma i njihovom
financiranju
Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne
pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o izvršenju projekata
Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne
pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o izvršenju projekata
Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne
pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje
pravne pomoći
Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i
ceste
Pravilnik o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za realizaciju razvojnih
programa poljoprivrede Repulike Hrvatske
Pravilnik o krvi i krvnim sastojcima
Pravilnik o kućnom pritvoru
Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora
Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora
Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga
Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal
Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti
Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča
Pravilnik o legitimaciji inspektora za slatkovodno ribarstvo
Pravilnik o legitimaciji poljoprivrednog inspektora i inspektora za zaštitu bilja u poljoprivredi

Pravilnik o legitimaciji republičkog inspektora sigurnosti željezničkog prometa
Pravilnik o legitimaciji šumarskog inspektora, inspektora za zaštitu bilja u šumarštvu i lovnog
inspektora
Pravilnik o legitimaciji turističkog inspektora
Pravilnik o legitimaciji veterinarskog inspektora
Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o letenju vojnih zrakoplova
Pravilnik o letenju zrakoplova
Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza
Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa
Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa
Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih
usluga
Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-a
Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova
Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a
Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava
Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za
stjecanje kvalificiranog udjela
Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za
stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Pravilnik o listi odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji
nisu za prehranu ljudi
Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece
odvojeno od punoljetnih osoba
Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih
ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi
Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Pravilnik o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa
divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima
veterinarskog certificiranja
Pravilnik o lovačkim psima
Pravilnik o lovniku
Pravilnik o lovočuvarskoj službi
Pravilnik o lovostaji
Pravilnik o lovostaju

Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini
Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea)
Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)
Pravilnik o lukama nautičkog turizma
Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje
Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje
Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i
životinjskog podrijetla
Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija
i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima
Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe
Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta
Pravilnik o manje složenim radovima
Pravilnik o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja
Pravilnik o marketingu mirovinskih fondova
Pravilnik o materijalnoj odgovornosti osoba na službi u Ministarstvu obrane i oružanim
snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o materijalnom zbrinjavanju
Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika
Pravilnik o matici i osobniku osoba uključenih u probaciju
Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima
Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode za osobe kojima je određen
kućni pritvor
Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o matičnom broju
Pravilnik o mazivim mastima
Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV.
skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe

Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV.
skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe
Pravilnik o medicinskirn indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do
IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe
Pravilnik o medu
PRAVILNIK O MEDU[1]
Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u
inozemstvu
Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne
osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima
Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama
Pravilnik o međusobnoj suradnji nadležnih ministarstava i suradnji s međunarodnim
institucijama
Pravilnik o međusobnoj suradnji nadležnog tijela s nadležnim tijelima država članica i
Europskom Komisijom u svrhu osiguranja pravilne primjene veterinarskih propisa
Pravilnik o mesnim proizvodima
Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za prehranu ljudi
Pravilnik o metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana
Pravilnik o metodama kvantitativne analize trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana
Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o
podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i
posvojenjima
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola
hrane za životinje
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugošćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u
prahu namijenjenih za konzumaciju
Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na
proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih
goveda
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih
kopitara

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih
ovaca i koza
Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih
svinja
Pravilnik o metodama za određivanje kakvoće šećera pri interventnom otkupu
Pravilnik o metodologiji izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih
dobara od mogućeg nastanka prirodnih civilizacijskih katastrofa
Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s
povećanim trajanjem
Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.
Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka
Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom
Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj
potrošnji
Pravilnik o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC
Pravilnik o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila
za cestovni prijevoz
Pravilnik o metodologiji za izračun vlastitih udjela društava za osiguranje odnosno društva za
reosiguranje u tablicama maksimalnog pokrića i utvrđivanje najveće vjerojatne štete
Pravilnik o metodologiji za izračun vlastitih udjela društava za osiguranje u tablicama
maksimalnog pokrića i utvrđivanje najveće vjerojatne štete
Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije u neposrednoj
potrošnji
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga
Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih
potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade
financijskog plana javnih potreba u sportu
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu
Pravilnik o mikrobiološkim standardima za namirnice
Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša
Pravilnik o mineralnim gnojivima
Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele

Pravilnik o minimalnim standardima i načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih
pričuva osiguranja
Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola
Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva
mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva
osiguranja
Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva
prema računovodstvenim propisima
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte,
opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke
identifikacije
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za početak rada veteranskih centara
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina
i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija
Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika
centra za socijalnu skrb i podružnice
Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme
za obavljane djelatnosti banke spolnih stanica, spolnih tkiva i zametaka
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme
za obavljanje djelatnosti hitne medicine
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme
za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme
zdravstvene ustanove koja pruža zdravstvenu zaštitu osobama lišenim slobode
Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljane audio i audiovizualnih medijskih usluga i
vođenju očevidnika
Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i
vođenju očevidnika
Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i
drugih nadziranih predmeta na mjestima ulaska
Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja,
biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te
provjere obavlj
Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje
podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama

Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu
cestu
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Pravilnik o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za
prijevoz osoba
Pravilnik o minimalnim uvjetima za Ugovor o naukovanju
Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica
Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja
Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi
Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima,
brodicama i jahtama
Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost
radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja
Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te
prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina
Pravilnik o minimalnoj likvidnosti brokerskih društava
Pravilnik o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne
Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara
Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva
Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze
objave prospekta
Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za
reosiguranje
Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija
Pravilnik o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa
u vezi s prospektom
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
Pravilnik o mirenju
Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektroničkog potpisa i naprednog
elektroničkog potpisa, sredstava za izradu elektroničkog potpisa, naprednog elektroničkog
potpisa i sustava certifi

Pravilnik o mjerama kontrole afričke svinjske kuge
Pravilnik o mjerama kontrole arteritisa konja
Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kuge
Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti
Pravilnik o mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga
Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski
modificiranih organizama u zatvorenom sustavu
Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja infekciozne anemije kopitara
Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja pčelinjih bolesti
Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika
Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i
proizvodima životinjskog podrijetla
Pravilnik o mjerama za osiguranje sigurnosti i kvalitete dijelova ljudskoga tijela za medicinsku
upotrebu
Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje goveđe spongiformne
encefalopatije
Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge
Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova
Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku
čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve
TPV 401 (izdanje 00)
Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku
čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve
TPV 401 (Izdanje 02)
Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora
s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje
01)
Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja borove nematode Bursaphelenchus
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja krumpirovih cistolikih nematoda
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje kalifornijske štitaste uši Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje karanfilovih savijača
(Cacoecimorpha pronubana Hb. i Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.)
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum
Werres, De Cock & Man in ´t Veld sp. nov.
Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice
držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja borove nematode Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Gibberella circinata Nirenberg&
O'Donnell 1
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Phytophthora ramorum Werres,
De Cock
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne
proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora
chinensis (Forster)
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja
krumpira - Potato spindle tuber viroida
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje bolesti plavog jezika
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis)
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis) i uvjetima za
određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u odnosu na brucelozu (B. melitensis)
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis)
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom
suis
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekaozne anemije kopitara

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukaslske bolesti
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica
Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja
Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada
te o izvješćima i očevidnicima
Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drva
Pravilnik o mjerilima i kriterijima za osnivanje visokih učilišta
Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i
studijskih programa
Pravilnik o mjerilima i kriterijima, te postupku za ostvarivanje prava na podmirenje troškova
javnog operatora iz sredstava državnog proračuna
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i
parkova prirode
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda
Ministarstva financija, Carinske uprave
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela
Pravilnik o mjerilima i načinu raspodjele dopusnica za međunarodni slobodni prijevoz tereta
Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti
pirotehničara
Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih
službenika Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene
sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu
rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama

Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja
o cijenama na veliko
Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i
nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima
se zdravstvena zašti
Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i
nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima
se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi
Pravilnik o mjerilima i uvjetima za sklapanje ugovora o radu sa znanstvenim novacima radi
specijalističkog usavršavanja
Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz
Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete
Pravilnik o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom
recenzijom, kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija
Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz
djelatnosti poslodavca
Pravilnik o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog
za zdravstvo
Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz i prekomjernu uporabu javne
ceste
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za
obavljanje pratećih djelatnosti
Pravilnik o mjerilima za korištenje prihoda proračunskih korisnika ostvarenih na tržištu od
obavljanja osnovne i ostale djelatnosti
Pravilnik o mjerilima za ocjenu zdravstvene sposobnosti za službu, te o zdravstvenim
pregledima i psihološkim ispitivanjima radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o
cijenama na veliko
Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvještavanja o
cijenama na veliko
Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka
izvan službene prostorije
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje
životnog partnerstva izvan službene prostorije
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene
prostorije

Pravilnik o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više
od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka
Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće i drugih prava vojnim izaslanicima, članovima
vojnih izaslanstava te članovima njihove uže obitelji
Pravilnik o mjerilima za određivanje tehnički složenije nepokretne radijske postaje za koju se
izdaje dozvola za postavljanje prije izdavanja dozvole za tu radijsku postaju
Pravilnik o mjerilima za prijam na vježbenički staž stručnih djelatnika u ustanovama socijalne
skrbi
Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata
Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
Pravilnik o mjerilima za priznavanje međunarodne akreditacije
Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus
Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine
Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima medicine
Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika
Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe
Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje otrova u skupine
Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima
Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu
medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za
određivanje cijena medicinskih proizvoda
Pravilnik o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade određenim povjerenicima i pomoćnicima
povjerenika na izvršavanju kaznenopravnih sankcija uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i
rada za opće dobro na slobod
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni
prostor
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog
(P2) poljoprivrednog zemljišta
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (pročišćeni tekst)

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i
šumskog zemljišta
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetoga poljoprivrednog zemljišta, šuma i
šumskog zemljišta
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili
povijesnu vrijednost
Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i
jedinicama lokalne samouprave
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne areometre
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri
hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za indukcijska brojila za električnu energiju
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje
sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše
temperature ljudskog tijela
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za medicinske električne termometre za
kontinuirano mjerenje temperature
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila debljine
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine prijeđenoga puta
(hodometre)
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo
rada kompenzacijska metoda
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila vremena za periodično registriranje
srednje vrijednosti vršne električne snage
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama
za mjerenje električne energije
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije
razreda točnosti 0,2 i 0,5 S
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije
razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije
razreda točnosti 1 i 2
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije
razreda točnosti 2 i 3

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila, koji
raspolažu mogućnošću prednamještanja željenoga tlaka punjenja
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama
motornih vozila
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog
alkohola u izdahu ispitanika
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost
ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava
sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih
vozila)
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg
točnosti veće od srednje
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i
pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja
te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U-I metoda)
Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u
zrnju poljoprivrednih vrsta
Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za alkoholometre
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim
spremnicima
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatske vage
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne
cisterne
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za bačve, kante i balone
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za butirometre
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za etalonske utege nazivnih masa 50 kg do 5000 kg
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksometre - mjerila osvjetljenja
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za indukcijska brojila za električnu energiju

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše
temperature ljudskoga tijela
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i
taksometri
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje s valjcima za ispitivanje tahografa i
taksometara
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kućišta cestovnih i željezničkih vaga
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - graduirane odmjerne cilindre
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) s jednom
mjernom crtom
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) za mješanje
krvi kojima se broje krvna tjelešca
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - staklene birete za tekućinu
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - staklene odmjerne tikvice s
jednom mjernom crtom
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laktodenzimetre
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te
elektronske mjerne pretvornike tlaka
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za
mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano
mjerenje temperature
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre s tekućinom
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnome prometu
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine za mjerenje razine tekućine odnosno
visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se korigira obujam proteklog plina
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje)
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem
razreda točnosti I, II, III i IIII
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada
kompenzacijska metoda

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje
napona i struje (U-I metoda) i za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosijeka
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore brojila električne energije
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja
označenih masom ili obujmom
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za prijamnike tereta cestovnih i željezničkih vaga
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za protočna mjerila obujma plina
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za protočna mjerila za tekućine osim vode
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za radne etalone - uređaje kojima se ispituju brojila
električne energije
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za staklene termometre punjene tekućinom
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za staklene živine termometre
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila aktivne električne energije razreda
točnosti 0,2 S i 0,5 S
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda
točnosti 1 i 2
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za taksometre
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uklopne satove za upravljanje tarifom i potrošnjom
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri krvni tlak
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri koncentracija ispušnih plinova
benzinskih Otto motora s unutarnjim izgaranjem
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu
ispitanika
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila
u cestovnom prometu
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se određuje zamućenost ispušnih
plinova kompresijskih motora sa samozapaljenjem
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po
obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje korektora

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje mjerila širine i nadvišenja
kolosijeka
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za ispitivanje plinomjera
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje duljine
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri vlažnost zrnja žitarica i
sjemenki uljarica
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za toplu vodu
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike
Pravilnik o mjernim jedinicama
Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu
Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
koji podliježu fitosanitarnom pregledu
Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
Pravilnik o mjestima zakloništa
Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o modelu certifikata za životinje akvakulture i njihove proizvode
Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u proizvodima
životinjskog podrijetla
Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola
Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj
Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
»Dokazana kvaliteta«
Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog
podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Pravilnik o načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse za veterinarsko-medicinske
proizvode
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta
otpada

Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod
supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata,
stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju
troškova smještaja
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj
školi
Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora
protiv europskog platnog naloga
Pravilnik o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda
Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima
Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju,
izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju,
izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka
Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina
Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra
nekretnina
Pravilnik o načinu čuvanja osobnih podataka darivatelja i primatelja dijelova ljudskog tijela u
svrhu liječenja
Pravilnik o načinu čuvanja, evidencijama te postupku odabiranja i izlučivanja gradiva
nastalog u postupku izbora za zastupnike u Hrvatski sabor provedenim u studenom 2003
Pravilnik o načinu čuvanja, evidencijama, te postupku odabiranja i izlučivanja gradiva za
izbor predsjednika Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnih, odnosno izvanbračnih drugova za provođenje
postupaka medicinske oplodnje
Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnog, odnosno izvanbračnog druga za darivanje
spolnih stanica
Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica
Pravilnik o načinu davanja pristanka i identifikacije darivatelja spolnih stanica i zametaka
Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za
provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje
Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje sjemenih stanica i
jajnih stanica
Pravilnik o načinu davanja pristanka za uzimanje, čuvanje i pohranjivanje spolnih stanica,
spolnih tkiva i zametaka

Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja,
proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar
Pravilnik o načinu djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata
Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na
zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca
Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu
Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom
prometu
Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća
Pravilnik o načinu i izvođenju nastave u strukovnim školama
Pravilnik o načinu i kriterijima za utvrđivanje iznosa naknade za korištenje prijenosne i
distribucijske mreže
Pravilnik o načinu i metodi izračuna iznosa ukupne naknade za ugovore o operativnom
leasingu
Pravilnik o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom
leasingu
Pravilnik o načinu i mjerilima za podmirenje troškova javnog operatora iz sredstava državnog
proračuna
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana
Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava
Pravilnik o načinu i obliku vođenja Registra objekata i leasinga
Pravilnik o načinu i obliku vođenja registra objekata leasinga
Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne
granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
Pravilnik o načinu i postupku davanja svečane prisege
Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti
Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada
Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja
vlasnika oružja
Pravilnik o načinu i postupku kontrole obavljanja platnog prometa kod ovlaštenih organizacija
za obavljanje platnog prometa

Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji
opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i
izvozu
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće proizvoda za koje je potrebno
uvjerenje
Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno
poljoprivredno sjeme, lavandino ulje, NPK mineralna gnojiva i sve vrste ribljih proizvoda
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno
poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade dijela cijene diesel goriva pravnim i
fizičkim osobama koje obavljaju gospodarski ribolov na moru
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade dijela cijene diesel goriva profesionalnih
ribara
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za dio cijene diesel goriva profesionalnim
ribarima
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK
mineralna gnojiva i konzerve sardina
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na korištena sredstva za
prioritetne namjene u poljoprivredi
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa dijela kamate na kredite za prioritetne
namjene u poljoprivredi
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja regresa za kvalitetno poljoprivredno sjeme i NPK
mineralna gnojiva
Pravilnik o načinu i postupku polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje
djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Pravilnik o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi
zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca
Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu
službu i kadetsku službu
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o
poučavanju učenika na naukovanju
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje
pogrebnik
Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za raspodjelu sredstava Fonda za
poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i
radijskih programa iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih

medija, kriterijima za dodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja
programa za koja su dodijeljena
Pravilnik o načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje programskih
sadržaja iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija,
kriterijima za raspodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja sredstava i ostvarivanja
programskih sadržaja za koja su dodijeljena
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje
djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Pravilnik o načinu i postupku registracije turističkih zajednica
Pravilnik o načinu i postupku utrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji
neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove
Pravilnik o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja
koncentracije alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih tvari
Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje i neposrednu isplatu novčanih poticaja u
poljoprivredi i ribarstvu
Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi i
ribarstvu
Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi
Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje premije za određene proizvode u poljoprivredi
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje detektivskih poslova
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite
Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o
kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o
kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o
kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu
financiranja terorizma
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o
prekršajnim postupcima
Pravilnik o načinu i rokovima isplate dodatka uz mirovinu

Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za spriječavanje pranja novca te načinu
vođenja popisa prikupljenih podataka
Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o
sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih
društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih
osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša
otpadom
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš
ugljikovog dioksida
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za emisiju u okoliš oksida
sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila
na motorni pogon
Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa
Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske
klubove
Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Pravilnik o načinu i rokovima provedbe neposrednog nadzora nad izvorima ionizirajućih
zračenja, načinu mjerenja ozračenja djelatnika i bolesnika koji su izloženi ionizirajućim
zračenjima, vođenju i sadržaju evidencija i registra te načinu izvješćivanja u vezi s tim
zračenjima
Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda
Pravilnik o načinu i sadržaju provođenja stručnog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi
Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije i načinu obilježavanja i održavanja groblja i
grobova pripadnika stranih oružanih sila
Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih
groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja
Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja
Pravilnik o načinu i troškovima polaganja ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog
pisma
Pravilnik o načinu i uvjetima dodjele sredstava za zapošljavanje nezaposlenih invalida rada i
djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju
Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u
državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja
i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i
usluga

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama
Pravilnik o načinu i uvjetima odabira, procjene i praćenja zdravstvenog stanja živog
darivatelja organa
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
građevine
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
građevine
Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dio troškova programa razvitka ribarstva u
uzgojno selekcijskom radu
Pravilnik o načinu i uvjetima ovlašćivanja skladištara i izdavanja skladišnice za žitarice i
industrijsko bilje
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u
dječjem vrtiću
Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje
Pravilnik o načinu i uvjetima prema kojima se može povratiti plaćeni porez na promet
određenih proizvoda što ih strane fizičke osobe kupuju i iznose iz Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme
Pravilnik o načinu i uvjetima prodaje božićnih drvaca iz vlastite proizvodnje
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore
dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina
Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju
usluga elektroničke pošte
Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe oružanih snaga na vojnim učilištima,
školama u građanstvu i inozemstvu
Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva
Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog
sadnog materijala

Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa
Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo
Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te
kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom
Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava
Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
Pravilnik o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista
Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga
Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja
suglasnosti
Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja
Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim
sporovima
Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja sadržaja i oblik dopuštenja (licence) te o uvjetima
koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama
Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje
stručnih poslova u području zaštite i spašavanja i sadržaju i načinu vođenja očevidnika
Pravilnik o načinu izdavanja isprava i viza strancima te o obrascima tih isprava i viza
Pravilnik o načinu izdavanja povlastica
Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća
dodjelom građevinskog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne
skrbi
Pravilnik o načinu izračuna adekvatnosti jamstvenog kapitala na razini financijskog
konglomerata
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za
osiguranje i društava za reosiguranje
Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društva za osiguranje
Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu
ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona
Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za
osiguranje

Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za
osiguranje i društava za reosiguranje
Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja
likvidnosti društava za osiguranje
Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja
likvidnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Pravilnik o načinu izračuna referentnog prinosa
Pravilnik o načinu izračuna stope prinosa mirovinskog fonda
Pravilnik o načinu izračunavanja stope prinosa mirovinskog fonda
Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja
te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i
uzgoja divljih svojti
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna
dopuštenih indikatora buke
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja sjemenskim objektima šumskog
reprodukcijskog materijala u kategorijama "kvalificiran" i "testiran"
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom
u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran"
Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta
Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju
Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu
Pravilnik o načinu izvješćivanja o obračunanom posebnom porezu na plovila odnosno
zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o načinu izvješćivanja te o načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o
ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima medicinski
pomognute oplodnje
Pravilnik o načinu izvješćivanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o
ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama
Pravilnik o načinu izvješćivanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o
ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja
ljudskih organa u svrhu liječenja
Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o
obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o načinu izvješćivanje te o načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o
ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama
Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom
postupku
Pravilnik o načinu izvršavanja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca ili
kod obavljanja vlastite djelatnosti
Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza
Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod
Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera - posebne obveze, upućivanje u disciplinski
centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj
ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu
Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog
liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima
Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom
Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz
zajedničkog kućanstva
Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama
i Plana upravljanja vodnim područjima
Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na
moru
Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale
djelatnosti ustanova u kulturi
Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim
ustrojstvenim oblicima
Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama
Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita
Pravilnik o načinu lova u graničnom pojasu
Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava
Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila
Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila
Pravilnik o načinu nadzora državne granice
Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama
nestalim u Domovinskom ratu
Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge
smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika
Ministarstva financija Carinske uprave
Pravilnik o načinu nošenja oružja i streljiva
Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju
dionica ili poslovnog udjela brokerskog društva, burze ili Središnje depozitarne agencije
Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju
dionica ili poslovnog udjela leasing društva
Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja
dopuštenja ovlaštenom ispitivaču
Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora geodetske inspekcije
Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije
Pravilnik o načinu obavljanja kontrole ponašanja osiguranika za vrijeme privremene
nesposobnosti sprijećenosti za rad
Pravilnik o načinu obavljanja kontrole poslovanja ugovornih subjekata i ustrojstvenih jedinica
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti uz bolesnika
Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice
Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom u djelatnosti zdravstva
Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva
Pravilnik o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Pravilnik o načinu obavljanja poslova Hrvatskog zrakoplovnog saveza
Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja
Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva
Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima
Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja
Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili
građevina
Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog
izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja
Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiravanja
Pravilnik o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu
Pravilnik o načinu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu
Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
Pravilnik o načinu obavljanja provjere ispravnosti tehničke opreme koja služi za mjerenju i
registriranje obavljenih telekomunikacijskih usluga

Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe
Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u
2018. i 2019. godini
Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u
2019. i 2020. godini
Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju
zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog
podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog
podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko
granice Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se
unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju
pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole nojeva
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda gotove stočne hrane,
aditiva i lijekova u prometu preko granice Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda
životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u
prometu preko granice Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da
su kliconoše određenih zaraznih bolesti
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
Pravilnik o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva
Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora
Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu
Pravilnik o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja
pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
Pravilnik o načinu obračuna i postupku naplate carinske pristojbe
Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine
namijenjene za obveze garancijskog fonda
Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada
Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje opće
korisnih funkcija šuma
Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih
funkcija šuma
Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za
korištenje općekorisnih funkcija šuma
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje
individualnih poljoprivrednika
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada
(plaće i mirovine)
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog
zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog
zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Pravilnik o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika za obavljanje
poslova razminiranja
Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o
trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima
Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o
trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima
Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu
promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza
Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju
osobne vojne opreme
Pravilnik o načinu oglašanja rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse
Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i
savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog
psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije
Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima i medicinskim proizvodima
Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim
proizvodima
Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima
Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima
Pravilnik o načinu oglašavanja rada liječnika privatne prakse i zdravstvenih ustanova u
privatnom vlasništvu
Pravilnik o načinu oglašavanja rada ljekarnika privatne prakse i zdravstvenih ljekarničkih
ustanova u privatnom vlasništvu
Pravilnik o načinu oglašavanja veterinarsko-medicinskih proizvoda

Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim
strukovnim školama
Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava
Pravilnik o načinu osiguranja vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu
Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za boračku zaštitu
Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za invalidsku zaštitu
Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za posebnu novčanu naknadu
Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za zaštitu žrtava
Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim
prijelazima preko pruge
Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim
prijelazima preko pruge
Pravilnik o načinu osnivanja i rada tehničkih odbora
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na brdskoplaninskim područjima
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima
posebne državne skrbi
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području
grada Vukovara
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada
Vukovara i na potpomognutim područjima
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike i udžbenike uz
popust
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za porodni dopust nezaposlene
majke koja je stekla pravo na naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i majke koja
je korisnica mirovine
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za porodni dopust nezaposlene
majke koja je stekla pravo na naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nezaposlene
majke koja ostvaruje pra

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do
stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu
troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor odoktora medicine i doktora
stomatologije primarne zdravstvene zaštite
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog
osiguranja
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene
zaštite
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika
te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte
Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane
obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika
Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa sudionika Domovinskog rata
Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari
Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada
brojevima
Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom
Pravilnik o načinu označivanja i pečaćenja mjerila i pretpakovina
Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema
propisima o zaštiti okoliša
Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba
prema propisima o zaštiti okoliša
Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje
Pravilnik o načinu plaćanja i izvješćivanja te postupku i ovlaštenju za nadzor obračunavanja i
plaćanja prihoda po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Pravilnik o načinu plaćanja i obračunavanja doprinosa za mirovinsko osiguranje

Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare
Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane
Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta
Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne
institucije koja posluje s poteškoćama
Pravilnik o načinu pohrane i prijevoza dijelova ljudskog tijela namijenjenih presađivanju
Pravilnik o načinu pokopa te obrascu suglasnosti za pokop posmrtnih ostataka mrtvorođenog
djeteta kojeg roditelji odnosno članovi obitelji odbijaju preuzeti
Pravilnik o načinu polaganja ispita za stručnu osobu pravne osobe ili obrtnika za osiguranje i
unutarnji nadzor provedbe sigurnosti
Pravilnik o načinu polaganja, unovčavanju i povratu instrumenata osiguranja za namirenje
troškova čuvanja i održavanja robe pri provedbi carinskih mjera zbog povrede prava
intelektualnog vlasništva
Pravilnik o načinu policijskog postupanja
Pravilnik o načinu postupanja i pohrani izjava o imovini
Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i
policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
Pravilnik o načinu postupanja i uporabi sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika
Ministarstva financija Carinske uprave
Pravilnik o načinu postupanja nakladnika televizijske djelatnosti radi zaštite maloljetnika
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju
mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih
objekata na moru i unutarnjim vodama
Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja
prometnih sredstava na cestama
Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja vozila na
cestama radi carinske provjere
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i
upravljanja prometom na cestama
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku za izdavanje odobrenja za
nabavu oružja fizičkoj osobi
Pravilnik o načinu postupanja s izvješćima o imovini sudaca
Pravilnik o načinu postupanja s izvješćima o imovini sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika
državnih odvjetnika

Pravilnik o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu
ljudi
Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su
postali vlasništvo Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o
njihovom uništavanju
Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih
plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i načinu provođenja projekata
smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina
Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza
Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka
Pravilnik o načinu praćenja nuspojava lijeka i medicinskog proizvoda
Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području
primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te
sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća
Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza
Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja
Pravilnik o načinu predaje i vraćanja oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu
Pravilnik o načinu pregleda putnika u javnom zračnom prometu koji uživaju diplomatski ili
konzularni imunitet
Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti
Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti
Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta
Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz
središnjeg depozitorija
Pravilnik o načinu prijave bolesti životinja
Pravilnik o načinu prijave primatelja organa i načinu vođenja Nacionalne liste čekanja za
organe te kriterijima dodjele organa
Pravilnik o načinu prijavljivanja i izvještavanja o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom
razvoju
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa
osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u
obveznom zdravstvenom osiguranju
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u
obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te trajanju statusa osigurane osobe Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore
te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
Pravilnik o načinu prijavljivanja i vođenju evidencija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti
Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu
Pravilnik o načinu prikupljanja i obavješćivanja o cijenama proizvoda ribarstva
Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora
Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola
Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki
za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu
Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje,
nesolventnost i otpust duga
Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka
Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, mreži točaka, vođenju registra te uvjetima korištenja
podataka o oštećenosti šumskih ekosustava
Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja
podataka o šumskim požarima
Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka,
sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima
čuvanja
Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o
šumskim požarima
Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetimaPravilnik o načinu
prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja
primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile
Pravilnik o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku
Pravilnik o načinu pripreme i postupku donošenja plana prijma u državnu službu za tijela
državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu procjene obilježja preminulog davatelja i organa za presađivanje
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se koriste u veterinarskoj
medicini
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova
Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova
Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (pročišćeni tekst)
Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog
fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranim osobama
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj
osposobljenosti sigurnosnog savjetnika
Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra
za izobrazbu
Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom Ureda za probaciju
Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu
Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve
Pravilnik o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod
utjecajem opojnih sredstava
Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka
Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi
ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih
jedinica Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog
vrednovanja školskih ustanova
Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti
Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji
stavljene u nadležnost policije
Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja
žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva
Pravilnik o načinu provjere kakvoće lijeka

Pravilnik o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarskomedicinskog proizvoda, te o načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj
provjeri kakvoće
Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i
društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva
Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o
štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim
predmetima
Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te
uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora
Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih
bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi
Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih
bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi
Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim
predmetima
Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole
Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa
donesenih na temelju tog zakona
Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji
Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca
pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom
sustavu Republik
Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije
Pravilnik o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika
temeljem javnog poziva
Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede prostora, opreme,
stručnih i drugih radnika
Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, stručnih i
drugih radnika
Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici
Hrvatskoj
Pravilnik o načinu rada Državnog registra o medicinski pomognutoj oplodnji i dodjeli
jedinstvenog identifikacijskog broja
Pravilnik o načinu rada državnog registra o medicinskoj oplodnji i dodjeli jedinstvenog
identifikacijskog broja
Pravilnik o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika
povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika

Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
Pravilnik o načinu rada i postupanja čuvara prirode
Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije
predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva
Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama
Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu povjerenstava za rad po
pritužbama
Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal
Pravilnik o načinu rada Komisije za ocjenjivanje rukopisa udžbenika u osnovnom i srednjem
usmjerenom obrazovanju
Pravilnik o načinu rada koordinatora u postupcima uzimanja i presađivanja dijelova tijela u
svrhu liječenja
Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu droga
Pravilnik o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za civilnu službu
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za
pravosudne dužnosnike
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za
pravosudne dužnosnike
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i
kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada
povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju
Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i
kaznenom postupku i oružju predanom ministarstvu unutarnjih poslova
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja
Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove i njihovom
izvješćivanju o rasporedu
Pravilnik o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu rukovanja i čuvanja izbornog materijala
Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj
higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica
Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže
Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u
provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne
naknade
Pravilnik o načinu suradnje i razmjene informacija Obalne straže Republike Hrvatske i drugih
tijela nadležnih za sigurnost plovidbe te ovlastima i postupku nadzora nad provedbom
propisa o sigurnosti plovidbe
Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže i Državne uprave za zaštitu i
spašavanje te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i usklađeno
djelovanje
Pravilnik o načinu suradnje ovlaštenih osoba Obalne straže i tijela nadležnih za traganje i
spašavanje na moru te način razmjene informacija potrebnih za njihovo učinkovito i
usklađeno djelovanje
Pravilnik o načinu suradnje sa srodnim stranim i međunarodnim organizacijama u cilju
razmjene organa, odnosno tkiva radi presađivanja
Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida
Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora,
odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i
okoliš ili uklanjanj
Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja
Pravilnik o načinu uporabe sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva
financija Carinske uprave
Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, sirovina, proizvoda i
otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati
prijevozno sredstv
Pravilnik o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka
životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima
moraju udo
Pravilnik o načinu utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća
Pravilnik o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog
doprinosa
Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u
privatnoj zaštiti
Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji
koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu
srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika
Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu
srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika
Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu
znanstvenog istraživanja
Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu
znanstvenoga istraživanja
Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana
država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji
hrvatskih državljana
Pravilnik o načinu utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog
rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja
Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u
državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja
Pravilnik o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz
Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske
analize
Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala za analizu deoksiribonukleinske
kiseline
Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka
predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora
Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i
superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe
Pravilnik o načinu uzorkovanja hrane za životinje
Pravilnik o načinu vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima i jahtama
Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih
priloga (donacija)
Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga
(donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i
izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za
financiranje izborne promidžbe
Pravilnik o načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu

Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor
financiranja
Pravilnik o načinu vođenja evidencije državne imovine
Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o dolascima na autobusni kolodvor i polascima s
autobusnog kolodvora autobusa u linijskom i slobodnom cestovnom prometu
Pravilnik o načinu vođenja Evidencije o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim
posmrtnim ostacima iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama i vizama u diplomatskim ili
konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili
konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim uputnicama i obrascu uputnice
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdatim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili
konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene
humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima mjeriteljskog
inspektora
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima zdravstvenog
inspektora
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim
sredstvima te kontroli namjenskog trošenja sredstava
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim
sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja
i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava
Pravilnik o načinu vođenja Evidencije o osobama nestalim u Domovinskom ratu i Evidencije
smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pokusnim životinjama i vrstama pokusa
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
Pravilnik o načinu vođenja evidencije stegovnih mjera i kazni
Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze
Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju
postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis
Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju očevidnika

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim
dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo
značenje
Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumentacije obavljenih uzimanja i presađivanja
dijelova ljudskog tijela
Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumetnacije te osiguranju sljedivosti svih
pribavljenih, dodijeljenih i presađenih ljudskih organa
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za
socijalnu skrb u području braka i odnosa u braku
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima Centra za
socijalnu skrb u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području
braka i odnosa u braku
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području
prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obveznicama civilne službe te obrascu i
sadržaju iskaznice civilne službe
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o
prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, način popisa
i opisa njihove imovine, te podnošenja izvješća i polaganja računa skrbnika
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu
popisa i opisa njihove imovine te podnošenja izvješća i polaganja računa skrbnika
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu
popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i
obliku anticipiranih naredbi
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu
popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i
obliku punomoći i anticipiranih naredbi
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka
iz očevidnika
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim
mjerama inspektora Državnog inspektorata
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske
inspekcije
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora
sigurnosti željezničkog prometa

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru ili kontroli državnog inspektora
telekomunikcija i državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog
spektra
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru nadzornika telekomunikacija i
ovlaštenog zaposlenika koji obavlja poslove kontrole radiofrekvencijskog spektra
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima
dostave podataka iz očevidnika
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama lišenih prava na roditeljsku skrb
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o otrovima te načinu dostave podataka iz očevidnika
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u
centru za socijalnu skrb
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika vojnih obveznika i obrascu vojne iskaznice
Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku
Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista
turističkoj zajednici
Pravilnik o načinu vođenja Popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj
zajednici
Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju
domaćih životinja
Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i
postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i
postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvješća
Pravilnik o načinu vođenja registra kvalificiranih ulagatelja
Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći
Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu vođenja Registra udruga
Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći
Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama
Pravilnik o načinu vođenja upisnika odobrenih subjekata i laboratorija u skladu s
veterinarskim i zootehničkim propisima
Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom
dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike
Hrvatske
Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije danih ovlaštenja žičare

Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama
Pravilnik o načinu vrednovanja imovine i obveza umirovljeničkog fonda
Pravilnik o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava,
načinu rada te sastavu i broju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju
programa »Hrvatski otočni proizvod«
Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima
Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta
Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta
Pravilnik o načinu, opsegu i rokovima mjerenja osobnog ozračenja izloženih radnika i osoba
izloženih medicinskom ozračenju, pregledu izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te
mjerenja propisanih
Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje
naknade i cestarine
Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje smrti osobe čiji se
dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja
Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja
sigurnosnog savjetnika
Pravilnik o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće
Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja i vođenja evidencije imena i oznaka
brodova i jahti
Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i
oznaka pomorskih objekata
Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene
djelatnosti
Pravilnik o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja
Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva
za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i
pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice
investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje
Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih
usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanju investicijskih
usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog
goriva
Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora,
zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora
Pravilnik o nadzoru mirovinskih društava i mirovinskih fondova
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila
Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata
Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku
Pravilnik o nagradama i priznanjima Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta
Pravilnik o nagradi za rad i naknadi troškova javnog ovršitelja
Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i
srednjim školama te učeničkim domovima
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu brodova unutarnje plovidbe
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski
brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski
brodovi, plutajući objeti i nepomični odobalni objekti
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe
Pravilnik o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom
atmosferom
Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika
zaposlenih u naftnom rudarstvu
Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika
zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova
Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
Pravilnik o najmu stambenih jedinica
Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe
Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani
Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u
hrani životinjskog podrijetla

Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani
Pravilnik o najvišim dopuštenim količinama ostataka veterinarskih lijekova u hrani
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
Pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima
gradskog obilježja
Pravilnik o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obaveze u
Oružane snage
Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika
Pravilnik o naknadama i nagradi za rad članova Žalbenih vijeća u području prava
industrijskog vlasništva
Pravilnik o naknadama koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagateljima
Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite
Pravilnik o naknadama plaća, te troškova prijevoza, prehrane i smještaja obveznika
osposobljavanja i vježbi za zadatke obrane
Pravilnik o naknadama troškova u svezi s obavljanjem službe, selidbenih troškova i troškova
zbog odvojenog života od obitelji
Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na
rad u drugi sud
Pravilnik o naknadama u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca prekršajnih sudova
Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih
odvjetnika
Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika, zamjenika državnih
odvjetnika, službenika i namještenika
Pravilnik o naknadama za iskorištavanje fonograma
Pravilnik o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača
Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid
Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te
naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala
Pravilnik o naknadama za obavljanje poslova u prethodnom kaznenom postupku
Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u
stanicama za tehnički pregled vozila

Pravilnik o naknadama za upise u Upisnik
Pravilnik o naknadama zračnih luka
Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku
Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz
mirovinskog osiguranja
Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta
Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u
Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih
manjina
Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku
Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku
Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku
Pravilnik o naknadi troškova za smještaj i prehranu u vezi s ostvarivanjem prava iz
mirovinskog osiguranja i tijekom profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu, izvan mjesta
prebivališta
Pravilnik o naknadi za ceste što se plaća na strana vozila
Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske
Pravilnik o naknadi za ceste za strano vozilo
Pravilnik o naknadi za dozvolu za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga
Pravilnik o naknadi za obavljanje malog ribolova
Pravilnik o naknadi za obavljanje maloga ribolova
Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih
djelatnosti i načinu plaćanja
Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne
snage
Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje
priključnog kapaciteta
Pravilnik o naknadi za sigurnost plovidbe
Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe
Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja
Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i o načinu plačanja
Pravilnik o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova
na moru

Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Pravilnik o namjeni radio-frekvencijskog spektra i dodljeli radijskih frekvencija
Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji
motornih i priključnih vozila
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i
srednjim školama i učeničkim domovima
Pravilnik o natjecateljskom vozilu
Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma
Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane
Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda
Pravilnik o nepoželjnim i zabranjenim tvarima u hrani za životinje
Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Pravilnik o normativima i standardima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno
zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Pravilnik o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja
Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima o vrednovanju rezultata rada u
stanicama za tehnički pregled vozila
Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u
stanicama za tehnički pregled vozila
Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u
stanicama za tehnički pregled vozila
Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu
utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi
Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu
utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi
Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu
utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi
Pravilnik o normi rada po nastavnim predmetima u srednjoj školi
Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i
električnu opremu
Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o nostrifikaciji projekata
Pravilnik o nošenju odore zaposlenika zaštitarskih trgovačkih društava
Pravilnik o novčanim naknadama vojnika i kadeta škola pričuvnih časnika za vrijeme služenja
vojnog roka
Pravilnik o novčanim naknadama vojnika i kadeta škole pričuvnih časnika za vrijeme služenja
vojnog roka
Pravilnik o novim tvarima
Pravilnik o nuklearnom osiguranju
Pravilnik o numeriranju i adresiranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Pravilnik o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače
Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u
vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene
stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji
Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i
osobama
Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg
zračenja
Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici
Pravilnik o obavještavanju poznatih vjerovnika
Pravilnik o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova
Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u
vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,
sredstvima i osobama
Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova
Pravilnik o obavljanju djelatnosti kladionica
Pravilnik o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim,
udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom
palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom
oližnicom
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom
palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom
oližnicom
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom –
srdelarom
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom kočom
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom –
koćom
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem
Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva
obrane i Ministarstva pravosuđa
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Pravilnik o obavljanju lova ramponom
Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima
Pravilnik o obavljanju nadzora nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika
Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti
Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti
Pravilnik o obavljanju pokusne plovidbe brodova
Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih
država na području Republike Hrvatske

Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima
trgovačke mornarnice Republike Hrvatske
Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na
području Republike Hrvatske
Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice
Pravilnik o obavljanju poslova tjelesne zaštite
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA, UVJETIMA I NAČINU ZA IZBOR TE
ODUZIMANJU IZDANOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA
DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA
PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA, UVJETIMA I NAČINU ZA IZBOR TE
ODUZIMANJU IZDANOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA
OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA
Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim
kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja
Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci, zahtjevima za potrebnim
kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja te o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji
imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske
Pravilnik o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih
morskih životinja na području Velebitskoga kanala
Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
Pravilnik o obavljanju ribolova mrežama stajačicama
Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom
Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s
posebnom regulacijom ribolova
Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji
Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge
Pravilnik o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga
Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama
Pravilnik o obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama
Pravilnik o obilježavanju vozila kojim se prevoze djeca
Pravilnik o obimu i učestalosti uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i njihovih
rezidua u određenim proizvodima životinjskog podrijetla
Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
Pravilnik o objavi podataka novootkrivenih karantenskih štetočinja bilja
Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o
određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja

Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva
Pravilnik o objedinjavanju podataka o solventnosti poslovnih subjekata
Pravilnik o objedu
Pravilnik o oblicima državnih žigova
Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i
slijetanje zrakoplova
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim
fondovima
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima
dužna održavati
Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim
investicijskim fondovima
Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
Pravilnik o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim
fondovima dužna održavati
Pravilnik o obliku i način vođenja registra povlastica
Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje
poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o majstorskom ispitu i ispitu o stručnoj
osposobljenosti
Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju
obrt
Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i
načinu određivanja troškova ispisa
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog
zanimanja s listama proizvoda i usluga
Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju
Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih
ubojnih sredstava za komercijalne svrhe
Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno
društva za reosiguranje
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u
osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za
obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice
Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili
terapijskog psa
Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika
Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika
Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim
komunikacijskim mrežama
Pravilnik o obliku i sadržaju Mjesečnog izvještaja o stanju uvezenih količina kave, plaćenom
posebnom porezu na kavu i stanju zaliha
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika
državnih odvjetnika
Pravilnik o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca službene iskaznice i obliku i sadržaju značke inspektora
za radiološku i nuklearnu sigurnost
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih
dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih
dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje
kao ni dugovanja za neto plaće radnicima
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine
turističkoj zajednici
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i
programa za očuvanje radnih mjesta
Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca za evidentiranje i izvješćivanje o obračunanom i
plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta
Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta
Pravilnik o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja
Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog
zanimanja

Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva
čistoće predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se vode u Hrvatskoj
obrtničkoj komori, odnosno o obliku i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencija koje se
vode vezano uz ispite i praktični dio naukovanja u nadležnosti Hrvatske obrtničke komore
Pravilnik o obliku i sadržaju popisa dugotrajne imovine
Pravilnik o obliku i sadržaju porezne prijave
Pravilnik o obliku i sadržaju porezne prijave te načinu obračunavanja uplaćenih predujmova i
razlika dohotka po godišnjem obračunu
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i
nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svhe
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o naplati novčanih kazni
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih
stanica i zametaka
Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno
valjanih kopitara
Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o nastanku porezne obveze
Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina
Pravilnik o obliku i sadržaju putnog lista za domaćeg prijevoznika
Pravilnik o obliku i sadržaju rodovnika svinja čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i
zametaka
Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva,
načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama
Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica i značka ovlaštenih službenika porezne
uprave
Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe o pomoćničkom zvanju
Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim
potporama
Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova
Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika te unutarnjem ustrojstvu i radu Službe upisa
Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu
Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza,
njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka
Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice
Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz
kategorije ML 13

Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih
potpora
Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencije državnih
potpora
Pravilnik o obliku i tekstu natpisnih ploča organizacijskih jednica Carinske uprave Republike
Hrvatske
Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"
Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim
zahtjevima
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na
graničnim prijelazima i uz državnu granicu
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na
graničnom prijelazu
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na
graničnim prijelazima i uz državnu granicu
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba s položenim ispitom o stručnoj
osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i
izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i
izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom
ribolovu na moru
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika o korisnicima doplatka za djecu i
djeci za koju pripada doplatak
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na
emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na
emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na
opterećivanje okoliša otpadom
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne
naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Očevidnika savjetovališta i posrednika
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i
namještenika
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje,
te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za
kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i
načinu vođenja
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona
Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika i posrednika u
osiguranju
Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i
posrednika u osiguranju
Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i
posrednika u osiguranju i reosiguranju
Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi instrumenata platnog prometa
Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa
Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi, te način
evidencije i izdavanje vinjete
Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i
trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i
trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
Pravilnik o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji
se čuvaju u elektroničkom obliku
Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje
prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje voda
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju poreza iz osobnog dohotka radnika
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i
dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na naftne derivate, iskazivanju i
dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na naftne derivate, iskazivanju i
dostavljanju izvješća te pravu na povrat posebnog poreza
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa
Pravilnik o obračunavanju naknade za zaštitu voda
Pravilnik o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu
određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačam carinski nadzor
Pravilnik o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu
određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor
Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda
Pravilnik o obračunu i uplati poreza na dobit
Pravilnik o obračunu i uplati vodoprivrednog doprinosa
Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa članova Fonda za zaštitu
ulagatelja
Pravilnik o obradi biometrijskih podataka
Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda
Pravilnik o obrambenom planiranju u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike
Hrvatske
Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na
temelju državnih matica
Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu
Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana
Pravilnik o obrascima i evidenciji o osobnim iskaznicema
Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica
Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i
sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica
Pravilnik o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana
Pravilnik o obrascima i evidenciji putnih isprava hrvatskih državljana
Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih
inozemstvu
Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar

Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ustanova
Pravilnik o obrascima i načinu uporabe službenih iskaznica i posebnih oznaka ovlaštenih
službenih osoba Ministarstva pravosuđa i kaznenih tijela
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod
privremenom zaštitom
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o pružanju humanitarne pomoći
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i
poduzetim mjerama sportske inspekcije
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku
prijave, osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga i registra stranih udruga i obrascima i
postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udruga
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih
udruga u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća nacionalnih manjina
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem
vrtiću
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u
osnovnim školama
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u
srednjim školama i učeničkim domovima
Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila
PRAVILNIK O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU ODOBRENJA
MEĐUNARODNE I PRIVREMENE ZAŠTITE
Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača
Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu
Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu
Pravilnik o obrascima izjave o pronađenom MES-u i NUS-u, izjave o utvrđenoj
nezagađenosti područja i/ili građevine, izjave o očišćenosti od MES-a, NUS-a i njihovih
dijelova, te upisnika s podacima o uništenju MES-a i NUS-a
Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača
Pravilnik o obrascima prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine
Pravilnik o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana

Pravilnik o obrascima službene iskaznice i obliku značke tržišnih inspektora
Pravilnik o obrascima službene iskaznice i obliku značke turističkih inspektora
Pravilnik o obrascima službene iskaznice vodopravnih inspektora
Pravilnik o obrascima službenih iskaznica i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba
Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o obrascima službenih iskaznica ovlaštenih službenih osoba Ministarstva
pravosuđa i uprave
Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između
sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku
Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku
Pravilnik o obrascima uputnice i načinu vođenja evidencije izdanih uputnica
Pravilnik o obrascima veterinarskih certifikata za uvoz i nekomercijalno kretanje pasa,
mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja
Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima državne statistike
Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove
državne statistike
Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita
Pravilnik o obrascima za polaganje državnoga stručnog ispita
Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći
Pravilnik o obrascima za provedbu Carinskog zakona
Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom
Pravilnik o obrascima zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i
konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za
prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju Evidencije o stjecanju
hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o
prestanku hrvatskog državljanstva
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u
dječjem vrtiću
Pravilnik o obrascu certifikata i izvješću inspekcije o prometu životinjama i proizvodima
životinjskog podrijetla
Pravilnik o obrascu certifikata za jajne stanice i zametke svinja u prometu s državama
članicama Europske unije
Pravilnik o obrascu certifikata za nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz
trećih zemalja
Pravilnik o obrascu certifikata za sjeme, jajne stanice i zametke ovaca i koza
Pravilnik o obrascu diplome o specijalističkom usavršavanju

Pravilnik o obrascu dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju
Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu
Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima prosvjetnih
inspektora
Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika u obavljenim inspekcijskim pregledima
prosvjetnih inspektora i viših prosvjetnih inspektora Ministarstva prosvjete i športa
Pravilnik o obrascu iskaznice državnog inspektora za poštu
Pravilnik o obrascu iskaznice državnog inspektora za telekomunikacije i obrascu iskaznice
državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektra
Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog
prometa i cesta
Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog
prometa i inspektora cesta
Pravilnik o obrascu izjave o izvanbračnoj zajednici
Pravilnik o obrascu izjave o nepostojanju okolnosti koje predstavljaju zapreku za prijem u
državnu službu
Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva
Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih
matica
Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o
izdanim odobrenjima za mali ribolov
Pravilnik o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje maloga ribolova
Pravilnik o obrascu potvrde o smrti
Pravilnik o obrascu potvrde o uništenju spolnih stanica nakon povlačenja pristanka
darivatelja
Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog
tipa
Pravilnik o obrascu prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina
Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe
o položenome državnome stručnom ispitu
Pravilnik o obrascu Prijedloga za ocjenu državnog službenika i namještenika
Pravilnik o obrascu R-S
Pravilnik o obrascu R-Sm
Pravilnik o obrascu službene iskaznice

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka državnoga mjeriteljskog inspektora
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka gospodarskog inspektora, rudarskog i
elektroenergetskog inspektora, te inspektora rada i posuda pod tlakom
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora Državnog inspektorata
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za
nadzor djelatnosti privatne zaštite
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za
nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba
Carinske uprave Republike Hrvatske
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba u
Odjelu za nadzor rada carinske službe Ministarstva financija Republike Hrvatske
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem
poslova humanitarnog razminiranja
Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora
Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora Financijske policije
Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora Hrvatske narodne banke
Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora sigurnosti željezničkog prometa
Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora u Inspektoratu unutarnjih poslova,
Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o obrascu službene iskaznice ovlaštene osobe Deviznog inspektorata Republike
Hrvatske
Pravilnik o obrascu službene iskaznice ovlaštenih službenika Porezne uprave
Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za
nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari
Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za
zaštitu od požara
Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke inspektora zaštite
od požara
Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke službene osobe za
nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja
Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog,
odnosno terapijskog postupka
Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet jajnih stanica i zametaka
kopitara
Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet sjemena kopitara

Pravilnik o obrascu za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom
Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu
Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći
Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne
namjene i nevojnih ubojnih sredstava
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom
namjenom
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom
namjenom te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom
namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem
korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom
Pravilnik o obrascu Zahtjeva za izdavanje putnih isprava u diplomatskim misijama i
konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom
Pravilnik o obrascu zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela
Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrascu
uputnice i evidenciji izdanih uputnica
Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrascu
uputnice i evidenciji izdanih uputnica
Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje pravne pomoći, obrascu rješenja o odobravanju
korištenja pravne pomoći i evidenciji izdanih rješenja o odobravanju korištenja pravne
pomoći
Pravilnik o obrascu zahtjeva za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja
Pravilnik o obrascu zapisnika o polaganju specijalističkog ispita doktora medicine
Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija
Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu
mjera radiološke sigurnosti
Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu
mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu
mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima
Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za
pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i
investicijsko savjetovanje

Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja
mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim
društvom
Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja
mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i
investicijskog savjetnika
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama
Pravilnik o obuci i ispitima pirotehničara i pomoćnih djelatnika
Pravilnik o obuci i osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske za
obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata
Pravilnik o obuci, ispitima i provjeri znanja i vještina pirotehničara te sadržaju i izgledu ovlasti
za razminiranje
Pravilnik o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite
Pravilnik o obustavi stavljanja lijeka u promet i povlačenju lijeka iz prometa
Pravilnik o obustavi trgovanja dionica na burzama u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita
Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata
Pravilnik o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama
Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i
sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Pravilnik o obvezama kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita
Pravilnik o obvezama objave podataka o trgovanju
Pravilnik o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga
klijentima
Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate dokumentacije na otpornost
prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje
tih ormara
Pravilnik o obvezatnom atestiranju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o
uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih uređaja
Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje
moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda
Pravilnik o obvezi informiranja potrošača
Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne
kamatne stopa
Pravilnik o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne
nabave vozila za cestovni prijevoz

Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi
Pravilnik o obvezi, visini i načinu plaćanja naknada
Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun koncesijske naknade u casinima i automat
klubovima
Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Pravilnik o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća u obavljanju
veterinarske djelatnosti
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom obliku i sadržaju tromjesečnih financijskih i poslovnih izvješća
Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda
Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza
Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja
Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju
evidencija
Pravilnik o obveznom označivanju životinja
Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila
Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza za motorna i
priključna cestovna vozila i o uvjetima za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje ispitivanja
u postupku nave
Pravilnik o obveznom primjerku
Pravilnik o obveznom sadržaju i obliku poslovnih i financijskih izvješća brokerskih društava
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Pravilnik o obveznom sadržaju poslovnih i financijskih izvješća ovlaštenih društava
Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
Pravilnik o obveznom sadržaju ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom
ponudom i društva za upravljanje
Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata
Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih
razvojnih strategija
Pravilnik o obveznom sadržaju, objavljivanju i odobravanju cjelovitih i skraćenih prospekata
investicijskih fondova s javnom ponudom
Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih
fondova, društava za upravljanje i depozitne banke

Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih
fondova, društva za upravljanje i depozitne banke
Pravilnik o obveznom savjetovanju
Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj
nagodbi
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu
Pravilnik o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00)
Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika
Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih
proizvoda
Pravilnik o očevidnicima inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih
komunikacija
Pravilnik o očevidnicima inspektora telekomunikacija i ovlaštenog radnika Hrvatske agencije
za telekomunikacije
Pravilnik o očevidnicima telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornika
Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
Pravilnik o Očevidniku distributera
Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru
Pravilnik o očevidniku imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola
Pravilnik o očevidniku kazališta
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih
osoba
Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama
Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u
organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave
djelatnošću izvoza neopasnog otpada
Pravilnik o Očevidniku prikazivača
Pravilnik o Očevidniku producenata
Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša
i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja

Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i crpljenih količina vode
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda
Pravilnik o očevidniku, izvješću o ulovu i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru
Pravilnik o očevidniku, izvješću o ulovu o dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na
moru
Pravilnik o očuvanju i korištenju biljnih i genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke
biljnih gena poljoprivrednog bilja
Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora
Pravilnik o odabiru i pripremanju odgajatelja, učitelja i profesora iz Republike Hrvatske za
odgojno-obrazovni rad s našom djecom u inozemstvu
Pravilnik o odabiru i raspoređivanju djelatnih vojnih osoba tijekom preustroja OSRH
Pravilnik o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika na službi u oružanim
snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju
ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga
Pravilnik o odgovarajućem smještaju
Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža
Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana
potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju
pomoći iz socijalne sk
Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja
Pravilnik o odobravanju službenog mjesta
Pravilnik o odobravanju testova za utvrđivanje protutijela za brucelozu goveda
Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja
Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
Pravilnik o odobrenim nacionalnim mjerama određenih država članica Europske unije za
ograničavanje učinka određenih bolesti životinja akvakulture i slobodnoživućih akvatičnih
životinja
Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a
Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda

Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom
prospektu obveznog mirovinskog fonda
Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova
Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda
Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu
Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih
usluga
Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja
Pravilnik o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
Pravilnik o odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica
Pravilnik o odori i oznakama školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži
Pravilnik o odori i znakovlju pripadnika Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske
Pravilnik o odori osoba koje obavljaju kontrolu parkiranja na mjestima gdje je to vremenski
ograničeno
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i
namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu
i spašavanje
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja Državne uprave za
zaštitu i spašavanje
Pravilnik o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i
premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom
Pravilnik o odori službenika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave koji obavlja određene poslove upravljanja i nadzora cestovnim prometom
Pravilnik o odori željezničkih djelatnika i načinu zaustavljanja prometa na prijelazu ceste
preko željezničke pruge u istoj razini
Pravilnik o odredivanju pravnih osoba u kojima se može obavljati civilna služba u Republici
Hrvatskoj
Pravilnik o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih
vlakana
Pravilnik o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za
poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 01)
Pravilnik o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za
poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 00)
Pravilnik o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za
poljoprivredu i šumarstvu TPV 322 (izdanje 02)

Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena
Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstvima za zaštitu bilja
Pravilnik o određivanju imena oznaka i znakova raspoznavanja brodova unutarnje plovidbe
Pravilnik o određivanju imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova, te o
vođenju popisa imena, odnosno oznaka brodova
Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila
kroz Republiku Hrvatsku
Pravilnik o određivanju kazališnih djelatnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima
Pravilnik o određivanju kazališnih djelatnika koji se smatraju umjetničkim osobljem
Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država
članica Europske unije
Pravilnik o određivanju marina i nautićkih centara u kojima se mogu otvarati slobodne
carinske prodavaonice
Pravilnik o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju
mesa
Pravilnik o određivanju područja graničnog prijelaza za pogranični promet Banfi
Pravilnik o određivanju područja graničnog prijelaza za pogranični promet Vukovar - Vajska
Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije Božava
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije Cavtat
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije Komiža
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije Luka Hvar
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije Sali
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije u ACI Marini Umag
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije u luci Novigrad
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
II. kategorije Vis
Pravilnik o određivanju područja sezonskog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza
Stari Grad
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I.
kategorije u riječnoj luci Osijek

Pravilnik o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet
Bapska
Pravilnik o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet
Cvetlin
Pravilnik o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet
Donja Dubrava - Belezno
Pravilnik o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet
Ferdinandovac - Vizvar
Pravilnik o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet
Legrad - Ertiloš
Pravilnik o određivanju područja stalnog cestovnog graničnog prijelaza za pogranični promet
Strošinci
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I.
kategorije na zračnoj luci Osijek
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I.
kategorije u pomorskoj luci Pula
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet I.
kategorije u pomorskoj luci Šibenik
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Blaževci
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Čabar
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Lipa
Pravilnik o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Zamost
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Baranjsko Petrovo Selo
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Bregana - Naselje
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Bukovje
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Harmica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Hum na Sutli
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Mihanović Dol
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Đurmanec
Pravilnik o određivanju područja stalnog međudržavnognog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Vitaljina

Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza
Hrvatska Dubica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Macelj
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Aržano Prisika
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Bajakovo
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Batina
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Bregana
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Donji Miholjac
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Duboševica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Dubrava Križovljanska
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Erdut
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Goričan
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Gunja
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Iloka I
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Jurovski Brod
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Kamensko
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Karasovići
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Kaštel
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Klek - Neum 1
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Ličko Petrovo Selo
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Mursko Središće

Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Pasjak
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Plovanija
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Požane
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Principovac kota 208-I
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Rupa
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Slavonski Šamac
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Stara Gradiška
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Terezino Polje
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Trnovec
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Zaton Doli - Neum 2
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I.
kategorije Županja
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Brod na Kupi
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Dubočica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Gabela polje I
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Gola
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Gornji Brgat
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Hrvatska Kostajnica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Iloka II
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Lupinjak
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Maljevac

Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Miljana
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Otok Virje
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Prezid
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Pribanjci
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Primošten - Kremik
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Principovac kota 208-II
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Razvor
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Slavonski Brod
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Strmica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Svilaj
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza II.
kategorije Tovarnik
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za
putnički promet Dvor
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za
putnički promet Orah - Orahovlje
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za
putnički promet Užljebić
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za
putnički promet Vinjani Donji
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za
putnički promet Vinjani Gornji
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog prijelaza I. kategorije
Čakovec
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I.
kategorije Luka Split
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I.
kategorije Mali Lošinj
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I.
kategorije Ploče

Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I.
kategorije Senj
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I.
kategorije u luci Plomin
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I.
kategorije u luci Umag
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II.
kategorije Metković
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II.
kategorije u luci Poreč
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II.
kategorije u luci Raša - Bršica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II.
kategorije u luci Rovinj
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II.
kategorije Ubli-Lastovo
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza II.
kategorije Vela Luka
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog riječnog graničnog prijelaza I.
kategorije Vukovar
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza I.
kategorije Dubrovnik
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza I.
kategorije Rijeka (Omišalj - Krk)
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza I.
kategorije u Zračnoj luci Pula
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza I.
kategorije u Zračnoj luci Zadar
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza I.
kategorije u Zračnoj luci Zagreb
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza I.
kategorije Zračna luka Split
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza II.
kategorije Mali Lošinj
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza II.
kategorije Ploče
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza II.
kategorije Vrsar
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog zračnog graničnog prijelaza II.
kategorije Zračna luka Brač

Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Beli Manastir
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Drenovci
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Erdut
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Koprivnica
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Kotoriba
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Kumrovec
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Ličko Dugo Polje
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Savski Marof
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Slavonski Šamac
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Šapjane
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Tovarnik
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I.
kategorije Volinja
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza II.
kategorije Buzet
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza II.
kategorije Kamanje
Pravilnik o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog prijelaza I. kategorije
Metković
Pravilnik o određivanju područja stalnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Zadar
Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici
Hrvatskoj
Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza
Pravilnik o određivanju službenog mjesta
Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra
nekretnina
Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje
predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma

Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama
Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne
izmjere i katastra nekretnina
Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
Pravilnik o održavanju cesta
Pravilnik o održavanju građevina
Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata
Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu
uporabu
Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta
Pravilnik o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike
Pravilnik o održavanju, obnovi i preinakama na zrakoplovu i zrakoplovnom uređaju te
tehničkoj kontroli i kontroli kvalitete obavljenih radova
Pravilnik o odštetnom cjeniku
Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija
najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i
telekomunikacijsku terminalnu opremu
Pravilnik o opasnim psima
Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane
Pravilnik o općim i posebnim mjerama osiguranja i zaštite proizvodnje, prometa i remonta
naoružanja i vojne opreme
Pravilnik o općim uvjetima i tarifi za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne
osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja
Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni mjeriteljski laboratoriji i načinu
provedbe postupka ovlašćivanja
Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu
Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga
Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga
Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
Pravilnik o operativnim uslugama kontrole zračnog prometa
Pravilnik o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza

Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče
Pravilnik o ophodnji javnih cesta
Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje
Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim
eksplozivnom atmosferom
Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski
modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski
modificiranih
Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski
modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoji od ili sadrži genetski modificirani
organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama
Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja te
izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela
Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te
izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela
Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku
proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda
Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada
te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje
Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada
te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Pravilnik o opsegu; uvjetinla i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada
te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje
Pravilnik o opskrbi prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu
Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica
Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim
organizacijama
Pravilnik o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva
Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza
Pravilnik o organizaciji i načinu rada Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o organizaciji i načinu rada vojnoga zdravstvenog središta Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi
Pravilnik o organizaciji i radu Republičkog fonda socijalne zaštite

Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina
Pravilnik o organizaciji, nadzoru i prikupljanju naknade za financiranje rada HANDA-e i
obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Pravilnik o organizaciji, nadzoru i prikupljanju naknade za financiranje rada HANDA-e i
obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija
mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje UCITS fondovima
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje
investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska
društva
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim
mirovinskim fondovima
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim
mirovinskim fondovima
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za operatera sustava poravnanja, te minimalnim
standardima koji se primjenjuju na sustav upravljanja rizicima i informacijski sustav tog
operatera
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje
investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje
investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna
investicijska društva
Pravilnik o organiziranju i provedbi vozačkih ispita
Pravilnik o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
Pravilnik o organiziranju školske godine u srednjim školama
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene
večeri
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Varaždinske barokne
večeri
Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora
Zagreb
Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 63/00. - pročišćeni
tekst, 77/00., 85/00., 106/00., 131/00., 60/01., 67/01., 71/01., 31/02., 76/02., 85/02., 117/02. i
138/02.)
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (pročišćeni tekst)
Pravilnik o osiguranju carinskog duga
Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti
Pravilnik o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih
štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima
izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća
Pravilnik o osiguranju štednih uloga
Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje
nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)
Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini
Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u
osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka
nekomercijalnog značaja
Pravilnik o oslobođenju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga
Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore
Pravilnik o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima
Pravilnik o osnovama financiranja znanstveno-istraživačkih instituta
Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske
Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom
Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku
posredovanja prije razvoda braka
Pravilnik o osnovnim popisnim obrascima
Pravilnik o osnovnim telekomunikacijskim uslugama
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
Pravilnik o osnovnoj i strukovnoj izobrazbi zatvorenika
Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u
razvoju

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Pravilnik o osobama ovlaštenim za prodaju i promicanje prodaje udjela investicijskih fondova
s privatnom ponudom
Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika
Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika
Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
Pravilnik o osposobljavanju djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače vozila na
motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita
Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita
Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika,
pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu
Pravilnik o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu
Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon
Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog
predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi
Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju
na tržište
Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima
Pravilnik o osposobljavanju osoba za vozače vozila na motorni pogon i polaganju vozačkog
ispita
Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i
obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane
Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča
Pravilnik o osposobljavanju službenika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače motornih
vozila i načinu polaganja vozačkih ispita
Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja
vozačkih ispita
Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu
polaganja vozačkih ispita
Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona

Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica
Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata
Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina
Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih
cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje
iseljenika, useljenika i pripadnika hrvatske nacionalne manjine
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje
povratnika i useljenika
Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine
Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine
Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u
poljoprivredi
Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u
poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u
komercijalnom prijevozu robe i putnika
Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u
komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom
Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu
Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto
i njegovo održavanje
Pravilnik o ostvarivanju socijalne zaštite
Pravilnik o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na
ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve
Pravilnik o oštećenju organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na
ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve
Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na
ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve
Pravilnik o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u
slučaju požara
Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o
umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o ovlastima za obavljanje djelatnosti u telekomunikacijama
Pravilnik o ovlastima, dužnostima i sastavu liječničkih komisija
Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja
Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske
djelatnosti
Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za genetski modificiranu hranu i
genetski modificiranu hranu za životinje i hranu/hranu za životinje koja može sadržavati i/ili
se sastojati ili potjecati od genetski modificiranih organizama
Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti
Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od
ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o ovlaštenim ispitnim laboratorijima za kontrolu kakvoće hrane
Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti
Pravilnik o ovlaštenjima Hrvatskog auto-kluba i načinu osiguravanja sredstava za
objavljivanje poslova koji su mu povjereni
Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građevine
Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Pravilnik o ovlaštenju strojovođa
Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima
Pravilnik o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa
Pravilnik o označavanju autocesta, njihove stacionaže, brojeva izlaza i prometnih čvorišta te
naziva izlaza, prometnih čvorišta i odmorišta
Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja
Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa
Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja
Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja
Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja
Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti televizora
Pravilnik o označavanju goveđeg mesa

Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji
Pravilnik o označavanju i evidentiranju lakih prikolica
Pravilnik o označavanju i obilježavanju otrova koji se stavljaju u promet
Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču
Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke
kulturnih dobara
Pravilnik o označavanju pasa
Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta
Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja
Pravilnik o označavanju tehničke opreme telekomunikacija, radijskih komunikacija, te
električne i druge tehničke opreme koja ima potvrdu o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze
Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane
Pravilnik o označivanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošača
Pravilnik o označivanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču
Pravilnik o označivanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla
Pravilnik o oznakama na službenim odorama inspektora Financijske policije
Pravilnik o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjjim morskim
vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada
Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane
Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda
Pravilnik o oznakama na plovnim putovima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom
moru Republike Hrvatske
Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog
podrijetla
Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla
Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
Pravilnik o padobranstvu
Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda
2017. godine
Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda
2018. godine

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe
Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima
Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov
Pravilnik o patentima
Pravilnik o patentu
Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u
turizmu
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Pravilnik o pečatima inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih
komunikacija
Pravilnik o pečatima telekomunikacijskog inspektora i telekomunikacijskog nadzornika
Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija
Pravilnik o pečatu inspektora telekomunikacija i ovlaštenog radnika Hrvatske agencije za
telekomunikacije
Pravilnik o pečatu za pečačenje radijske postaje,telekomunikacijske i druge tehničke opreme
Pravilnik o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske, električne i druge
tehničke opreme
Pravilnik o pedagoškim normativima za utvrđivanje standardnog opsega obveza nastavnika
u srednjoj školi
Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka
Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg
depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih
papira iz druge države članice
Pravilnik o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine
Pravilnik o pivu
Pravilnik o pivu i pivu s dodacima
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne
djelatnosti
Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Pravilnik o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija
Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije
Pravilnik o plaćanju naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti
Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave
poreza na dodanu vrijednost
Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava
Pravilnik o planovima rasporeda integriranih sklopova
Pravilnik o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama za otkrivanje i potvrđivanje
određenih bolesti riba
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj
nabavi
Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na
nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i
procesa središnje druge ugovorne strane
Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina dioksina i
dioksinima sličnih polikloriranih bifenila u hrani
Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina
u hrani
Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina nitrata u
hrani
Pravilnik o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina olova,
kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-monoklorpropandiola i benzo(a)pirena u hrani
Pravilnik o planu zaštite od požara
Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama
Pravilnik o plutajućim objektima
Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice namijenjenog
jačanju infrastrukture inspekcije za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja i biljnih proizvoda
koji se unose iz trećih zemalja
Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice za provedbu
fitosanitarnih mjera
Pravilnik o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju
sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih akola u 1992/93.
školskoj godini
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1993/94. u
školskoj godini
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1994/95.
školskoj godini

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1995/1996.
školskoj godini
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 1998./99.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 1999./2000.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2000./2001.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2001./2002.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2002./2003.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2003./2004.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2004./2005.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2005./2006.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2007./2008.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini 2008./2009.
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj
godini2006./2007.
Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovanih i srednjih škola za školsku godinu 2011./2012.
Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2010./2011.
Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih
zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe
Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih
zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe
Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i
koncesiju za ribnjake
Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
Pravilnik o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača
Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake
Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju i zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države
Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države
Pravilnik o podacima i načinu vođenja dokumentacije o mogućim darivateljima dijelova
ljudskog tijela radi presađivanja s umrle osobe
Pravilnik o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili
korisnicima vozila
Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je
prouzročio smrt radnika
Pravilnik o podacima koje se energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostaviti Vijeću za regulaciju
energetskih djelatnosti
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI DUŽNI DOSTAVLJATI
MINISTARSTVU
Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u
Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o
obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni
dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu
njihovog dostavljanja
Pravilnik o podnošenju isprava u carinskom postupku
Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem
Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava
elektroničke razmjene podataka
Pravilnik o područjima provenijencija svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja
Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi
Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi
Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu
Pravilnik o pogodnostima zatvorenika
Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
Pravilnik o pohrani dionica koje se vode u računalnom sustavu Središnje depozitarne
agencije za potrebe preuzimanja dioničkih društava
Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar
nekretnina

Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog
turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje
Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika
Pravilnik o polaganju državne mature
Pravilnik o polaganju državnog ispita
Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku
odobrenja dugotrajnog boravišta
Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku
odobrenja stalnog boravka
Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici
Pravilnik o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon
Pravilnik o polaganju javnoovršiteljskog ispita
Pravilnik o polaganju majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti
Pravilnik o polaganju majstorskog ispita o stručnoj osposobljenosti
Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita
Pravilnik o polaganju pomoćničkog ispita
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita
Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi
Pravilnik o polaganju ravnateljskog ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u bibliotekarskoj struci
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u muzejskoj struci
Pravilnik o polaganju stručnih ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi
carinjenja robe
Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva
Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem
školstvu
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i
nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za turističke vodiče i ispita za turističke pratioce
Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika
Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
Pravilnik o policijskim časnicima za vezu
Pravilnik o policijskom obrazovanju
Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno
osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima
Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike
Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Pravilnik o pomoćnim poslovima razminiranja
Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje
Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave
i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
Pravilnik o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za
izdavanje
Pravilnik o pomorskoj opremi
Pravilnik o pomorskom peljarenju
Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
PRAVILNIK O POPISU AKTIVNIH TVARI U BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA
Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i
uvjetima pod kojima se mogu uzgajati
Pravilnik o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara
Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za
djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti
Pravilnik o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u
predstečajnom postupku
Pravilnik o popisu laboratorija za provjeru učinkovitosti cijepljenja protiv bjesnoće u
određenih domaćih mesojeda
Pravilnik o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija

Pravilnik o popisu o akvakulturi
Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
Pravilnik o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava
PRAVILNIK O POPISU POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI DOPUŠTENIH U BIOCIDNIM
PRIPRAVCIMA
Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
PRAVILNIK O POPISU POSTOJEĆIH AKTIVNIH TVARI KOJE NISU DOPUŠTENE U
BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA
Pravilnik o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice
Republike Hrvatske
Pravilnik o popisu pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada
Pravilnik o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene
namjene
Pravilnik o popisu s dokumentacijom o studentima na sveučilišnim ili stručnim studijima
Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa
Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima
Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju
ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlašćivanja
Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša,
plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva
Pravilnik o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz jajnih stanica, zametaka i sjemena
svinja
Pravilnik o popisu trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i
provoz peradi i proizvoda od peradi te o zahtjevima veterinarskog certificiranja
Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama
Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu
Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu
Pravilnik o popisu ulova u športskom ribolovu
Pravilnik o popisu zaraznih bolesti koje se suzbijaju prilikom unošenja životinja u Republiku
Hrvatsku
Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u
unutarnjem prometu
Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
Pravilnik o poreznim i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi
Pravilnik o porezu na dobit
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnik o porezu na dohodak
Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe
Pravilnik o posebnim kriterijima za provedbu seroloških testova za praćenje učinkovitosti
cjepiva protiv bjesnoće
Pravilnik o posebnim metodama kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele
u peradi
Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama
Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na
proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša
Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u
Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom
zaljevu i Neretvanskom kanalu
Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke
Pravilnik o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje
djelatnosti radija i televizije
Pravilnik o posebnim uvjetima glede motornog vozila kojim se obavlja javni prijevoz i prijevoz
za vlastite potrebe
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i
obrazovanja
Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu
cestarine i elementima interoperabilnosti
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti
odvodnje otpadnih voda
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove
osobito značajne za upravljanje vodama
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave
proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju
ispunjavati pravne ili fizičke osobe
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave
proizvodnjom, prometom, uporabom ili zbrinjavanjem otrova i o uvjetima koje moraju
ispunjavati fizičke osobe koje obavljaju promet na malo otrovima ili koje rabe otrove
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje
određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke
zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske
klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi
mjera za ot
Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za proizvodnju
oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, vođenje civilnih strelišta,
te zaštit
Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje
će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja
Pravilnik o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za
vlastite potrebe
Pravilnik o posebnim uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika
i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putevima
Pravilnik o posebnim uvjetima za izvršenje blok transakcija dionicama
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim
vodnim putovima
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja
posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja
posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih
hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja
detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih
hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i
izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i
građevina za navodnjavanje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje poslova razvoja naoružanja i vojne opreme
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti
Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji
se odobravaju po posebnim uvjetima

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji
se odobravaju pod posebnim uvjetima
Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila
Pravilnik o posebnim uvjetima za početak osposobljavanja i uvjetima za upravljanje motornim
vozilima C1 i C kategorije učenika koji se obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u
redovitom srednjošk
Pravilnik o posebnim uvjetima za početak osposobljavanja i uvjetima za upravljanje motornim
vozilima C1 i C kategorije učenika koji se obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u
redovitom srednjoškolskom obrazovanju
Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje
i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji
ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet gotovoga lijeka u Republici Hrvatskoj
koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj gotovog lijeka koji
ima odobrenje za stavljanje u promet u drugim državama
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj medicinskog
proizvoda koji ima odobrenje za stavljanje u promet u zemljama Europske unije
Pravilnik o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o
evidencijama prometa oružja i municije
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz gotovoga lijeka za koji nije dano odobrenje za
stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz guar gume podrijetlom ili isporučene iz Indije zbog
rizika od kontaminiranosti pentaklorfenolom i dioksinima
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz
Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane i hrane za životinje podrijetlom ili
isporučene iz Kine
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog
rizika od kontaminiranosti aflatoksinima
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz
Ukrajine zbog rizika o kontaminiranosti mineralnim uljem
Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za
vlastite potrebe
Pravilnik o posebnim zahtjevima za medicinske proizvode izrađene od neživog životinjskog
tkiva

Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima za izlov i preradu određenih vrsta školjkaša u
kojima razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja (Amnesic Shellfish Poison - ASP)
prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla
Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne
policije
Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji
ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne
higijene, njegu i ulj
Pravilnik o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline
Pravilnik o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja
u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav
Pravilnik o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i adolescentima
Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanje markicama za njihovo
obilježavanje
Pravilnik o posebnom porezu na kavu
Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanje markicama za označavanje kave
Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave
Pravilnik o posebnom porezu na luksuznu robu
Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Pravilnik o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke
Pravilnik o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Pravilnik o posebnom priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva čiji je cilj
poboljšanje kakvoće njihovih proizvoda
Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline
Pravilnik o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline
Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u domovinskom ratu
Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila invalida
Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne
sigurnosne skraćene deklaracije
Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupka u međunarodnom pomorskom,
riječnom i zračnom prometu
Pravilnik o posebnostima provedbe postupka provoza i postupka izvoza uporabom sustava
elektroničke razmjene podataka
Pravilnik o poslovanju društva za poslovanje vrijednosnim papirima kada izvan organiziranog
tržišta kupuju dionice privatizacijskih investicijskih fondova
Pravilnik o poslovima depozitne banke

Pravilnik o poslovima na kojima djelatnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog
prometa
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije
sudjelovati
Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena
Pravilnik o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog
prometa
Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog
utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja
zdravstvene sposobnosti
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima
može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu
Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
Pravilnik o poslovnim knjigama fizičkih osoba koje se bave obrtom ili slobodnim zanimanjem
a oporezuju se porezom na dohodak
Pravilnik o poslovnim knjigama poreznih obveznika
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova
Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju učenika i studenata
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom
Pravilnik o postojećim tvarima
Pravilnik o postopku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin
namijenjenih za uporabu u vozilima te vozila opremljenih s takvim motorima, s obzirom na
smanjenje emisije plinoviti
Pravilnik o postupanju društva za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja
osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju
Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta
Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u
javnom sektoru
Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja
Pravilnik o postupanju prema strancima
Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i
privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom
Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom
Pravilnik o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe
Pravilnik o postupanju s pritvorenim osobama
Pravilnik o postupanju s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima
plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom
Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova
Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema
članovima obveznih mirovinskih fondova
Pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini
te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima
stjecanja imovine
Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica i postupcima
zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica
Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica, postupcima uzimanja
spolnih stanica i postupcima zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica
Pravilnik o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, sadržaju i izgledu Izjave o sukladnosti te o
obliku oznake sukladnosti za sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba
Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog
djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu
Pravilnik o postupcima za smanjenje prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella
Typhimurium u tovnih pilića
Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim
mirovinskim fondom
Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim
mirovinskim fondovima
Pravilnik o postupki ocjenjivanja stručne osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištima za
zaštitu potrošača
Pravilnik o postupku carinjenja robe na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi
Pravilnik o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave
Pravilnik o postupku dodjele alogenih nesrodnih krvotvorenih matičnih stanica i radu registra
mogućih darivatelja koštane moždine
Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora
Pravilnik o postupku dostave ugovora o mirovini i sadržaju naloga o doznaci sredstava
Pravilnik o postupku homologacije brzinomjera motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 213
(Izdanje 00)

Pravilnik o postupku homologacije glavnih svjetala za dugi i/ili kratki svjetlosni snop za
motorna vozila i izvore svjetlosti (žarulje sa žarnom niti i druge) za uporabu u homologiranim
svjetlima moto
Pravilnik o postupku homologacije mehaničkih spojnica za povezivanje motornih i priključnih
vozila i njihove ugradbe na ta vozila TPV 150 ( izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin
namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na
smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141 (izdanje
01)
Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin
namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na
smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141 (izdanje
02)
Pravilnik o postupku homologacije motornih priključnih vozila s obzirom na kočenje TPV 109
(izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave
za zaštitu od praskanja ispod kotača TPV 143 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na mase i
dimenzije TPV 209 (Izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na
označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora TPV 202 (Izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na
označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljki i indikatora TPV 202 (Izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na
propisane oznake TPV 207
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na
propisane oznake TPV 207 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na
propisane oznake TPV 207 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor
za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor
za ugradbu stražnje registarske pločice TPV 210 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na
rukohvate za putnika TPV 205
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na sustav
kočenja TPV 201 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na sustave
kočenja TPV 201 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na zaštitu
od neovlaštene uporabe TPV 206

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača, s obzirom na ugradbu
uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 208 ( izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV
204 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV
204 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na rukohvate za
putnika TPV 205 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na dopuštenu razinu buke i
ispušnih sustava TPV 101 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisije iz njihovih sustava
klimatiazcije TPV 161 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na emisiju ugljikovog dioksida i
potrošnju goriva TPV 139 ( izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje
onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne
uporabljivosti, recikliranja i oporabe TPV 159 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na označivanje upravljačkih
naprava, pokaznih svjetiljka i indikatora TPV 133 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na prednje zaštitne sustave
TPV 160 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih
pojaseva TPV119 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu od prednjeg
podlijetanja TPV 157
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih
nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu prethodno i za vrijeme sudara s motornim
vozilom TPV 158 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih
nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih
nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju
čelnog sudara TPV 153
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s pogonom na vodik TPV 162 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s pogonom na vodik, vodikovih sustava i
njihovih sastavnih dijelova TPV 162 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije određenih kategorija vozila s obzirom na mase i dimenzije
TPV 148 (Izdanje 00)

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajka motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 3: vanjske izbočine motornih vozila na dva ili tri
kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajka motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 4.: retrovizori za motorna vozila na dva ili tri
kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajka motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 7: mjere protiv neovlaštenog zahvata za motorna
vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 1.: gume za motorna vozila na dva ili tri kotača i njihova
ugradba
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 10.: naprave za spajanje prikolica za motorna vozila na dva tri
kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 11.: sidrišta sigurnosnih pojasa i sigurnosni pojasi za mopede
na tri kotača, tricikle i četverocikle s nadogradnjom
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 12.: sigurnosna stakla, brisači, naprave za pranje,
odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla mopeda na tri kotača, tricikla i
četverocikla s nadogradnjom
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 2.: uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju za
motorna vozila
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 3.: vanjske izbočine motornih vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 4.: retrovizori za motorna vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 5.: mjere protiv onečišćavanja zraka koje prouzrokuju
motornih vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 6.: spremnici za gorivo motornih vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 7.: mjere protiv neovlaštenog zahvata za motorna vozila na
dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 8.: elektromagnetska kompatibilnost motornih vozila na dva ili
tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 - Dio 9.: dopuštena razina buke u dB(A) i ispušni sustavi za
motorna vozila na dva ili tri kotača

Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 1: gume za motorna vozila na dva ili tri kotača i
njihova ugradba
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 11.: sidrišta sigurnosnih pojasa i sigurnosni pojasi
za mopede na tri kotača, tricikle i četverocikle
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 12.: sigurnosna stakla, brisači, naprave za pranje,
odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla mopeda na tri kotača, tricikla i
četverocikla s nadogradnjom
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 5.: mjere protiv onečišćavanja zraka koje
prouzrokuju motorna vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na
dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - dio 9.: dopuštena razina buke u dB(A) i ispušni
sustav za motorna vozila na dva ili tri kotača
Pravilnik o postupku homologacije s obzirom na mjere za smanjivanje emisije štetnih
sastojaka iz Dieselovih motora za pogon vozila TPV 111 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije s obzirom na spremnike tekućega goriva i zaštitu od
stražnjega podlijetanja motornih vozila i njihovih prikolica TPV 103 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih pojasa i sustava držanja za putnike i njihove
ugradbe u motorna vozila TPV 131 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih stakala i materijala za stakla motornih vozila i
njihovih prikolica i vozila s obzirom na ugradbu tih stakala TPV 145 (Izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije stražnjih zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju uskih traktora
za poljoprivredu i šumarstvo TPV 319
Pravilnik o postupku homologacije stražnjih zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju uskih traktora
za poljoprivredu i šumarstvo TPV 319 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu
uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 (Izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu
uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih vozila s obzirom na vanjske izbočine TPV
116 (01)
Pravilnik o postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njihove
prikolice TPV 123 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine ili sličnih ugrađenih
sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV 147 (Izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije tipa vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone
za glavu TPV 115 (izdanje 01)

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju
štetnih sastojaka iz dieselovih motora koji se ugrađuju u takve traktore TPV 311 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju
štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
kočenje TPV 307 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica,
spremnike goriva, dodatne u
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica,
spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni
sustav TPV 301 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
najveću dopuštenu ukupnu masu, položaj i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica,
spremnike goriva, dodatne utege, zvučno upozorne uređaje, dopuštenu razinu buke i ispušni
sustav TPV 301 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za teret TPV 302 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
najveću konstrukcijsku brzinu i platformu za teret TPV 302 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
napravu za vuču i prijenos za vožnju unatrag TPV 315 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
napravu za vuču i prijenos za vožnju unatrag TPV 315 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
priključna vratila TPV 318 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
priključna vratila TPV 318 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
putnička sjedala TPV 308 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
putnička sjedala TPV 308 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na radni
prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore TPV 317 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na radni
prostor, pristup vozačkom mjestu i vrata i prozore TPV 317 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu
buke koju osjeća vozač traktora TPV 309 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu
buke koju osjeća vozač traktora TPV 309 (izdanje 01)

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu
buke koju osjeća vozač traktora TPV 309 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
retrovizore TPV 303 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
retrovizore TPV 303 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetska kompatibilnost) TPV 306 (
izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetska kompatibilnost) TPV 306 (izdanje
01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 313 ( izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 313 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 313 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 314 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
ugradbu, položaj, djelovanje i identifikaciju upravljačkih naprava TPV 320 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na uređaj
za upravljanje TPV 305 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na uređaj
za upravljanje TPV 305 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na uređaje
za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 314 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno
polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na vidno
polje i brisače vjetrobranskog stakla TPV 304 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
vozačko sjedalo TPV 312 (Izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na
zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju TPV 310 (Izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije uređaja za neizravno gledanje i njihove ugradbe na
motorna vozila TPV 108 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije uređaja za neizravno gledanje i njihove ugradbe na
motorna vozila TPV 108 (izdanje 02)

Pravilnik o postupku homologacije vozila na dva ili tri kotača s obzirom na najveću brzinu,
najveći zaokretni moment i najveću snagu motora TPV 211 (Izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije vozila na dva ili tri kotača s obzirom na najveću
konstrukcijsku brzinu, najveći zakretni moment i najveću snagu motora TPV 211 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije vozila s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih
smetnja (elektromagnetsku kompatibilnost) TPV 110 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije vozila s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih
smetnja (elektromagnetsku kompatibilnost) TPV 110 (izdanje 02)
Pravilnik o postupku homologacije vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog
sudara TPV 154 (Izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije vozila za prijevoz putnika koja imaju osim vozačeva više
od osam sjedala, s obzirom na posebne zahtjeve za takva vozila tpv 152 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim vozilima i njihovim
prikolicama TPV 136 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije za zvučnoupozorne uređaje motornih vozila na dva ili tri
kotača TPV 203 (Izdanje 00)
Pravilnik o postupku homologacije zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju traktora za
poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje) TPV 316
Pravilnik o postupku homologacije zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju traktora za
poljoprivredu i šumarstvo (statičko ispitivanje) TPV 316 (Izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologacije zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju ugrađenih ispred
vozačkog sjedala uskih traktora za poljoprivredu i šumarstvo TPV 321
Pravilnik o postupku homologacije zaštitnih konstrukcija pri prevrtanju ugrađenih ispred
vozačkog sjedala uskih traktora za poljoprivredu i šumarstvo TPV 321 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku homologaciji motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje
onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 01)
Pravilnik o postupku i kriterijima ocjenjivanja rada i unaprjeđenja stručnih radnika ustanova
socijalne skrbi
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja
Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvenih
ustanova, odnosno privatne prakse u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti
Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog
veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda
Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet medicinskoga
proizvoda
Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga
zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u
dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske koji su zaštićeni
kao kulturno dobro
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u
unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se
nalaze kulturna dobra
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u
unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao
kulturno dobro
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u
unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se
nalaze kulturna dobra
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog
dijela naukovanja
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela
naukovanja
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i
vježbi naukovanja
Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog
osiguranja
Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja
Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke
jedinstvene oznake
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade
za uporabu javnih cesta i cestarine
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu
stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata
Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti
Pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita
Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita
Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom
vodonoscem ili cestovnim vozilom
Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja obveza Republike Hrvatske za mirovinsko
osiguranje
Pravilnik o postupku i obavljanju obveznog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda
u izradi planskih osnova upravljanja vodama

Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na
zdravstveno osiguranje pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o postupku i ovlastima u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i prava
na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga
Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja
Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu
doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna
Republike Hrvatske
Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu
doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna
Republike Hrvatske (pročišćen
Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda
Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane
društava za upravljanje
Pravilnik o postupku ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja, odobrenja za
izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i
postrojenja, kao i dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja
Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila
Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u
kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Pravilnik o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u
kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga
Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i
lakoj industriji
Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja
ovjernog razdoblja
Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i
lakoj industriji
Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim
žigom predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog
zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog
zapovjednika
Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz
područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom
mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka
ili kažnjavanja
Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora

Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor
i u europsko radničko vijeće
Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor
i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge
Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za
provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini
Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog
vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba
Pravilnik o postupku izdavanja i uporabe uvjerenja i mišljenja o svrstavanju robe po Carinskoj
tarifi
Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal
Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne
gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi
Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi
Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske izravnom pogodbom
Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom
pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup
za ribnjake
Pravilnik o postupku konvalidiranja odluka i pojedinačnih akata iz područja mirovinskog
osiguranja
Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili
dobrovoljnom mirovinskom fondu
Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom
mirovinskom fondu
Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za
osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za
osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta
Pravilnik o postupku o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s
obzirom na zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju TPV 310 (izdanje 00)
Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osoba koje dolaze u obzir kao darivatelji dijelova
ljudskog tijela zbog presađivanja u svrhu liječenja
Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina

Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti
izdanih u inozemstvu
Pravilnik o postupku ocjenjivanja i evidentiranja ocjena policijskih službenika
Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne
predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne
predmete u strukovnim školama
Pravilnik o postupku odobravanja većih učinaka pirotehničara, postupku kontrole odobrenih
većih učinaka pirotehničara i načinu postupanja po prigovoru protiv odluke pirotehničkog
nadzornika
Pravilnik o postupku određivanja privremenih graničnih prijelaza
Pravilnik o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova
njihove obitelji
Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i
trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te
međunarodne organizacije
Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i
konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za
diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne
organizacije
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na oslobadanje od plaćanja carine na temelju ratnih
razaranja
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za
potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti
kretanja
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za
potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti
kretanja
Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera
zabrane u području zaštite od požara
Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva,
ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj
Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost
Pravilnik o postupku pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe primjenom članka 9.
Zakona o carinskoj tarifi
Pravilnik o postupku pojednostavnjenog razvrstavanja robe u carinskom postupku
Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora

Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
(pročišćeni tekst)
Pravilnik o postupku pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turis
Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade
plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za
zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose
Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i
prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose
Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje
na temelju individualne kapitalizirane štednje
Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela
Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama
Pravilnik o postupku prikupljanja, pohranjivanja i uporabe krvotvornih matičnih stanica
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne
opasnosti te davanju uputa stanovništvu
Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida
Pravilnik o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija i uvjetima za privremeno ili povremeno
obavljanje veterinarske djelatnosti
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu
provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize
Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu
provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata
Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i
odobravanju njezinih rezultata
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na
pomorskim ribarskim plovilima
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na
pomorskim ribarskim plovilima
Pravilnik o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja
Pravilnik o postupku revizije rudarskih projekata
Pravilnik o postupku s predstavkama i pritužbama
Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih
svojti

Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu
ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala
Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom
poljoprivrednog reprodukcijskog materijala
Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenog novorođenog djeteta, i
postupku s imovinom umrlih osoba na brodu
Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaska napuštenoga novorođenoga djeteta,
primitku izjave posljednje volje i postupku s imovinom umrlih osoba na brodu
Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina
Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti
Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice
Pravilnik o postupku utvrđivanja odgovornosti za štetu i naknadi štete
Pravilnik o postupku utvrđivanja prepoznatljivosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS) biljnih
sorti u svrhu stjecanja oplemenjivačkog prava
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih
povjerenstava
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga
povjerenstva
Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u
svrhu priznavanja sorti
Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine
Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine
Pravilnik o postupku utvrđivanju različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih biljnih sorti u
svrhu dodjeljivanja oplemenjivačkog prava i priznavanja sorti
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzimanja uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe
Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima
odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Pravilnik o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda
koji se uvoze iz trećih zemalja
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica slijepih osoba, osoba
oboljelih od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osoba oboljelih od multiple
skleroze i nji
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom
prometu
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na nadoknadu za iskorištene povlastice u
unutarnjem putničkom prometu
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih
funkcija šuma za izvršene radove u šumama
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih
funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika
Pravilnik o postupku za otvaranje carinsko-smještajnih prostora ili prostorija, mjerama
carinskog nadzora i načinu vođenja evidencije
Pravilnik o postupku za utvrđivanje grba i zastave jedinica lokalne samouprave
Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja
audiovizualnog stvaralaštva
Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja
audiovizualnog stvaralaštva
Pravilnik o postupku, načinu i kriterijima raspodjele stranih dozvola za međunarodni cestovni
prijevoz stvari
Pravilnik o postupku, načinu i rokovima dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih
dozvola
Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola
Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola
i učeničkih domova
Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za
korištenje općekorisnih funkcija šuma
Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu izdavanja uvjerenja osobama koje iz zdravstvenih
razloga ne moraju koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu
Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova
Pravilnik o pošiljkama koje se mogu uvoziti bez rješenja kojim se utvrđuju veterinarski uvjeti
za uvoz pošiljaka
Pravilnik o pošiljkama koje se mogu uvoziti bez rješenja kojim se utvrđuju veterinarski uvjeti
za uvoz pošiljaka
Pravilnik o pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla za koje ne postoje veterinarskosanitarne smetnje pri uvozu i provozu
Pravilnik o pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla za koje ne postoje veterinarskozdravstvene smetnje pri uvozu u Republiku Hrvatsku i provozu preko teritorija Republike
Hrvatske
Pravilnik o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz
Pravilnik o pošiljkama životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koje podliježu veterinarskozdravstvenoj kontroli, a za koje nije potrebno rješenje Uprave za veterinarstvo o nepostojanju

veterinarsko-zdravstvene smetnje za uvoz i provoz tih pošiljaka te pošiljke životinjskog
podrijetla koje ne podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli pri uvozu u Republiku Hrvatsku
i provozu preko područja Republike Hrvatske
Pravilnik o poštanskim markama
Pravilnik o poštanskom sustavu javnog operatora
Pravilnik o pošti
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta
Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi
Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i
mliječnim proizvodima
Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i
određenim mliječnim proizvodima
Pravilnik o potpori u sklopu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina
Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi
Pravilnik o potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova na kojima su oštećenja od I.-VI.
stupnja
Pravilnik o potpori za pokriće troškova prehrane studenata
Pravilnik o potpori za privatno skladištenje
Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači
Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači
evidencijskim markicama
Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad
Pravilnik o potvrdi prijave ili evidencije kaznenog djela
Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva
Pravilnik o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog
podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu
Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva
posebnog dijela nekretnine
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva
posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

Pravilnik o povjeravanju Hrvatskom autoklubu poslova jedinstvenog procesa osposobljavanja
kandidata za vozače, organiziranja i provodenja vozačkih ispita i drugih poslova javnih ovlasti
Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom
vlasništvu
Pravilnik o povlastici za akvakulturu i upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu
Pravilnik o povlastici za gospodarski ribolov i upisniku o izdanim povlasticama za
gospodarski ribolov
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim
povlasticama
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama
Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim
povlasticama
Pravilnik o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju te napredovanju učitelja i stručnih suradnika u stjecanju
zvanja u osnovnim školama
Pravilnik o praćenju kakvoće zraka
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Pravilnik o praćenju nuspojava nad lijekovima i medicinskim proizvodima
Pravilnik o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskoga
podrijetla
Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
Pravilnik o praćenju štetnih događaja vezano uz medicinske proizvode
Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz
postrojenja i zrakoplova
Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz
postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi
uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani
Pravilnik o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga

Pravilnik o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u
živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i
hrane za životinje
Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava
Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s
polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (pročišćeni
tekst)
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog
osiguranja
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog
osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog
osiguranja zaštite zdravlja na radu
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog
osiguranja
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog
osiguranja (pročišćeni tekst)
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenoga
osiguranja
Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o pravu obveznika uplate doprinosa za povrat dijela posebnog doprinosa za slučaj
ozljede na radu i profesionalne bolesti
Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji
Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi
Pravilnik o prehrambenim aditivima
Pravilnik o prehrambenim enzimima
Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta
Pravilnik o prekršajnoj evidenciji
Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te
pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji
Pravilnik o prenosivosti broja
Pravilnik o prenosivosti broja i predodabiru operatora
Pravilnik o preradi u ekološkoj proizvodnji
Pravilnik o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda
Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu
Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira
Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga
odabira
Pravilnik o pretraživanju spongiformne encefalopatije jelena
Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u
elektronički zapis
Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih
prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji
Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih
prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji
Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima vozila
Pravilnik o pričuvnom sastavu policije
Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda
Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u
pritvorskoj policijskoj jedinici
Pravilnik o prijavi bolesti životinja
Pravilnik o prijavi i načinu utvrđivanja ukupnog dohotka članova kućanstva za ostvarivanje
prava na doplatak za djecu
Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2015/2365

Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća
Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br.
1286/2014
Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu
kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 I Uredbe (EU) br. 909/2014
Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014
Europskog parlamenta i Vijeća
Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti
Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i
podsustava žičara
Pravilnik o prijelazima za divlje životinje
Pravilnik o prijelaznim mjerama za određene nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za
prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2
Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa
Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije
Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja
evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika
Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima
Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om
Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi
Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodama
Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i
investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih
odvjetništava
Pravilnik o prikupljanju i izvještavanju o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva
Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda
Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih
sirovina te o izradi bilance tih rezervi
Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi
Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri obilježavanju, označivanju i pakiranju tekstilnih
proizvoda te pri označivanju, deklariranju i pakiranju gotove kože, krzna i proizvoda od
prirodne i umjetne k

Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, građenju, prepravkama i održavanju
željezničkih pruga i željezničkih vozila
Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine
Pravilnik o primjeni mjera i sredstava prisile, zaustavljanju i pregledu sumnjivog plovila,
uzapćenju plovila, privremenom zadržavanju osoba, službenim evidencijama i drugim
radnjama potrebnim za pokretanje postupka protiv prekršitelja propisa
Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring društva u
likvidaciji
PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O LEASINGU I DRUGIH PROPISA NA
LEASING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI
Pravilnik o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna
jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske
namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske
Pravilnik o primjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih
ljubimaca
Pravilnik o primjeni Računskog plana proračuna
Pravilnik o primjeni računskog plana proračuna za Glavnu knjigu I (Knjiga prihoda i izdataka)
Pravilnik o primjeni računskog plana proračuna za Glavnu knjigu II (Knjiga imovine, obveza i
izvora vlasništva)
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na
eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u
poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni
benzin za namjene u ribolovu
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom
bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom
bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom
bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene
trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova
Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine
Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnim ispitima zdravstvenih radnika
Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika
Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu
Pravilnik o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala online igranja
Pravilnik o priređivanju kladioničkih igara
Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara
Pravilnik o priređivanju nagradnih igara
Pravilnik o priređivanju zabavnih igara
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama
Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima
Pravilnik o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog
prometa
Pravilnik o pristupu izdvojenog lokalnoj petlji
Pravilnik o pristupu mreži i međusobnom povezivanju
Pravilnik o pristupu povjerljivim podacima Državnog zavoda za statistiku unutar sustava
službene statistike
Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju
Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu
Pravilnik o privremenim hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih
plodova agruma podrijetlom iz Brazila
Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (pročišćeni tekst)
Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama
Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji
Pravilnik o privremenom ulasku i uvozu registriranih konja iz Južnoafričke Republike
Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara
Pravilnik o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu

Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu
Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova
Pravilnik o priznavanju hibrida kukuruza
Pravilnik o priznavanju hibrida šećerne repe
Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
Pravilnik o priznavanju i zaštiti oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića
Pravilnik o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i
njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova
turističke agencije
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području
geodetske djelatnosti
Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja
organizacija i međustrukovnih organizacija
Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake "tradicionalni ugled"
Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih
odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina
Pravilnik o priznavanju sorata poljoprivrednog bilja
Pravilnik o priznavanju sorti i hibrida uljarica
Pravilnik o priznavanju sorti krumpira
Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Pravilnik o priznavanju sorti stočne repe
Pravilnik o priznavanju sorti strnih žitarica
Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
Pravilnik o procjeni vrijednosti prikupljenih dionica u postupku osnivanja privatizacijskog
investicijskog fonda
Pravilnik o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda
Pravilnik o prodaji neperspektivnih sredstava naoružanja i vojne opreme Ministarstva obrane
i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov
u državnom vlasništvu
Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu
Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove
prostornog uređenja i graditeljstva
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s
invaliditetom
Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke
razrede
Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede
Pravilnik o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna
(Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
Pravilnik o programu i načinu osnovnog osposobljavanja nadzornika tehničke ispravnosti
vozila, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti
vozila i referenata za poslove registracije vozila
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži i
školskih prometnih jedinica
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih
jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanju školskih prometnih jedinica i
prometnih jedinica mladeži
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera
zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
Pravilnik o programu i načinu polaganja ribarskog ispita
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja
sustava za dojavu i gašenje požara
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja
vatrogasnih aparata
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i
odgovornostima
Pravilnik o programu i načinu predavanja o posljedicama prometnih nezgoda te programu i
načinu provjere poznavanja propisa
Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu
vatrenog oružja
Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu
uporabu vatrenog oružja

Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i
državnih odvjetnika
Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave I praktičnih vježbi u vatrogasnim
postrojbama
Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika
Ministarstva financija, Carinske uprave
Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti kontrolora i drugih
radnika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila
Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika i drugih
zaposlenika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila
Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika
Pravilnik o programu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na
naukovanju
Pravilnik o programu ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja
uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku,
sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima
Pravilnik o Programu ispita za obavljanje uzgoja, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o
stručnoj osposobljenosti i obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim uvjerenjima o
stručnoj osposobljenosti
Pravilnik o programu obuke ovlaštenih carinskih službenika za primjenu sredstava prisile
Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova
Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Pravilnik o programu stručnog ispita za čuvara
Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnoga upravitelja i načinu njegova polaganja
Pravilnik o Programu za polaganje ispita za akvakulturu, obrascu i načinu izdavanja
uvjerenja o položenom ispitu i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu
Pravilnik o Programu za polaganje ribičkog ispita i Upisniku o izdanim uvjerenjima o
položenom ribičkom ispitu
Pravilnik o Programu za polaganje ribočuvarskog ispita i Upisniku o izdanim uvjerenjima o
položenom ribočuvarskom ispitu
Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke
ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila
Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke
ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila
Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika
iz područja zaštite na radu
Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita

Pravilnik o proizvodima od mesa
Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima
Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
Pravilnik o proizvodnji vina
Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala
Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih
poljoprivrednih proizvođača
Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća
Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti
Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti
Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti
Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne
primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008
Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
Pravilnik o prometu lijekovima i medicinskim proizvodima
Pravilnik o prometu proizvodima od tuljana
Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima društava za osiguranje, odnosno društava za
reosiguranje
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg
društva
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
Pravilnik o promidžbi investicijskih fondova s javnom ponudom
Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih
mirovinskih fondova
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom nadzoru
Pravilnik o proračunskom nadzoru i unutarnjem nadzoru
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se
obavlja djelatnost privatne zaštite
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja
djelatnost privatne zaštite
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja
zaštitarska ili detektivska djelatnost
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanja igara na sreću u casinima
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na
automatima i uplatnim mjestima kladionica
Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za
planiranje mreže športskih objekata
Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti
prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava
Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti
prodavaonice pirotehničkih sredstava
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2016. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2021. godini

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru
pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke
kotline
Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska
djelatnost
Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati
Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta
"Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"
Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko--tehničkoj opremi za obavljanja
djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele,
odnosno izdavanja krvnih pripravaka
Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja
Pravilnik o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu
priznavanja
Pravilnik o provedbenim mjerama koje se odnose na zabranu recikliranja riba unutar istih
vrsta, zakapanja i spaljivanja nusproizvoda životinjskog podrijetla
Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o
hrani
Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016.
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017.
godinu
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018.
godinu
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019.
godinu
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020.
godinu
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021.
godinu
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022.
godinu
Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja
Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava
automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016.
godine u 2015. godini
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016.
godine u 2016. godini
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.
godine
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022.
godine
Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u
području stočarstva za 2020. godinu
Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u
području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine
Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.
– 2020.
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "sufinanciranje troškova kupnje
opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru" u 2010. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova
provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim
plovilima" u 2010. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoja akvakulture
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u
2011. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u
2012. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade
proizvoda ribarstva u 2011. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade
proizvoda ribarstva u 2012. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne
akvakulture u 2012. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu koćarskog
ribolova
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu ulova male
plave ribe i potporu u segmentu uzgoja tuna
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu ulaganjima u ribarske
luke i iskrcajna mjesta u 2010. godini

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje
opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na
moru u 2011. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje
opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na
slatkim vodama u 2010. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje
opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na
slatkim vodama u 2011. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje
opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova
na slatkim vodama u 2011. godini
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje
ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u
2012. godini
Pravilnik o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s programom osiguranja i
održavanja kakvoće zaštite te planom mjera za sprječavanje i otklanjanje posljedica
izvanrednog događaja u Carinsk
Pravilnik o provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja u Ministarstvu unutarnjih poslova
Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1.
"Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1.
"Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i
klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za
poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020. 34
Pravilnik o provedbi Mjere 03 "Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode",
Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete" i Podmjere 3.2. "Potpora
za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem
tržištu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020
Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Pravilnik o provedbi mjere 1.1. i mjere 1.2. unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu
restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu
restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu
restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa

Pravilnik o provedbi Mjere 101. i Mjere 103. unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi Mjere 103 "Ulaganja u preradu i traženje poljoprivrednih i ribljih
proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i postizanja standarda Zajednice" unutar
IPARD programa
Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda
u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD
programa
Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva,
životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020.
Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja"
unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja"
unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«,
podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2.
»Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na
unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020.
Pravilnik o provedbi mjere 3.1. unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD
programa
Pravilnik o provedbi Mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD
programa
Pravilnik o provedbi mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti"
unutar IPARD programa
Pravilnik o provedbi mjere 4 "Tehnička pomoć" u sklopu IPARD programa
Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za
ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u
poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i
proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.
– 2020.
Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i
okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i
preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno
skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do
2023. godine
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim
gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za
ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za
ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za
ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i
šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za
ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i
šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje
odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu
poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama,
nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje
održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne

vrijednosti šumskih ekosustava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti
šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju
i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva,
životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020.
Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava
Pravilnik o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa
pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu
Pravilnik o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Pravilnik o provedbi modela potpore dohotku
Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih
organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te
mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
Pravilnik o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i
drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla
namijenjenih prehrani
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj
genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.1. "Pripremna pomoć" u okviru Mjere 19. "LEADER CLLD" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjere
19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i
animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020
Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere
19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD –
lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s
ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim
poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih
djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih
djelatnosti" unutar Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda
Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja
Pravilnik o provedbi Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika u
odnosu na kontrolu, praćenje, nadziranje i ograničenje kretanja prijemljivih životinja
Pravilnik o provedbi Pravilnika o posebnim kriterijima za provedbu seroloških testova za
praćenje učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće
Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i
mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju
Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i
mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za
postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe
Pravilnik o provedbi Programa »Hrvatski otočni proizvod« u vezi s djelokrugom, brojem
članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake »Hrvatski otočni proizvod«,
načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka »Hrvatski otočni proizvod«
i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake »Hrvatski otočni proizvod«

Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi
u 2014. godini
Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama
Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31.
srpnja 2017. godine
Pravilnik o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih
promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj
kaveza za transfer tuna za 2016. godinu
Pravilnik o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem
samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije
Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima
Pravilnik o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu
mineralnog gnojiva
Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova
sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom
pčelinjih zajednica na području Međimurske županije
Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala
Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru
biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u
stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19
Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog
otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19
Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog
potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta
poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19
Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja
uzrokovanih pandemijom COVID-19
Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu
Pravilnik o provedbi programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu
Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019.
do 2021. godine
Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru
mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih
pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za
razdoblje od 2021. do 2023. godine

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od
2021. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
od 2021. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti
proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora
Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i
vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih
zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj
plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor
Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva
u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo
Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o
uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014
Pravilnik o provedbi SAPARD programa
Pravilnik o provedbi sheme školskog voća
Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
Pravilnik o provedbi stručnog usavršavanja i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika
autoškola i ovlaštenih ispitivača
Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
PRAVILNIK O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU
ŠEĆERA
Pravilnik o provedbi Školske sheme
Pravilnik o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih
proizvoda
Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa
operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih
djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim
područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog
zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 255/2010 o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje
protokom zračnog prometa i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/123 o utvrđivanju
detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i
stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 677/2011
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima
tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih
proizvoda
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o
izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu
Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.
studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge
bitne parametre
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o
postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak
između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i
administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u
skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o
zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za
sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ)
1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za
automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i
prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog
zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku
Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa Zajednice
Pravilnik o provedbi vlastite procjene rizika i solventnosti
Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva na području zdravstvene
zaštite gerijatrijskih bolesnika
Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za područje stacionarne
zdravstvene zaštite i praćenja bolesti ovisnosti
Pravilnik o provedbi zakona o evidencijama u oblasti zdravstva za primarnu i specijalističkokonzilijarnu zdravstvenu zaštitu
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca
Pravilnik o provenijencijama svojiti šumskog drveća
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Pravilnik o provjeri kakvoće lijeka

Pravilnik o provjeri stručne osposobljenosti djelatnika autoškola i ovlaštenih ispitivača
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu
Pravilnik o provjeri znanja vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonom
Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata
Pravilnik o provođenju izbora za radničko vijeće
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za
ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu
Republike Hrvatske
Pravilnik o provođenju monitoringa hrane radi utvrđivanja razina nutrijenata, kontaminata,
aditiva, drugih sastojaka i tvari
Pravilnik o provođenju nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih
revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora
Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja
Pravilnik o provođenju nadzora nad poslovanjem Središnjeg registra osiguranika
Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda
Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza
Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog
nadzora
Pravilnik o provođenju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o
doprinosu solidarnosti
Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta
Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja
smeđe truleži gomolja krumpira i bakterijskog venuća krumpira i rajčice, koju prouzrokuje
bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Pravilnik o provođenju sustavnog istraživanja i mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje
prstenaste truleži gomolja krumpira, koju prouzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis
(Smith) Davi set al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davi set al.
Pravilnik o provođenju sustavnog praćenja zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti
predmeta opće uporabe
Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Carinskoj upravi
Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Poreznoj upravi
Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja
Pravilnik o pružanju ugostiteljkih usluga u pokretnim objektima

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga te vremenskim slotovima i usuglašavanju redova
letenja na zračnim lukama
Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji
na poslovima ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima
Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu
postupanja prema strancima
Pravilnik o putnom listu
Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce
Pravilnik o računovodstvenom evidentiranju i financijskim izvješćima društava za upravljanje
fondovima i investicijskih fondova
Pravilnik o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društava i mirovinskih
fondova
Pravilnik o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih osiguravajućih društava
Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna
Pravilnik o radijskoj opremi
Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
Pravilnik o radionicama za tahografe
Pravilnik o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o radnoj knjižici
Pravilnik o radnoj odjeći službenika Ministarstva financija, Carinske uprave
Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova
Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu
Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika za žičare
Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika
Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama
Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o
provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim
plovilima
Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova
s bankama tkiva
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i
nagrade
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi
za rad i nagradi
Pravilnik o radu inspektora obrane
Pravilnik o radu inspektorata obrane
Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku
Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata
Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Pravilnik o radu Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"
Pravilnik o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"
Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju
Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti
Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti
Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i
kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništvima i na sudovima
Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Pravilnik o radu u sustavu JCMS
Pravilnik o radu vojne veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga
Republike Hrvatske
Pravilnik o radu zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena
Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta
Pravilnik o raspodjeli kvote za izvoz u Europsku uniju šećera i proizvoda od šećera
podrijetlom iz Republike Hrvatske
Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih
divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta
Pravilnik o raspolaganju novcem

Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima
Pravilnik o raspolaganju sa stranom robom oduzetom u prekršajnom ili upravnom postupku ili
ustupljenom u korist države
Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta
županijskim upravama za ceste u 2016. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta
županijskim upravama za ceste u 2013.godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta
županijskim upravama za ceste u 2014. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta
županijskim upravama za ceste u 2015. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora
sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2005. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora
sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2006. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora
sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2007. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora
sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2009. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora
sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2010. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora
sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2011. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora
sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz
ukupnih prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2002. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz
ukupnih prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2003. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz
ukupnih prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2004. godini
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i
lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
Pravilnik o raspremi pomorskih objekata

Pravilnik o rastu cijena na malo u veljači 1993. godine
Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim
općinama i gradovima
Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u
djelatnosti socijalne skrbi
Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka
Pravilnik o razmjeni informacija o zadržavanju pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta ili štetnih organizama u izoliranom stanju, koji se unose iz trećih
zemalja
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti
od požara
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz
skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski
objekti za smještaj
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani",
"Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"
Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju plovnih putova na unutarnjim vodama
Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama
Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih
manje od 12 mjeseci
Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju
mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova
Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova
Pravilnik o razvrstavanju klijenata
Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2002

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.
- NKD 2007.
Pravilnik o razvrstavanju, izdavanju, zahtjevima, ocjeni sukladnosti i očevidniku medicinskih
proizvoda
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz
skupine hoteli
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti
smještajnih objekata iz skupine hoteli
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih
objekata iz skupine "Kampovi i druge vrste objekata za smještaj"
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, kampova
i skupine "Kampovi i druge vrste objekata za smještaj"
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim
izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja
Pravilnik o redu prvenstva stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi
Pravilnik o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice
Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s
hranom
Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom
za životinje
Pravilnik o registraciji i opremi te uvjetima za upravljanje vozilima Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske
Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrana i Oružanih snaga Republike
Hrvatske
Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike
Hrvatske
Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole
Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje
Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje

Pravilnik o registraciji pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u
poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
Pravilnik o registraciji udruga
Pravilnik o registraciji vojnih vozila
Pravilnik o registraciji vozila
Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o registraciji vozila Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Pravilnik o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila
Pravilnik o registrima i popisima u proizvodnji i doradi šumskog sjemena i u proizvodnji
šumskog sadnog materijala
Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i
posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Pravilnik o Registru "Ne zovi"
Pravilnik o registru davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa koji izdaju kvalificirane
certifikate
Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi,
Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture
Pravilnik o Registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu
Republike Hrvatske
Pravilnik o registru geografskih imena
Pravilnik o Registru godišnjih financijskih izvještaja
Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Pravilnik o registru hrvatskih vojnih zrakoplova
Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja
Pravilnik o registru koncesija
Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske
Pravilnik o Registru nesolventnosti
Pravilnik o Registru objekata leasinga
Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

Pravilnik o registru posrednika u prometu nekretnina
Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku
prijavljenih velikih nesreća
Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih
velikih nesreća
Pravilnik o Registru postupaka stečaja potrošača
Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu
Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu
Pravilnik o Registru profesionalnih športskih klubova
Pravilnik o registru prostornih jedinica
Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika
Pravilnik o Registru Središnjega registra osiguranika
Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika
Pravilnik o Registru športskih djelatnosti
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda
Pravilnik o registru umjetničkih organizacija
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj
evidenciji
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj
evidenciji i proizvodnom potencijalu
Pravilnik o registru vojnih zrakoplova i znacima državne pripadnosti vojnih zrakoplova
Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica
Pravilnik o registru zgrada
Pravilnik o registru željezničkih vozila
Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona
Pravilnik o rekreacijskom ribolovu na moru
Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru
Pravilnik o Republičkoj nagradi športa "Franjo Bućar"
Pravilnik o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama i mrežnim
stranicama te izdavanju odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost
Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara
Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti

Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe
Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva
Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje
Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu
Pravilnik o rezervama
Pravilnik o ribarskim zadrugama
Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu
Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu
Pravilnik o ribočuvarskoj službi
Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru
Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov
Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne
individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov
plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov
plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov
plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov
plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom
mrežom plivaricom – srdelarom
Pravilnik o ribolovu ludrom, zagonicom i fružatom
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom
uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske
kvote
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i
kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred stalnim izbranim sudištem
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačka pravila)

Pravilnik o rokovima i načinu isplate razlika mirovina i drugih novčanih primanja od 1. veljače
1995. do 31. prosinca 1996.
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog
planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti
Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u
posebnim okolnostima
Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike
Pravilnik o rudarskim projektima
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom
prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu
sprječavanja širenja isteklih ulja
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih
tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprečavanja širenja isteklih ulja u lukama
Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla
Pravilnik o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
društva za upravljanje investicijskim fondovima
Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja
kandidatu za člana uprave burze
Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja
kandidatu za člana uprave Središnje depozitarne agencije
Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za
relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa
Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za
volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje
procjene
Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu umanjenja iz
prijelaznih mjera na tehničke pričuve
Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara
Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
Pravilnik o sadržaju financijskog plana Hrvatskih voda
Pravilnik o sadržaju glavne knjige Registra zrakoplova Republike Hrvatske
Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga
Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika

Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore
Pravilnik o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupku ishođenja odobrenja za
istraživanje te sadržaju izvješća o izvršenim istraživanjima mineralnih sirovina
Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih
službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada
Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj
Pravilnik o sadržaju i izgledu carinskog pečata i carinskog štambilja koji su u uporabi u
Ministarstvu financija, Carinskoj upravi
Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara-tehničara
Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva
Pravilnik o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara
tehničara i zaštitara IPU
Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca potvrde za nošenje lijeka koji sadrži drogu ili
psihotropne tvari u svrhu liječenja u države Schengenskog prostora
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
Pravilnik o sadržaju i korisnicima Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje
državnom granicom
Pravilnik o sadržaju i metodologiji prikupljanja podataka za evidencije u području športa
Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarnotehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru
Pravilnik o sadržaju i načinu financijskog izvješćivanja za jedinice lokalne samouprave u
kojima su nastale područne promjene
Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija
Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske
potpore
Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju
blokade računa poslodavca
Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih
organizama u okoliš
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i
drvne tehnologije
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara
prirode
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog nadzornika i nadzornika
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika
Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja
genetski modificiranih organizama u okoliš

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi
Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa
Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara
Pravilnik o sadržaju i načinu upisa visokih učilišta u Upisnik visokih učilišta
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne
i roditeljske potpore
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija fizičkih osoba koje samostalno obavljaju
socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju
socijalne usluge
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju
socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave
izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave
izvješće centra za socijalnu skrb
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za
dostavu izvješća Centra za posebno skrbništvo
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za
dostavu izvješća centra za socijalnu skrb i podružnice
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu
informacija
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca
domovnice
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju
socijalne usluge
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registre udomiteljskih
obitelji i smještenih korisnika te sadržaja obrasca izvješća udomitelja
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige naloga i knjige transakcija
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i
nevojnih ubojnih sredstava
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u
ovršnom postupku
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog
vodopravnog inspektora
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o objavljenim inspekcijskim nadzorima
geodetske inspekcije
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice
geodetskog inspektora
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i
UCITS fondova
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra
ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih
fondova
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim
mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra obiteljskih medijatora, uvjetima stručne
osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostornim uvjetima i načinu provođenja obiteljske
medijacije
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika
te&nbsp;sadržaju obrasca za izvještavanje
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih
udruga u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih
zaklada u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zrakoplovnog osoblja
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti
Pravilnik o sadržaju i obliku diploma koje izdaju visoka učilišta
Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga
Pravilnik o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
Pravilnik o sadržaju i obliku indeksa koji se izdaje studentu sveučilišnih i stručnih studija
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice i značke poštanskog inspektora i nadzornika Vijeća, te
o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru poštanskog
inspektora
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice i značke poštanskog inspektora, te o sadržaju i načinu
vođenja očevidnika o obavljenom inspektorskom nadzoru poštanskog inspektora
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih,
načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih,
načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih djelatnika centara za socijalnu skrb i iskaznica
inspektora u Ministarstvu rada i socijalne skrbi
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika centra za socijalnu skrb, doma
socijalne skrbi i druge pravne osobe koja pruža socijalne usluge
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj
pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge
Pravilnik o sadržaju i obliku izdavanja te rokovima dostavljanja dodatnih informacija o
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o
vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj
prodaji i zamjeni
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o
vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i
zamjeni
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora
sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi
(timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi,
dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni
Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinske
oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca izvješća o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinski
pomognute oplodnje, o njihovoj uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim
tkivima i zamecima
Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije
materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom
postupku i postupku stečaja potrošača
Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i
stečajnom postupku
Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim,
uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu
izvješćivanja
Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice
Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije te načinu čuvanja dokumentacije o
hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka
Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Pravilnik o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi te svedodžbi o maturi i završnom ispitu u
srednjim školama
Pravilnik o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi te svjedodžbi o maturi odnosno završnom
ispitu u srednjim školama
Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbe o naukovanju
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i
evidenciji u školskim ustanovama
Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne
stope
Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi
Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona
Pravilnik o sadržaju i obliku uvjerenja i o načinu i obliku vođenja evidencije o položenom
ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje javnog cestovnog prijevoza
Pravilnik o sadržaju i obliku uvjerenja, te o načinu i obliku vođenja evidencije o položenom
ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje javnog cestovnog prijevoza
Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih
organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih
organizama,...
Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih
organizama ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a,

metodologiju za izradu procjene i uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu
procjene rizika
Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma
Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje
djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
Pravilnik o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje
djelatnosti radija i/ili televizije
Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje
djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog
dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i
načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju
ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju
ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu, postupku
provođenja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i uvjetima za
dobivanje licence i važenje licence ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih
sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja
podataka pri prijenosu novčanih sredstava
Pravilnik o sadržaju ispita predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u
prometnoj nesreći
Pravilnik o sadržaju isprave o pregledu osobe za koju se predlaže prisilni smještaj
Pravilnik o sadržaju izjave o pravima i obvezama policijskih službenika
Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju podataka koje te osobe
dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova
Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa
Pravilnik o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i vođenju poslovnih knjiga
društva za upravljanje investicijskim fondovima
Pravilnik o sadržaju izvješća Hrvatske gospodarske komore o broju iskorištenih dozvola

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja
Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
Pravilnik o sadržaju izvješća o statusnim promjenama, promjenama u temeljnom kapitalu i
ulaganjima leasing društva, te načinu i rokovima izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga
Pravilnik o sadržaju mjera specifične zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i
pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene
dostave
Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
Pravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne
sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti
Pravilnik o sadržaju Obrasca R-2
Pravilnik o sadržaju obrasca suglasnosti primatelja dijelova ljudskog tijela
Pravilnik o sadržaju obrasca suglasnosti živog darivatelja dijelova ljudskog tijela
Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za
ugroženog kupca energenata
Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja
poslodavca
Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu
Pravilnik o sadržaju obvezne evidencije i izvješća, načina prikupljanja, obrade i pohrane
statističkih podataka iz područja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
Pravilnik o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i
prometa oružja te vođenja civilnih strelišta
Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu
ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim
aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice
Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja
građevine
Pravilnik o sadržaju plana miniranja i izvješća o miniranju
Pravilnik o sadržaju Plana prikupljanja podataka o morskom ribarstvu i sadržaju godišnjih
izvješća o stanju ribarstva
Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu
Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se
koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti
Pravilnik o sadržaju posebnog izvještaja o ocjeni rada i učinkovitosti državnih službenika
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje
odobrenja kandidatu za člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za
reosiguranje
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje
odobrenja kandidatu za člana uprave društva za osiguranje
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje
odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje
odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za
reosiguranje
Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje
odobrenja za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana Uprave društva za osiguranje,
odnosno društva za reosiguranje
Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski
modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski
modificiranih organi
Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski
modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski
modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih
organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih
organizama
Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili
proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a
Pravilnik o sadržaju prijave te sadržaju i načinu vođenja očevidnika nakladnika elektroničkih
publikacija
Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3.
i 4. razini opasnosti
Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava
Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta Pružanje prve
pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu
ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu
Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove
dostave

Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjeva Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove
dostave
Pravilnik o sadržaju revizije u društvu za osiguranje
Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima
Pravilnik o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim
izdanjem
Pravilnik o sadržaju studentske isprave
Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i
izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije
Pravilnik o sadržaju ugovora o faktoringu
Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između "Hrvatskih šuma"
d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova
Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja
Pravilnik o sadržaju upisnika ustanova socijalne skrbi
Pravilnik o sadržaju Upisnika ustanova socijalne skrbi za obiteljske centre
Pravilnik o sadržaju uvjerenja i o načinu vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj
osposobljenosti
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje
odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za
reosiguranje
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje
odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem
klirinškom depozitarnom društvu
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i prilozima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog
rada nuklearnog postrojenja
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili
razgradnju nuklearnog postrojenja
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim
društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje
portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o
uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom
savjetniku
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a,
potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu
Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje
odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva
Pravilnik o sadržaju zbirke podataka, čuvanju, evidenciji i dokumentaciji
Pravilnik o sadržaju zdravstvenog pregleda tražitelja azila, azilanata, stranaca pod
privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom
Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad
središnje druge ugovorne strane
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba,
obrtnika i udruga
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite
Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkoga testiranja
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima,
standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova
Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika
Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju
poslova
Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i obliku sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća žičare
Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja
lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači
Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti
te na razgovoru u postupku upisa u državnu školu za pravosudne dužnosnike
Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim
vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave
Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim
u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste
grupe birača
Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za
nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licence)
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice i značke inspektora zaštite
prirode
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za
zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog
zavoda za zaštitu spomeni
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog nadzornika i
nadzornika
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske
djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog
prometa i inspektora cesta
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencija subjekata koji obavljaju djelatnosti s
hranom
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i
ovlaštenih osoba
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu
civilne zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora Državnog inspektorata
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i
poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim
nadzorima
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim
nadzorima i poduzetim mjerama inspektora
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih
veterinara
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja popisa o ispitima
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske
usluge i obavljati investicijske aktivnosti
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije
Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu
genetski modificiranih organizama
Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog
postrojenja
Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana
upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta
vodnog područja
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti doktora
stomatologije
Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na
njima
Pravilnik o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja, te uporabi socijalne iskaznice
Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku
dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o
završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog
prometa
Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta
Pravilnik o samostalnim djelatnostima koje se mogu paušalno oporezivati te načinu
utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka
Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
vodoopskrbni objekti
Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj
ispravnosti bazenskih voda
Pravilnik o sanitetskom prijevozu
Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje
udomiteljstva kao zanimanja
Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za polaganje vozačkog ispita učenika koji se
obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovnom
programu

Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za polaganje vozačkog ispita učenika koji se
obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovnom
programu
Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne
skrbi
Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne
skrbi i drugih prava po posebnim propisima
Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvene komisije za utvrđivanje sposobnosti radnika na
poslovima ovlaštene službene osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu
pravosuđa i uprave
Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti
za obavljanje poslova policijskog službenika
Pravilnik o sastavu i zadaćama Povjerenstva za otoke
Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje
Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u
konzumnih nesilica vrste Gallus gallus
Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u
odraslih rasplodnih jata (rasplodna jata u proizvodnji) vrste Gallus gallus
Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonele u
konzumnih nesilica vrste Gallus gallus
Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti serotipova salmonele u odraslih
rasplodnih jata vrste Gallus gallus
Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu
Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu
Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i tehničku namjenu
Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Pravilnik o sigurnosnom savjetniku
Pravilnik o sigurnosti dizala
Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i
radnice koja doji

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme
Pravilnik o sigurnosti igračaka
Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima
Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima
Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru
Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim
prometom
Pravilnik o sigurnosti strojeva
Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva
Pravilnik o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila
Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila
Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina
Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa
Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama
Pravilnik o slučajevima i okolnostima kada se neće zahtijevati polaganje osiguranja za
plaćanje carine
Pravilnik o slučajevima, uvjetima, postupku i načinu preuzimanja obveza organizacija i
poslodavaca iz članka 53. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
Pravilnik o službenim iskaznicama djelatnika bez posebnih ovlasti te iskaznicama i
značkama djelatnika s posebnim dužnostima i ovlastima u uredu za nacionalnu sigurnost
Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora elektroničkih komunikacija i
nadzornika elektroničkih komunikacija
Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u
željezničkom prijevozu
Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama telekomunikacijskog inspektora i
telekomunikacijskog nadzornika
Pravilnik o službenim iskaznicama službenika inspekcija u Ministarstvu zaštite okoliša i
prostornog uređenja
Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda
od vina
Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla
Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s
odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
Pravilnik o službenim odorama djelatnika carinske službe RepubIike Hrvatske

Pravilnik o službenim odorama graničnih inspektora zaštite bilja Republike Hrvatske
Pravilnik o službenim odorama inspektora i drugih ovlaštenih djelatnika Financijske policije
Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju,
načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja
Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
Pravilnik o službenim sjedištima javnih ovršitelja
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog
nadzora
Pravilnik o službenoj iskaznici djelatnika ovlaštenih za mjeriteljski nadzor
Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i
službenika u državnom odvjetništvu
Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika,
državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika u državnom odvjetništvu
Pravilnik o službenoj iskaznici državnog pravobranitelja i zamjenika državnog pravobranitelja
Pravilnik o službenoj iskaznici državnog veterinarskog inspektora, graničnog veterinarskog
inspektora i službenog veterinara te znački veterinarskog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici glavnih istražitelja u Agenciji za istraživanje nesreća u
zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Pravilnik o službenoj iskaznici građevinskog inspektora i građevinskog nadzornika
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog službenika financijske policije
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima
protuminskog djelovanja
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog
djelovanja
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i
zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite i spašavanja, inspektora za
vatrogastvo i službenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje s posebnim ovlastima i
odgovornostima
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav
Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za
zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog
inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog
inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački vodopravnih inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora zaštite okoliša
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora građevinske inspekcije Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora i nadzornika u građevnoj inspekciji
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora sigurnosti željezničkog prometa
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora u urbanističkoj inspekciji
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora Uprave za financijski sustav u Ministarstvu financija
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora urbanističke inspekcije Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za nadzor davatelja usluga certificiranja
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za žičare
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite kulturne baštine
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite okoliša
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite prirode
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba
Pravilnik o službenoj iskaznici javnog ovršitelja, javnoovršiteljskog zamjenika,
javnoovršiteljskog pomoćnika, javnoovršiteljskog službenika i javnoovršiteljskog vježbenika
Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe Financijskog inspektorata Republike
Hrvatske
Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja
Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori
ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara
Pravilnik o službenoj iskaznici službenika probacije
Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici urbanističkog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici zdravstvenog inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora
Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora
Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u
javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori
Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u
odvjetničkom uredu
Pravilnik o službenoj odjeći viših graničnih sanitarnih inspektora i graničnih sanitarnih
inspektora Ministarstva zdravstva
Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija
Pravilnik o službenoj odori inspektora rada

Pravilnik o službenoj odori službenika i namještenika uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu
mora
Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika
kapetanija i uprave unutarnje plovidbe
Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika lučkih
kapetanija i Uprave za pomorstvo
Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika Uprave
za sigurnost plovidbe i zaštitu mora
Pravilnik o Službenom registru specijaliziranih subjekata
Pravilnik o službi na brodovima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o službi traženja Hrvatskog crvenog križa
Pravilnik o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Pravilnik o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje
podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država
koje nisu članice Europske unije
Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta
Pravilnik o smanjenju prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium u purana
Pravilnik o smetnjama za otpust iz hrvatskog državljanstva glede vojne obveze
Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza
Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza
Pravilnik o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i
divljih ptica
Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o smjernicama za određivanje kriterija provedbe revizija na temelju odredbi
Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s
odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja
Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni
rizika
Pravilnik o smještaju tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom
Pravilnik o smještaju tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i
stranaca pod privremenom zaštitom
Pravilnik o smrznutim desertima
Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku
Pravilnik o socijalnom zbrinjavanju povratnika i useljenika

Pravilnik o sokolarstvu
Pravilnik o soli
Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora stomatologije
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara u
djelatnosti hitne medicinske pomoći
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne
medicine
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika
Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
Pravilnik o Središnjem registru državne mature
Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za
zatvorenike kojima je određen istražni zatvor
Pravilnik o središnjoj lovnoj evidenciji
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju
Pravilnik o sredstvima pričuve štedno-kreditnih zadruga
Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima
Pravilnik o stalnim sudskim tumačima
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Pravilnik o Stalnom izabranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (pročišćeni tekst)
Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
Pravilnik o stambenom zbrinjavanju
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995.
godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1996.
godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1997.
godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998.
godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1999.
godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2001.
godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. godine
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog
zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog
zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog
zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog
zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog
zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog
zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga
zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga
zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004.
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga
zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u
ustanovama za obrazovanja odraslih

Pravilnik o standardima i tehnikama zaštite računarskog sustava i podataka koji se vode u
Službi upisa
Pravilnik o standardima kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje
Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga
Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg
profesionalnog razvoja časnika
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg
profesionalnog razvoja djelatnih časnika
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg
profesionalnog razvoja djelatnih vojnika i dočasnika
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg
profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti
daljnjega profesionalnog razvoja časnika
Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti
daljnjega profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika
Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika
Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije
Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod
privremenom zaštitom
Pravilnik o standardinta i normativima obveznog zdravstvenog osiguranja za 1994. godinu
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini
od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
Pravilnik o standardnim ponudama
Pravilnik o stanovanju
Pravilnik o starodobnim vozilima (oldtimerima)
Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu
razlikovnosti i oblika AIF-a
Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova
Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima
Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim
fondovima

Pravilnik o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova
Pravilnik o statusu država ili regija u odnosu na goveđu spongiformnu encefalopatiju
Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli
Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala
Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala
Šibenik - Hrvatska
Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala
Šibenik – Hrvatska
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkih ljetnih igara
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkog ljetnog festivala
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Splitskog ljeta
Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih baroknih večeri
Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima
kontrolora zračnog prometa
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom
nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom gradnje
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji
ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i
aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u
te poslove
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na
stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta
za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za
obavljanje zračnog prijevoza
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe na
javnim visokim učilištima
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti
kućanskih perilica posuđa

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti
kućanskih rashladnih uređaja
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o označavanju energetske učinkovitosti
televizora
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska
agencija za sigurnost zračnog prometa
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011
o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade
zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog
parlamenta i Vijeća
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i
pakiranju opasnih kemikalija
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu davanja potvrde o
usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina
koje podliježu sanitarnom nadzoru
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra
zrakoplovnog osoblja
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže
specijalnosti
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku
komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih
postupaka u području civilnog zrakoplovstva
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti
usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i
upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom
Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje
Pravilnik o stavljanju na tržište krmiva i krmnih smjesa
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme
Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednoga sadnog materijala povrća
Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za
proizvodnju voća
Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za
proizvodnju voća
Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
Pravilnik o stavljanju na tržištu materijala za vegetativno umnažanje loze
Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
Pravilnik o stjecanju i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim
fondovima s javnom ponudom
Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom
punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
Pravilnik o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže
hendikepiranog djeteta
Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije
Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista laboratorijske imunologije
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista pedijatrijske infektologije
Pravilnik o stjecanju viših zvanja u muzejskoj struci
Pravilnik o stolnim vodama
Pravilnik o stomatološkim pomagalima
Pravilnik o stranim jezicima u oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama
Pravilnik o stražarskoj službi u oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama
Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i
načinu njihova stjecanja

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za
smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije
Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta
Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara
Pravilnik o stručnim ispitima u srednjem školstvu
Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog
vlasništva
Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti
kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad vijeća stručnjaka
Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti
kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u
području autorskog prava i srodnih prava
Pravilnik o stručnim mjerilima za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih
prava
Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te
uvjetima i načinu njihova stjecanja
Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i
načinu njihova stjecanja
Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te
uvjetima i načinu njihova stjecanja
Pravilnik o stručnoj izobrazbi pripadnika pravosudne policije
Pravilnik o stručnoj izobrazbi vježbenika i ispitima za zvanja pripadnika pravosudne policije u
kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika
Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora
ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova
Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji
Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba za rad u savjetovalištu za zaštitu potrošača
Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova
Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu
Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu
Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove
Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova
Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovogospodarske osnove
Pravilnik o stručnoj spremi i o legitimaciji republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem
školstvu

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem
školstvu
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih
suradnika u osnovnom školstvu
Pravilnik o stručnoj spremi i radnom iskustvu, načinu polaganja stručnog ispita i provjere
stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu
Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u
športu
Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za samostalno obavljanje
stručnih poslova u športu osobnim radom
Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje obavlja poslove
od značaja za sigurnost zračne plovidbe
Pravilnik o stručnoj spremi, obrascu iskaznice i oznaci inspektora cestovnog prometa i cesta
Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja
stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu
Pravilnik o stručnom bankarskom ispitu
Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke
Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju
poslove graditeljstva
Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju
poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju
stručne geodetske poslove
Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Pravilnik o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe
potrošača
Pravilnik o stručnom ispitu za ovlaštenog nadzornika nad radom autoškola
Pravilnik o stručnom ispitu za predavača u autoškoli
Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke
zajednice
Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici
Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja autoškole
Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača
i ovlaštenog nadzornika
Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje
Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji
Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice
Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora
Pravilnik o stručnom nadzoru
Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinsko-biokemijske djelatnosti uz
bolesnika i u liječničkoj ordinaciji
Pravilnik o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala
Pravilnik o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola i nad provedbom vozačkih ispita
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinskih sestara
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinsko-biokemijskih laboratorija i medicinskim
biokemičarima
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
Pravilnik o stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima poljoprivrednog bilja
Pravilnik o stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima poljoprivrednog bilja
Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada
Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji
Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu
Pravilnik o stručnom nadzoru u zatvorskom sustavu
Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
Pravilnik o stručnom osposobljavanju djelatnika u carinskoj službi Republike Hrvatske
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim
postrojenjima
Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava
Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima
Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba
Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i
osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari
Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i
posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa
na aerodromu
Pravilnik o stručnom osposobljavanju zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma,
pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju
zemaljske usluge
Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima
pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne
meteorologije
Pravilnik o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog
podrijetla te drugim proizvodima
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u
pismohranama
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti ovlaštenih ispitivača
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja
autoškola, predavača u autoškolama i instruktora vožnje
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja
autoškola, predavača, instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika
Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i
gradnje
Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
Pravilnik o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu
Pravilnik o stručnom vijeću
Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu
u registar
Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg
društva
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg
društva
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje odnosno društava
za reosiguranje
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za upravljanje investicijskim
fondovima
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva
za reosiguranje

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje
UCITS fondovima
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva
koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva
koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja investicijskih društava
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja mirovinskih osiguravajućih društava
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja zatvorenih investicijskih fondova
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu
za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog
depozitarnog društva
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih
izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja
alternativnog investicijskog fonda
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS
fonda
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i dugih izvještaja UCITS
fonda
Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za
reosiguranje
Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu
ulagatelja
Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja
leasing društava
Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i
revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane
Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i
revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog
plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira
Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze
upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra
propisanog posebnim zakonom

Pravilnik o studenskoj ispravi
Pravilnik o sudačkoj odori
Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod
privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u
troškovima smještaja izvan vlastite obitelji
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja u aktivnostima
snaga za žurnu pomoć u katastrofama u inozemstvu
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika
i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u
inozemstvu
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama
potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim
aktivnostima u inozemstvu
Pravilnik o sudjelovanju privatizacijskih investicijskih fondova u kuponskoj privatizaciji
Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju
Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima
Pravilnik o Sudu časti Hrvatske obrtničke komore
Pravilnik o sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna
Europa - potprogram Kultura
Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna
Europa – potprogram Kultura
Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije
Kultura 2007. - 2013.
Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja
Pravilnik o suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole strancima
Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za morsko ribarstvo
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor istraživanja i eksploatacije
mineralnih sirovina, nafte i prirodnog plina
Pravilnik o suradnji obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor iznenadnog onečišćenja
na moru
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za nadzor znanstvenih istraživanja
na moru

Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za zaštitu kulturnih dobara na moru,
morskom dnu i podmorju
Pravilnik o suradnji Obalne straže s tijelima nadležnima za zaštitu okoliša
Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
Pravilnik o sustavima za dojavu požara
Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)
Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u
morskom ribarstvu
Pravilnik o sustavu eVisitor
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih
planova neprofitnih organizacija
Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove
zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila
Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru
Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe
Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti
Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
Pravilnik o sustavu označavanja pasa i mačaka iz Republike Hrvatske koji se stavljaju na
tržište Ujedinjenog Kraljevstva i Irske
Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja
tržišta poljoprivrednih proizvoda
Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost
Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i
ozbiljnih štetnih reakcija
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Pravilnik o sustavu upravljanja rizicima
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima
Pravilnik o svjedodžbama o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog podrijetla u
unutarnjem i međunarodnom prometu

Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja
Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja u unutarnjem prometu
Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju
Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima
Pravilnik o školovanju, osposobljavanju, stručnom usavršavanju i specijalizaciji policijskih
službenika
Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Pravilnik o športskom ribolovu na moru
Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Pravilnik o štambiljima i podacima koji se unose u isprave za prelazak državne granice
Pravilnik o štambiljima koji se rabe u obavljanju poslova granične kontrole
Pravilnik o tahografima i ograničivaču brzine
Pravilnik o tajnosti podataka Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o tajnosti podataka Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost
Pravilnik o tajnosti podataka obrane
Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova
Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena
carinskog ureda
Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih
isprava u javnoj nabavi
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje
ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za
ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne sustave za mjerenje mase goriva u
obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu
analizatora plinova za ovjeravanje

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu
automatskih mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu brojila
električne energije za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu
cilindričnih vodoravnih i okomitih spremnika za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila
duljine i kuta za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila
kojima se ispravlja obujam proteklog plina za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila
mase za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjerila
vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu mjernih
transformatora za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih
mjerila obujma plina za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu protočnih
mjerila za tekućine osim vode za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu staklenih
termometara punjenih tekućinom za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu
taksimetara za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja
za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu uređaja
za pokazivanje obujma za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu
vodomjera za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za
ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka,
uređaja za mjerenje krvnog
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za
ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanje servisa za pripremu za
ovjeravanje mjerila toplinske energija
Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u
osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila

Pravilnik o tehničkim i organizacisjkim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u
osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila
Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže
Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti
građana za pružanje turistima i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka kao i
usluga pansio
Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje
zemljišta za kampiranje turistima
Pravilnik o tehničkim normativima žičara za prijevoz osoba
Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih
potpisa
Pravilnik o tehničkim pregledima automata za igre na sreću i zabavne igre
Pravilnik o tehničkim pregledima u telekomunikacijama
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti
Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi
Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture
Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa
Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine
Pravilnik o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova
osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti
Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim
sredstvima
Pravilnik o tehničkim uvjetima i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni
zračni prijevoz avionom
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog
programa u UKV području s frekvencijskom modulacijom (UKV/FM)
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje televizijskog
programa u frekvencijskim područjima I, III i IV/V
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja, koje rade u
frekvencijskom području namijenjenom građanima (CB)
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radiofrekvencijskih pretvarača za prijenos
televizijskog programa u frekvencijskim područjima I, III i IV/V
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske
televizije

Pravilnik o tehničkim uvjetima izrade, postupku i načinu isticanja te vijanju zastava i
plamenaca na ratnim brodovima Republike Hrvatske
Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja
vatrogasaca
Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje
i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski
infrastrukturni podsustav
Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno
osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u
prijevozu opasnih tvari
Pravilnik o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta
od plemenitih kovina
Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče
PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU
POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA
Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
Pravilnik o tehničkim uvjetima za projektiranje i izgradnju objekata Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske
Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički
infrastrukturni podsustav
Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim
sredstvima
Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i
sigurnosnih komponenti žičara
Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati
željeznička vozila
Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati
željeznička vozila
Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati
željezničke pruge
Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju
udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi
Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati
željezničke pruge
Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo

Pravilnik o tehničkim uvjetima, kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od
plemenitih kovina
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima
humanitarnog razminiranja
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupak homologacije vozila s obzirom na bočnu zaštitu
TPV 142 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije guma za motorna i priključna vozila
i njihovu ugradbu TPV 146 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije materijala namijenjenih za uporabu
u unutrašnjosti motornih vozila određenih kategorija s obzirom na njihovu gorivost TPV 151
(izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije mehaničkih spojnica za
povezivanje motornih i priključnih vozila i njihove ugradbe na ta vozila TPV 150 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih i priključnih vozila
namijenjenih za prijevoz opasnih tvari TPV 156 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s
obzirom na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača TPV 143 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M i N s
obzirom na naprave za vuču TPV 127 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s
obzirom na blatobrane TPV 137 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s
obzirom na sustave za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla TPV 135 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1 s
obzirom na sustave za odmrzavanje i odmagljivanje ostakljenih površina TPV 134 (izdanje
00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila kategorije M1, s
obzirom na vozačevo vidno polje TPV 132 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na
dopuštenu razinu buke i ispušnih sustava TPV 101 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na
emisiju ugljičnoga dioksida i potrošnju goriva TPV 139 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na
njihove mase i dimenzije TPV 144 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na
njihovu unutrašnju opremljenost TPV 112 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila s obzirom na
sidrišta sigurnosnih pojasova TPV 119 (izdanje 00)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije naslona za glavu na sjedalima
motornih vozila TPV 138 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije parkirnih svjetala za motorna vozila
TPV 130 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za
motorna vozila i njihove prikolice TPV 126 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije retrovizora i njihove ugradbe na
motorna vozila TPV 108 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na mjere protiv štetne
emisije dieselovih motora za pogon vozila TPV 111 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na određivanje snage
motora motornih vozila TPV 140 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije s obzirom na spremnike tekućega
goriva i zaštitu od stražnjega podlijetanja motornih vozila i njihovih prikolica TPV 103 (izdanje
00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije stražnjih svjetala za maglu za
motorna vozila i njihove prikolice TPV 128 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije svjetala za vožnju unatrag za
motorna vozila i njihove prikolice TPV 129 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa gabaritnih svjetala, prednjih i
stražnjih pozicijskih svjetala i kočnih svjetala za motorna vozila i njihove prikolice TPV 122
(izdanje 00
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa katadioptera za motorna vozila
i njihove prikolice TPV 121 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s
obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa motornih vozila kategorije N s
obzirom na vanjske izbočine ispred stražnje stijenke kabine TPV 149 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa motornih vozila na dva ili tri
kotača s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 208
(izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa motornih vozila s obzirom na
vanjske izbočine TPV 116 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna
vozila i njihove prikolice TPV 123 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa svjetala stražnje registarske
pločice za motorna vozila i njihove prikolice TPV 124 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa uređaja za ograničenje brzine
ili sličnih ugrađenih sustava za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila TPV
147 (izdanje 00

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa vozila s obzirom na čvrstoću
sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu TPV 115 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije tipa vozila s obzirom na ponašanje
upravljačkog mehanizma pri sudaru TPV 114 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na sprječavanje
elektromagnetskih smetnja (elektromagnetsku kompatibilnost) TPV 110 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za
sprječavanje neovlaštene uporabe motornih vozila TPV 113 (izdanje 00).
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije vozila s obzirom na uređaje za
upravljanje TPV 105 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N
s obzirom na prijenos za vožnju unatrag i uređaj za pokazivanje brzine TPV 117 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za motorna vozila kategorije M i N
s obzirom na vrata TPV 106 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za sustave za grijanje u motornim
vozilima i njihovim prikolicama TPV 136 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje za
motorna vozila TPV 107 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku provjere uvježbanosti vodiča i pasa za detekciju
minsko-eksplozivnih sredstava na poslovima humanitarnog razminiranja
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na
poslovima humanitarnog razminiranja
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za homologaciju tipa vozila s obzirom na prostor za
registarsku pločicu TPV 104 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za motorna i priključna vozila s obzirom na proizvođačevu
pločicu i oznake TPV 118 (izdanje 00)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i
nadzoru
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije
Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba
Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sustava melioracijske
odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava
Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu
Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi
Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za
rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova
Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe
Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja
Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila
Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja
žrtava poslijeratnog razdoblja
Pravilnik o telekomunikacijskim uslugama
Pravilnik o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena
poljoprivrednog bilja
Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu
pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima,
majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, kremproizvode i bombonske proizvode
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena
poljoprivrednog bilja
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene
eksplozivnoj atmosferi plinova,para, maglica i prašine
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za penjalice za betonske stupove za vodove i o uvjetima
kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje (certificiranje) tih
penjalica
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za pivo i pivu slične proizvode
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne, izvorske i stolne vode
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za snack-proizvode
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za sol za prehranu ljudi
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za ulja od ploda i komine maslina

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i
mjerama zaštite od optičkog zračenja
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zamjenske sklopove kočnih obloga
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja
Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
Pravilnik o termičkoj obradi otpada
Pravilnik o terminalima za kombinirani prijevoz i pretovarnim kolodvorima
Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja
Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
Pravilnik o tipu zrakoplova i zrakoplovnog uređaja koji podliježu postupku homologacije i
postupku utvrđivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova
Pravilnik o tiskanju i rukovanju nadzornim markicama za obilježavanje duhanskih
prerađevina
Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama
Pravilnik o tlačnoj opremi
Pravilnik o toksinima, metalima, metaloidima, te drugim štetnim tvarima koje se mogu nalaziti
u hrani
Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata
Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
Pravilnik o tovarištima
Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima
Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika
Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama
Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama
Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska djelatne vojne osobe na rad izvan oružanih snaga
Pravilnik o tretmanu zatvorenika
Pravilnik o trgovanju nematerijaliziranim vrijednosnim papirima uključenim u usluge prijeboja
i namire Središnje depozitarne agencije
Pravilnik o trofejima divljači
Pravilnik o tromjesečnim financijskim i poslovnim izvješćima
Pravilnik o trošarinama
Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

Pravilnik o troškovima izrade, procjeni, izlaganju, pohranjivanju i prodaji stvari nastalih radom
zatvorenika u slobodno vrijeme
Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te
načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda
Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu
i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda
Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe
Pravilnik o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih
alkoholnih i aromatiziranih pića
Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava
Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u
odvjetničkim društvima
Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište
Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu,
hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i
rasadničarstvo
Pravilnik o tržišnim standardima određenih proizvoda ribarstva
Pravilnik o tržišnim standardima za jaja
Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi
Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi
Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
Pravilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva
Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je
korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno
Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod
sanitarnim nadzorom
Pravilnik o učestalosti službenih kontrola i visini naknada za službene kontrole
Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima
i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta
proizvodnje
Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda
nuklearnih postrojenja
Pravilnik o udjelima AIF-ova
Pravilnik o udjelima UCITS fonda

Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu
udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice
Pravilnik o ugovornoj pričuvi
Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu
Pravilnik o ujednačenom praćenju otpornosti bakterija roda Salmonella u peradi i svinja na
antimikrobne pripravke
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za
realizaciju razvojnih programa poljoprivrede Republike Hrvatske
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i
alkoholne aerometre
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume
motornih vozila
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne
vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50
kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za
građevinarstvo
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i
masu
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za
odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici
Hrvatskoj
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate
dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne
osobe ovlaštene za atestiranje tih ormara
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o odabiru i raspoređivanju državnih službenika i namještenika
na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske tijekom preustroja Oružanih snaga
Republike Hrvatske
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u
poreznoj upravi
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske
mase žitarica
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih
u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o vođenju upisnika o markama duhanskih proizvoda te
upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda
Pravilnik o ukidanju Pravilnika o vođenju upisnika proizvođača i o uvjetima za obavljanje
djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju
evidencije rada i odmora vozača
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o radu udvojenih posada, o
odmorima vozača i o individualnoj kontrolnoj knjižici
Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine
Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog
gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)
Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus)
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana
(Tetrapturus belone)
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana
(Tetrapturus belone)
Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana
(tetrapturus belone)
Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina
Pravilnik o uniformama policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih
poslova
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Pravilnik o unošenju ili premještanju štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta namijenjenih za pokuse i znanstvene svrhe ili za potrebe sortne
selekcije
Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima
Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim pravobraniteljstvima
Pravilnik o unutarnjem redu u "Parku prirode Papuk"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalniom parku "Risnjak
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Brijuni
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Brijuni"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati"

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Mljet"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Paklenica
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Paklenica"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Risnjak"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Sjeverni Velebit"
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Krka«
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Mljet«
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Paklenica«
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Mljet
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Biokovo"
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Kopački rit
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Lastovsko područje"
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Medvednica"
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica"
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Velebit"
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Vransko jezero"
Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode »Kopački rit«
Pravilnik o unutarnjem redu u željezničko prometu
Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi
Pravilnik o unutarnjem ustroju i postupku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u
zemljišnoknjiževnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižini poslovnik)
Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna
Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika
Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga
u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
Pravilnik o upisniku destilatera

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca
Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o Upisniku knjižnica
Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu
Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru
Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru
Pravilnik o Upisniku koncesija u lukama unutarnjih voda
Pravilnik o upisniku lučkih korisnika
Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i
obrascu zahtjeva ugostitelja
Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Pravilnik o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana
Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava
Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika
Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika
Pravilnik o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji
Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga
Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija
Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih
proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
Pravilnik o Upisniku putničkih agencija
Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
Pravilnik o upisniku studentskih udruga
Pravilnik o upisniku studentskih zborova
Pravilnik o Upisniku šumoposjednika
Pravilnik o Upisniku turističkih agencija
Pravilnik o upisniku turističkih vodiča
Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija
Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika
Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja
regionalnog razvoja
Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta
Pravilnik o upisniku znanstvenika

Pravilnik o upisniku znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije
Pravilnik o upisu brodova unutarnje plovidbe
Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu
Pravilnik o upisu i obilježavanju uzgojno valjanih životinja
Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A
glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz
upisnike brodova i obrascim
Pravilnik o upisu sorti u nacionalnu sortnu listu
Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta
Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu
Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu, upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja i
troškovima održavanja sorti
Pravilnik o upisu u razred revidenata
Pravilnik o upisu u registar športskih djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom
Pravilnik o upisu u Upisnik gnojiva
Pravilnik o upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja
Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem
Pravilnik o upisu u Upisnik trgovca voćem i povrćem
Pravilnik o upisu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena
Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog
reprodukcijskog materijala
Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i
sadnog materijala
Pravilnik o upisu u upisnike u obavljanju poslova zaštite biljnih sorti
Pravilnik o upisu u zakladni upisnik
Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom
informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske
Pravilnik o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava
Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom
Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja
Pravilnik o upotrebi mlijeka, mliječnih proizvoda i proizvoda na bazi mlijeka koji se smatraju
nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi materijala kategorije 3

Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva
Pravilnik o upravljanju i nadzoru balastnih voda
Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
Pravilnik o upravljanju protokolom zračnog prometa
Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa
Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava
Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava
Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava
Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
Pravilnik o upravnoj strukturi za primjenu Zakona o uslugama i primjenu IMI sustava
Pravilnik o upućivanju državnog odvjetnika za vezu u Eurojust
Pravilnik o upućivanju policijskih službenika na rad u inozemstvo
Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u
inozemstvu
Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i
tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu
Pravilnik o upućivanju pravosudnih dužnosnika državnih službenika u međunarodne
organizacije i misije u inozemstvu
Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te
uvjetima kojima moraju udovoljavati
Pravilnik o uredskom poslovanju
Pravilnik o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom
Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Pravilnik o uređivanju šuma
Pravilnik o usklađenim standardima za analizu određenih rezidua u proizvodima životinjskog
podrijetla koji se uvoze iz trećih zemalja
Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko
nebo
Pravilnik o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja
Pravilnik o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog
zrakoplovstva

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
Pravilnik o uspostavi i provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
Pravilnik o uspostavi privremenog računa
Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima
Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja
vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske
Pravilnik o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih
funkcija
Pravilnik o ustrojavanju i načinu vođenja zbiki s automatskom obradom podataka o
utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika
Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora
Pravilnik o ustrojavanju i vođenju Središnje elektroničke baze razvojnih projekata
Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih
projekata i razvojnih pokazatelja
Pravilnik o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom
investicijskom fondu
Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske
Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravlja
Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznoga stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja
Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite
Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju
istovjetnosti osumnjičenika
Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća
Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava
Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
Pravilnik o ustroju i načinu vođenja imenika zadrugara
Pravilnik o ustroju i organizaciji Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva
Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja
i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja...
Pravilnik o ustroju i vođenju Registra koncesija
Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih
vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem
Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih
vatrogoasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem
Pravilnik o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje
postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za
statistiku
Pravilnik o utvrdivanju kriterija i mjerila za plaće i novčane naknade odgojno-obrazovnih
djelatnika za rad s našom djecom u inozemstvu
Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata
Pravilnik o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina
Pravilnik o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice
Pravilnik o utvrđivanju cijene osobne iskaznice
Pravilnik o utvrđivanju cijene putnih isprava i drugih isprava koje se izdaju prema Sporazumu
između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji
Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista
Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista
Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim
prometom
Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od
tuljana
Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za
vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje
vezikularne ent
Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima
određenog voća i povrća
Pravilnik o utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice
Pravilnik o utvrđivanju kala, loma, kvara i rasipa na proizvodima u trgovini robe na malo i
ugostiteljstvu

Pravilnik o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima
Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama
Pravilnik o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju registra korisnika proračuna
Pravilnik o utvrđivanju kriterija za zoniranje i službeno nadziranje u slučaju sumnje ili
potvrđenog slučaja zarazne anemije lososa
Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
Pravilnik o utvrđivanju liste likvidatora
Pravilnik o utvrđivanju liste povjerenika u postupku stečaja potrošača
Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja
Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dostatnom broju stanica za tehnički pregled vozila
Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila
Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište
Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom
zemljištu
Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu
kapitala
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog
mirovinskog fonda
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Pravilnik o utvrđivanju neto-vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog
detektiva
Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda - Hrvatska autohtona kuhinja
Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata
Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata
Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata
Pravilnik o utvrđivanju pravila za izračunavanje potpore organizacijama proizvođača u
sektoru ribarstva

Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Compylobacter spp. na
antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija
Compylobacter spp. i Salmonella spp. u trupovima tovnih pilića
Pravilnik o utvrđivanju prevalencije Salmonella spp. i Meticilin rezistentnog Staphylococcus
aureus u stadima rasplodnih svinja
Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i
proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih
korisnika
Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva
Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva
Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina
Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u
sjedištima prekršajnih sudova nastalih spajanjem
Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u
sjedištima sudova nastalih spajanjem
Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u
sjedištima županijskih državnih odvjetništava nastalih spajanjem
Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u
sjedištima županijskih i trgovačkih sudova nastalih spajanjem
Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada
Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko
osiguranje
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti i kakvoći proizvoda naoružanja i vojne opreme
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Pravilnik o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu
štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u
Republici Hrvatskoj
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu
kamata na stambene kredite
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje
plovidbe
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i
brodova unutarnje plovidbe

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova,
brodica i jahti
Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku
homologacije novih i upotrebljavanih guma iz uvoza
Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku
homologacije vozila i opreme i dijelova vozila
Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku
ovlašćivanja (akreditacije)
Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti
Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
Pravilnik o utvrđivanju visine stanarine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima
upravlja Ministarstvo obrane
Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti
imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu
obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrakzemlja
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih
procedura za izbjegavanje sudara u zraku
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora
udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora
udovoljavati pravna ili fizička osoba koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora
udovoljavati zdravstvena ustanova koja obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti
alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u
službu u Oružane snage Republike Hrvatske
Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja

Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
Pravilnik o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku,
načinu i uvjetima njihova stjecanja
Pravilnik o uvijetima koje mora ispunjavati Županijski odnosno Gradski zavod za prostorno
uređenje za obavljanje poslova izrade prostornih planova
Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i
drugih proizvoda na bazi voćnih vina
Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida
Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Pravilnik o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama
pokusa
Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u
zatočeništvu
Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u
zatočeništvu
Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama
koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika centra za
socijalnu skrb i podružnice
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika obiteljskog
centra i podružnice obiteljskog centra te uvjetima i načinu pružanja usluga
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju
stručne poslove zaštite od buke
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme stručnih i drugih djelatnika Centra za pomoć i
njegu
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te načinu pružanja
skrbi izvan vlastite obitelji koju pruža vjerska zajednica i udruga te druga pravna osoba za
najviše 20 korisn
Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati
laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe
Pravilnik o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati
zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica odnosno
predmeta opće uporabe
Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, prostorija opreme i stručnih djelatnika kojima
moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u obavljanju poslova zdravstvene zaštite životinja i
veterinarsk
Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme i stručnih djelatnika,
kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za razvrstavanje šumskog reprodukcijskog materijala u
kategorije i kvalitativne razrede, te način njegova deklariranja, označavanja i pakiranja
Pravilnik o uvjetima i mejrama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s
električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s
radioaktivnim izvorima
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s
rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće
zračenje
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s
radioaktivnim izvorima
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s
rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće
zračenje
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova
državne izmjere i katastra nekretnina
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere
i katastra nekretnina
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova
prostornog uređenja
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti
građenja
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama
šumoposjednika
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i
energetsko certificiranje zgrada
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko
certificiranje zgrada
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela
troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u
vlasništvu fizičkih i pravnih osoba
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za
certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za
certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za
certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica
topline
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za
certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja
Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava
Fonda
Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite
Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i
dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz
radioaktivnih i nuklearnih materijala
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u
hrvatskom zračnom prostoru
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja Operativne licencije
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja
i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za
ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i
energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom
ekonomskom prostoru
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o
europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i
energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih
kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog
prijevoza
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom
infrastrukturom
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti - certifikata pružatelja
usluga u zračnoj plovidbi
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja Svjedodžbe o sposobnosti (Air Operator Certificate AOC)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja
pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme
odobrene za operativno korištenje
Pravilnik o uvjetima i načinu izricanja upozorenja i zapovijedi ovlaštenih carinskih službenika
Ministarstva financija Carinske uprave
Pravilnik o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora djelatnih vojnih osoba, službenika i
namještenika
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike
Hrvatske
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
za ribnjake
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranja razvitka i obnove
poljoprivrede
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove
poljoprivrede
Pravilnik o uvjetima i načinu lova
Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja
lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu
Pravilnik o uvjetima i načinu obavješćivanja potrošača o svojstvima proizvoda alkoholnih
pića, duhana i duhanskih prerađevina koji se ne smatra reklamiranjem
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u
veterinarskoj djelatnosti
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih
osoba
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba
i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za
obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili
parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili
parkiranih vozila
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza
Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih
morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih
morskih voda i teritorijaInog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i
brodica izvan luka
Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima
se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja
Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste
kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste
kao pogonsko gorivo za plovidbu
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili
autocisternom i razlike do pune cijene vode
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja potpore Programu razvitka stočarske proizvodnje
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava djelatnih vojnih osoba, službenika i
namještenika na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja
službe
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na
zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za
bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za
bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (pročišćeni tekst)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za
provođenje zdravstvene njege u kući
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za
provođenje zdravstvene njege u kući

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom
pomorskom prijevozu
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju
hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan
područja posebne državne skrbi
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socioekonomskoga statusa
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine
studenata
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike
romske nacionalne manjine
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica
nesretnog slučaja
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela
troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (pročišćeni
tekst)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom
pomorskom prijevozu
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u
STEM područjima znanosti
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano
stanovanje
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u
Domovinskom ratu
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda
zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju
službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju
službene iskaznice ovlaštenog servisera
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara - tehničara
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja
koji se koriste u carinskim postupcima
Pravilnik o uvjetima i načinu postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, postupku
davanja suglasnosti za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari, te uvjetima i načinu
prometa i vođenja očevidnika prometa narkotika i psihotropnih tvari
Pravilnik o uvjetima i načinu postupka izdavanja i oduzimanja odobrenja za pakovanje za
prijevoz nuklearnih materijala
Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva
za pripremu površina u razminiranju
Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za
pripremu površina u razminiranju
Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod
sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za
priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom
Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvo i
izdavanja potvrda o sukladnosti
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja prava na opskrbninu
Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe
uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe
uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2016. godini
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe
uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe
uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe
uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025 u 2021.,
2022., 2023., 2024. i 2025. godini
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva prema
Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine u 2011. godini
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2012.
godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013.
godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014.
godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja privatnog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja
Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija
Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi
Pravilnik o uvjetima i načinu skladištenja otrova skupine I koji djeluju u obliku plina
Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama
Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet sredstava za zaštitu bilja
Pravilnik o uvjetima i načinu stejcanaj stručnih zvanja u arhivskoj struci
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručne izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnosti s
izvorima ionizirajućih zračenja
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i podržavanja dozvole i
ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i
ovlaštenja te programima za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne
sposobnosti zrakoplovno-teh
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i
ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i
ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i
ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - zrakoplovno-tehničkom osoblju i zrakoplovno-tehničkom
osoblju tehničke pripre
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produživanja dozvole i
ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera
Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na
otoke, te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina
Pravilnik o uvjetima i načinu unosa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih
zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača božićnih drvaca
Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala
Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda
Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova
Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice
Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe rezervnog postupka u postupcima provoza i izvoza
Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba
(EU) 2018/1139
Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU)
2018/1139
Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i
jedrilice prazne mase od 80/100 kg
Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja carinske osnovice
Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja mjerodavnih tržišta u telekomunikacijama
Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u
prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i
veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima
koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i
urina
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
Pravilnik o uvjetima i načinu zamjene dionica ili udjela

Pravilnik o uvjetima i postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na veliko lijekovima te
uvoza i izvoza lijekova
Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane
hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i...
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi puta na
tržište Republike Hrvatske i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim
papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje poslova upravljanja
imovinom i investicijskog savjetovanja
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja suglasnosti za članstvo u upravi investicijskog
društva
Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad
veterinara (licencije)
Pravilnik o uvjetima i postupku ocjenjivanja djelatnih vojnih osoba, te načinu preispitivanja i
evidentiranja službenih ocjena
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s
osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na
trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na
dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja
doji dijete
Pravilnik o uvjetima i postupku ovlašćivanja referentnih laboratorija u području mjeriteljstva u
kemiji
Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi
njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega
Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi
pojačane brige i njege djeteta
Pravilnik o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju fondova
za gospodarsku suradnju
Pravilnik o uvjetima i postupku utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse te o postupku
davanja proizvodne dozvole i potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
Pravilnik o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih
zdravstvenih ustanova

Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti
Pravilnik o uvjetima i postupku za odobrenje nastavka rada zdravstvenog radnika u privatnoj
praksi u slučaju prestanka koncesije
Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje poticaja za proizvodnju biogoriva za prijevoz
Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja
riba i drugih vodenih organizama
Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja
riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj
Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete
Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi
obavljanja djelatnosti akvakulture
Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog
roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom
vremenu radi njege djeteta
Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta
Pravilnik o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana
uprave investicijskog društva
Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje
Pravilnik o uvjetima i važenju licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima
Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza
Pravilnik o uvjetima izdavanja suglasnosti
Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje
Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na
uređeno tržište
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u
linijskom obalnom pomorskom prometu
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog
pomorskog prometa
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji
Hrvatske turističke zajednice
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaŠtena struČna organizacija iz Članka 273.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za pružanje stručne pomoći
u postupku posredovanja
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za
ambalažu za prijevoz opasnih tvari

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti
vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i
obilježavanja žigom vatrenog oružja
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ustanova koja obavlja tehnički nadzor
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i zaposleni u turističkim uredima
turističkih zajednica mjesta i turištičkih zajednica općina
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za
dodjelu naziva klinička ustanova
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete
voda
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje
GMO-a i proizvoda koji sadrže GMO-e
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje
GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje
programa stručne pripreme za posvojenje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa
stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i
načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih
posvojitelja
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u
području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih
poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni državni službenici imenovani u
povjerenstvo za upravni nadzor u zdravstvenoj djelatnosti
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće
gnojiva i poboljšivača tla
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih
nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni zaposlenici Hrvatskog centra za
razminiranje
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili
posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba
za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih
djelatnosti
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje mjerila koja se
upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje taksimetara
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje
sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za cilindrične vodoravne i okomite spremnike
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za ovjeravanje, ispitivanje
sukladnosti i provedbu službenih mjerenja za protočna mjerila za tekućine osim vode
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije u kojima se smještaju ili skladište
sirove kože te sadržaju i načinu vođenja evidencije
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i
predmeta opće uporabe
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati službeni i nacionalni referentni laboratoriji za
genetski modificirane organizme
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem
uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje
djelatnosti prostornog uređenja
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih
ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova
Pravilnik o uvjetima koje moraju udovoljavati odmorišta za životinje
Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja
obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila
Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje
mjerila električnih veličina
Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih
ljubimaca u Republiku Hrvatsku

Pravilnik o uvjetima kojima članovi uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva moraju
udovoljavati, sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje
suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način
izdavanja svjedodžbe aerodroma
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način
izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način
izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način
izdavanja svjedodžbe o sposobnosti - certifikata aerodroma
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima kada se na
te zrakoplove ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od
20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva
Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, te kojom se stavlja izvan snage Direktiva
Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ)
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne
primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoblje kabinske posade zrakoplova
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje - zrakoplovnotehničko osoblje kontrole zračne plovidbe
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog
osiguranja zračne plovidbe
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pravna osoba koja obavlja gradnju i preinaku
zrakoplova i zrakoplovnog uređaja
Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati strani plovni objekt da bi boravio u raspremi u
unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na
farmama
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i
istovar pošiljki životinja
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s hranom za
životinje
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i
uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih
ljubimaca

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za proizvodnju i skladištenje
životinjske hrane
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za
smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate
divljači
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije
uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom
korištenja u državnim aktivnostima
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije
uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom
korištenja u državnim aktivnostima
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje taksometara
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno
osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno
osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje analizatora plinova
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje butirometara
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje medicinskih humanih staklenih termometra s tekućinom i veterinarskih
termometara
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje medicinskih injekcijskih štrcaljki
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje mjerila duljine i kuta i načinu njihova rada
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje otpornih termometara
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje tlakomjera za mjerenje krvnog tlaka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanje uklopnih satova

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju
dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
pučanstva
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju
djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i
suzbijanje zaraznih bo
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za
održavanje željezničkih vozila
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju promet
sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo, te o načinu i postupku osposobljavanja
zaposlenika koji čuvaju i izdaju
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno
osposobljavanje zrakoplovnog osoblja - pilota zrakoplovno-sportske letjelice
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno
osposobljavanje zrakoplovno-tehničkog osoblja
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe u obavljanju djelatnosti
prometa na veliko i malo veterinarskim lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarskomedicinskim proizvodima
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i
trgovci životinjama
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i
prostori veleprodaje
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila
plinom
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ustanove koje provode stručno
osposobljavanje sigurnosnih savjetnika
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska
praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke
osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju
imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju
laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i
provjeru (verifikaciju)
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode
zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje pružaju specifičnu
zdravstvenu zaštitu policijskim službenicima
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje
brojila električne energije i načinu njihova rada
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje
vodomjera i načinu njihova rada
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za servisiranje i
pripremanje za ovjeravanje plinomjera i korektora te načinu njihova rada
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za servisiranje i
pripremanje za ovjeravanje protočnih mjerila obujma tekućine osim vode te načinu njihova
rada
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za servisiranje i
pripremanje za ovjeravanje sprava za mjerenje tekućih goriva te načinu njihova rada
Pravilnik o uvjetima konzerviranja namirnica i predmeta opće uporabe ionizirajućim
zračenjem
Pravilnik o uvjetima korištenja i o naknadi za korištenje podataka preko elektroničkih medija
sadržanih u upisnicima i drugim evidencijama Službe upisa
Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji
sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe
Pravilnik o uvjetima monitoringa, označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama i
proizvoda koji se sastoje od ili sadrže genetski modificirani organizam ili kombinaciju
genetski modificiranih organizama
Pravilnik o uvjetima nekomercijalnog kretanja mladih pasa i mačaka
Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu
i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost
Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog
postrojenja
Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i
dragocjenih kovina i metala te načinu izdavanja i oduzimanja posebnog odobrenja za
obavljanje tih poslova
Pravilnik o uvjetima održavanja željezničkih vozila
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja
i o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za brojila električne energije
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja,
o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre, manovakuumometre,
mjerne pretvornike
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje analizatora plinova
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije

Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje manometara,
vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje
krvnog tlaka i takomjera za gume
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje mjerila brzine vozila u
cestovnom prometu
Pravilnik o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje uređaja s valjcima za
mjerenje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila
Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama
Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu
veterinarsku organizaciju
Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s
unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva
pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti
indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva
pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i
utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva
pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju
pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na toplinski tretirano drvo
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva
pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade
Pravilnik o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva
pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država
Pravilnik o uvjetima pod kojima se mogu unositi ili premještati određeni štetni organizmi, bilje,
biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti namijenjeni za pokuse i znanstvene svrhe ili za
potrebe sortne selekcije
Pravilnik o uvjetima pod kojima se provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja
određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta mogu obavljati sa smanjenom
učestalošću
Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup
Pravilnik o uvjetima pod kojima strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati istraživanja,
ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora, morskoga dna i/ili morskoga podzemlja unutrašnjih
morskih voda
Pravilnik o uvjetima priznavanja međustrukovnih organizacija u sektoru ribarstva i
akvakulture
Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu
knjigu za uzgojno valjane kopitare

Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu
knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina
Pravilnik o uvjetima prostora i opreme ureda društva stečajnih upravitelja
Pravilnik o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti
pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača te sastavu i načinu rada Povjerenstva
za utvrđivanje uvjeta
Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim
uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
Pravilnik o uvjetima provedbe nastave i osposobljavanja osoba za čuvara
Pravilnik o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije
financijskih instrumenata pod kojima se ostvaruje izuzeće od zabrana zlouporaba tržišta
Pravilnik o uvjetima rada, organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanica za tehničke
preglede vozila
Pravilnik o uvjetima rada, organizacionim i drugim uvjetima za rad stanica za tehničke
preglede vozila
Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi
stručnog osoblja arhiva
Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi
stručnog osoblja arhiva
Pravilnik o uvjetima stavljanja na tržište, stavljanja u pogon i uporabu radijske opreme i
telekomunikacijske terminalne opreme
Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata i stolova za igre na sreću
Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme za
obavljanje privatne prakse
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za
provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta
Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnih radnika radnog centra
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika ustanove za
profesionalnu rehabilitaciju
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje
kronične dijalize
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme, kvalitete i
sigurnosti za obavljanje djelatnosti uzimanja i presađivanja organa
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinsko-tehničke opreme za
obavljanje djelatnosti uzimanja i pohranjivanja krvotvornih matičnih stanica iz pupkovine

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinsko-tehničke opreme za
obavljanje uzimanja, pohranjivanja i presađivanja očnih tkivnih presadaka
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinsko-tehničke opreme,
sustava kvalitete i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i
presađivanja tkiva
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i
sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade,
očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme,
sustava kvalitete i drugih uvjeta za provođenje postupaka medicinske oplodnje
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu
provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica
Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu
stavljati u promet
Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje
Pravilnik o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla
Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja
Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala u zemaljskim
radiodifuzijskim sustavima
Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta
Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje
suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave
burze
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS
fondovima
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za
upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za
upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru
zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i
postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike
Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
lijekovima
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
lijekovima
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
lijekovima i medicinskim proizvodima
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
medicinskim proizvodima
Pravilnik o uvjetima za davanje javne ovlasti za izdavanje memorijskih kartica, dokumentaciji
za natječaj i postupku otvaranja ponuda
Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi iznošenja kulturnih dobara iz Republike
Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz
Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova
zaštite i ionizirajućih zračenja
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova
zaštite od ionizirajućih zračenja
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje fokometara
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje laboratorijskih
mjerila obujma
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih
(humanih) termometara
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje medicinskih
injekcijskih štrcaljki
Pravilnik o uvjetima za davanje ovlaštenja pravnim osobama za ovjeravanje mjerila toplinske
energije
Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse
te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
Pravilnik o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite
i lječilišta
Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara
Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika
Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada
savjetovališta

Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (statusa
ovlaštenog aktuara)
Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja
u osiguranju (status ovlaštenog posrednika u osiguranju ili ovlaštenog zastupnika u
osiguranju)
Pravilnik o uvjetima za držanje otrova skupine III u prostorijama koje služe za druge potrebe
Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje
poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje
požara
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara
Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za
koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike
Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i
književnosti na strani visokoškolskim ustanovama
Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za
reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice
Pravilnik o uvjetima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja odnosno
reosiguranja i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno
društvu za reosiguranje
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih
kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog
udjela
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog
udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za
osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Pravilnik o uvjetima za izdavanje ovlaštenja i posebnoj stručnoj izobrazbi aktuara
mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih
poslova zaštite okoliša
Pravilnik o uvjetima za izlov/sakupljanje i preradu određenih vrsta živih školjkaša iz područja
u kojima razina biotoksina koji uzrokuju paralizu prelazi vrijednost određenu Pravilnikom o
higijeni hrane životinjskog podrijetla
Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o uvjetima za izvođenje nastave u organizacijama zdravstva te uvjetima za dodjelu
naziva klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar
Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom
poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođača
Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
na temelju individualne kapitalizirane štednje
Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom
Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda
Pravilnik o uvjetima za obavljanje arheološkog istraživanja spomenika kulture na morskom
dnu ili morskom podzemlju unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za obavljanje arheološkog istraživanja spomenika kulture na morskom
dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje
usluge smještaja gostiju na plovilu
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta, te pravima i obvezama
pomorskog agenta
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja
opasnih kemikalija
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti visokih učiliša
Pravilnik o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za
reosiguranje
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za
osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za
osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno
društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno
društva za reosiguranje
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora
mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na
morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike
Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na
morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za
reosiguranje
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu
Pravilnik o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja
Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje
investicijskim fondovima
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom i prekršajnom postupku
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova ovlaštenog društva
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne
samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom
Pravilnik o uvjetima za obavljanje stručnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi.
Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i
oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva
Pravilnik o uvjetima za obavljanje vodočuvarskih poslova
Pravilnik o uvjetima za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsti i opsegu pregleda, načinu
vođenja evidencije i medicinske dokumentacije vozača i kandidata za vozače
Pravilnik o uvjetima za obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima
Pravilnik o uvjetima za odobravanje u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane za životinje
objekata za proizvodnju ili stavljanje na tržišt dodataka hrani za životinje kategorije
"Kokcidiostatici i histomonostatici"
Pravilnik o uvjetima za odobrenje graničnih veterinarskih postaja odgovornih za veterinarske
preglede proizvoda koji se unose u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja
Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz
programe razmjene učenika
Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica
Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za
svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste
Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne
obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije
Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo

Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno
osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno
osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat
plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog
osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija za ovjeravanje i
ugradnju taksometara
Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija za ovjeravanje i
ugradnju uređaja za nadzor rada vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu
Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ustanova koje provode stručno osposobljavanje vozača
vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu
Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija
Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije i načinu njihovoga rada
Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje mjerila brzine vozila
u cestovnome prometu
Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje taksometara
Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se
nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu
Pravilnik o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva i kriterijima za dodjelu zajedničkih pašnjaka
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ispitivanje i ovjeravanje mjerila
mase
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje brojila električne
energije i načinu njihovog rada
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje mjerila
mase za ovjeravanje
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje mjerila
toplinske energije za ovjeravanje
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje za
ovjeravanje manometara, vakuumometara i manovakuumometara
Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda
namijenjenih uvozu ili za treće zemlje

Pravilnik o uvjetima za prekrcaj proizvoda na graničnoj veterinarskoj postaji pri uvozu
Pravilnik o uvjetima za premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih
predmeta kroz zaštićeno područje i za premještanje toga bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta ako potječu iz zaštićenog područja i premještaju se unutar njega
Pravilnik o uvjetima za prenošenje određenih poslova upravljanja i nadzora cestovnim
prometom na tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvjetima koje mora
ispunjavati službenik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji
obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, te programu i načinu
osposobljavanja službenika
Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i
nemedicinskog ozračenja
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućih zračenja u medicini i stomatologiji
Pravilnik o uvjetima za pripremu i prodaju namirnica izvan prostorija
Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane
profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane
profesije – psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane
profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane
profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i
državama iz kojih se može uvoziti
Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i
popis država iz kojih se može uvoziti
Pravilnik o uvjetima za proizvodnju i stavljanje u promet te načinu provjere kakvoće i vođenju
očevidnika o homeopatskim proizvodima
Pravilnik o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu
Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni
izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije
Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje
u drugu treću zemlju preko Europske unije
Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

Pravilnik o uvjetima za stavljanje djelatne vojne osobe u aktivnu pričuvu te njezinim pravima i
obvezama
Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te
o popisu vektorskih vrsta
Pravilnik o uvjetima za stjecanja i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje licence za
obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i obnavljanje licenci za upravljanje mirovinskim fondovima
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i obnavljanje licenci za upravljanje mirovinskim
osiguravajućim društvima
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili
licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja
mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili
licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja
mirovinskim fondovima
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ili obnovu
licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja
za rad brokera i investicijskog savjetnika
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja
za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i
reosiguranju
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja
za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i
reosiguranju
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja
za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova
ovlaštenog aktuara
Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s
natjecanja
Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima, te prikupljanje podataka s
natjecanja
Pravilnik o uvjetima za unošenje i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i
streljiva u civilnom zračnom prometu
Pravilnik o uvjetima za unošenje proizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika
Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
Pravilnik o uvjetima za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike
Hrvatske
Pravilnik o uvjetima za ustroj odjela u općim i specijalnim bolnicama
Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim
bolnicama
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla
iz trećih zemalja
Pravilnik o uvjetima za uvoz mačaka, pasa i pitomih vretica namijenjenih ustanovama,
institutima ili centrima
Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa
monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s
prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za
posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu
Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za
posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskom certificiranju pošiljaka
mlijeka i mliječnih proizvoda koji se uvoze u Republiku Hrvatsku
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz
registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela (Apis
mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak
registriranih konja za utrke, natjecanje i kulturna događanja nakon privremenog izvoza
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za privremeni ulazak
registriranih konja
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz jajnih stanica i
zametaka kopitara
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u
promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove
proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i
jaja za valenje
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te
uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu
toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina
u ribarstvu
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore
»Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru
održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć
gospodarstvu – COVID-19
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima
dagnji
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica
i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica
i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica
i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica
i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpora u okviru mjere "Produktivna ulaganja
u akvakulturu"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje
ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja
u akvakulturu« za razdoblje 2017. – 2020.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke,
iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava
ribolovne aktivnosti"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena
obustava ribolovne aktivnosti"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za prosinac
2015. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj
2016. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne
investicije u akvakulturi"

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak
ribolovnih aktivnosti"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak
ribolovnih aktivnosti«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak
ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska
učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska
učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska
učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21.»Energetska
učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana
vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. »Partnerstva
između znanstvenika i ribara«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.3. »Partnerstva
između znanstvenika i ribara«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i
novi oblici prihoda«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i
sigurnosti"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i
sigurnost«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9 "Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama - kočama za rujan/listopad
2016. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni
pretanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama - koćama
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za svibanj
2016. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« okružujućim mrežama
plivaricama – srdelarama
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama
– koćama
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
za prosinac 2020. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za
studeni/prosinac 2020. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za
svibanj/lipanj 2020. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj
2017. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za
siječanj/veljaču 2018. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za
siječanj/veljaču 2019. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj
2017. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj
2018. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj
2019. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj
2020. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču
2020. godine

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad
2017. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad
2018. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad
2019. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni
prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad
2020. godine
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura
koja osigurava usluge zaštite okoliša«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. »Zaštita javnog
zdravlja – COVID-19«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite
zdravlja i dobrobiti životinja«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. „Osiguranje
akvakulturnih stokova“
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje
akvakulturnih stokova«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4.
»Produktivna ulaganja u akvakulturu«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje
potencijala akvakulturnih lokaliteta«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.9. »Prijelaz na
sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna
potpora"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi
proizvodnje i stavljanja na tržište«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na
tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada
proizvoda ribarstva i akvakulture"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada
proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19«

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada
proizvoda ribarstva i akvakulture«
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada
proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3.
"Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3.
»Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017. – 2020.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni
prijevoz
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom "hrvatski otočni
proizvod"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava
u svrhu poticanja i zaštite pluralizma i raznovrsnosti medija
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za izbor ročnika radi osposobljavanja za
profesionalne vojnike ili izobrazbu za pričuvne časnike i dočasnike Oružanih snaga
Republike Hrvatske
Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih
strategija u ribarstvu
Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe
Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku odobravanja i subvencioniranja stambenih kredita
Pravilnik o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima HRVI Domovinskog rata mogu
obavljati radove i usluge
Pravilnik o uvjetima, načinu i obrascu vođenja građevinskog dnevnika
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku davanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad
veterinara (licence)
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno
pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s
poreznim dugom
Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog
ispita za privatnog detektiva
Pravilnik o uvjetima, načinu stjecanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u
investicijskim fondovima s javnom ponudom
Pravilnik o uvjetima, načinu, mjestima i rokovima sustavnih ispitivanja ionizirajućih zračenja
te vrsta i aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu

Pravilnik o uvjetima, načinu, mjestima te rokovima sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i
aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, ...
Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći na javnim cestama u
Republici Hrvatskoj
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći
Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i
civilnih invalida rata
Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu stjecanja potrebnog stručnog obrazovanja i obnove
znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija
Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza iz trećih zemalja
Pravilnik o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između
potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim
propisima
Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka
Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za
provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih
stanica i zametaka
Pravilnik o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima
Pravilnik o vatrogasnim aparatima
Pravilnik o vatrogasnoj tehnici
Pravilnik o veličini zaštite zone i radijskog koridora
Pravilnik o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu
s državama članicama Europske unije
Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s
državama članicama Europske unije

Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s
ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta
Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o
zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja
domaćih vrsta
Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemlja
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara
Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene
Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji se izdaju bez veterinarskog recepta a
primjenjuju se na životinjama namijenjenima za prehranu ljudi
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj,
proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba te rakova i proizvoda od rakova
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena
svinja domaćih vrsta
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani
za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim
poljoprivrednim gospo
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u
promet živih školjaka
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u
promet živih školjkaša
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u
cirkusima
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje kopitara u promet
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja,
sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I.
Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u
prometu s državama članicama Europske unije
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na plovilima na unutarnjim vodnim putovima
Republike Hrvatske
Pravilnik o vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava
Pravilnik o vinogradarskim područjima
Pravilnik o vinogradima i vinogradarskom katastru
Pravilnik o vinskom i voćnom octu
Pravilnik o vinu
Pravilnik o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
Pravilnik o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji
motornih i priključnih vozila
Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se
provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti radija i/ili
televizije kao i visini i načinu plaćanja naknade za natječajnu dokumentaciju i ponudu na
javni natječaj
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni
zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja
zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku
Hrvatsku
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom
skrbi
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
Pravilnik o visini kredita koji se odobravaju iz Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje
uz potporu države
Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u
ostavinskom postupku
Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti
Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na
teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela
Pravilnik o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za
zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i
hranu
Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42.
Uredbe (EZ) br. 396/2005
Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi
pesticida
Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granice
Republike Hrvatske
Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole
Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarsko--zdravstvene preglede i kontrole
Pravilnik o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i
svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove
koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja
Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka
priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom
majstorskom zvanju i sadržaj
Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka
priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Pravilnik o visini naknade odvjetniku za obranu po službenoj dužnosti
Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim
životinjskim vrstama
Pravilnik o visini naknade troškova utvrđivanja kakvoće poljoprivrednog sjemena
Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva
Pravilnik o visini naknade troškova za provedbu stručnog nadzora nad ekološkom
proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima
Pravilnik o visini naknade za izdavanje rješenja kojim se utvrđuju nekretnine
Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja kojim se utvrđuju nekretnine
Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku
pretvorbe ili privatizacije
Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova
Pravilnik o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja
Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica
Pravilnik o visini naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih
telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja
Pravilnik o visini naknade za obvezne preglede i kontrole
Pravilnik o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole

Pravilnik o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarni preglede i kontrole
Pravilnik o visini naknade za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i
šumarstvu
Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka
Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i
srodnih prava
Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla
Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog
podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Pravilnik o visini naknade za skupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog
podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele
strane dozvole
Pravilnik o visini naknade za troškove postupka priznavanja potpune istovrijednosti odnosno
istovrijednosti stranih diploma
Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te
utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje
dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja
Pravilnik o visini naknade ža obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole
Pravilnik o visini novčane naknade za rad u Prvostupanjskom disciplinskom sudu Carinske
uprave i Drugostupanjskom disciplinskom sudu Carinske uprave
Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima i osobama pod privremenom
zaštitom
Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom
zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom
Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane
za životinje
Pravilnik o visini pristojbi za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole
Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja
Pravilnik o visini troškova postupka priznavanja sorti
Pravilnik o visini troškova postupka za stjecanje i trajanje oplemenjivačkog prava
Pravilnik o visini troškova provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog
materijala i deklariranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja
Pravilnik o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja
Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove
za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja

turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu
i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama
Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
Pravilnik o vizama
Pravilnik o viznim obrascima
Pravilnik o vježbaonicama
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao
stručno-razvojnim centrima
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vtićima kao
stručno-razvojnim centrima
Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi
Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama
Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi
Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarskih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita
Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten
pireu
PRAVILNIK O VOĆNIM DŽEMOVIMA, ŽELEIMA, MARMELADAMA, PEKMEZU TE
ZASLAĐENOM KESTEN PIREU[1]
Pravilnik o voćnim sokovima i nektarima te njima srodnim proizvodima
Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
Pravilnik o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
Pravilnik o voćnim vinima
Pravilnik o vodama iz krša i stolnim vodama
Pravilnik o vodnoj dokumentaciji
Pravilnik o vođenju baze podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke
proizvodnje
Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za
ostvarivanje prava
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije centara za pomoć i njegu, te načinu i
rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijalne skrbi, te načinu i rokovima
za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i
rokovima za dostavu izvješća
Pravilnik o vođenju evidencije i objavi kolektivnih ugovora
Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim
upraviteljima i savezima
Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja
njegovatelja
Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja
njegovatelja/njegovatelja
Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske
odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila
Pravilnik o vođenju evidencije o trgovačkim društvima i djelatnicima koji obavljaju obrt
Pravilnik o vođenju evidencije snimanja
Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz
Domovinskog rata
Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Pravilnik o vođenju matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i
korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja
Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
Pravilnik o vođenju očevidnika o količini i kakvoći izvađenih tvari
Pravilnik o vođenju operativnih zbirki podataka granične policije u okviru nacionalnog
informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom
Pravilnik o vođenju Popisa znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije
Pravilnik o vođenju poslova društva za upravljanje
Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine
Pravilnik o vođenju registara
Pravilnik o vođenju registara revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih
revizorskih ureda i ovlaštenih revizora
Pravilnik o vođenju registra patenata za povjerljive izume
Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za
upis u upisnik brodova
Pravilnik o vođenju Upisnika o markama duhanskih proizvoda te Upisnika o uvoznicima i
izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda
Pravilnik o vođenju Upisnika odobrenih objekata
Pravilnik o vođenju Upisnika proizvođača i o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje
duhanskih proizvoda
Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i
odobravanja objekata u poslovanju s hranom
Pravilnik o vojnim odorama
Pravilnik o vojnim specijalistima
Pravilnik o vojnoj iskaznici
Pravilnik o vojnoj iskaznici u OS RH
Pravilnik o vojnoj stezi
Pravilnik o vojnom letenju
Pravilnik o vojnom padobranstvu
Pravilnik o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne
policije
Pravilnik o vojnopomorskim i položajnim zastavama
Pravilnik o vozačkim dozvolama
Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu
Pravilnik o vrednovanju imovine Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji
Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
Pravilnik o vrednovanju imovine i obveze mirovinskog fonda
PRAVILNIK O VREDNOVANJU IMOVINE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje
Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva
Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija
Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama
Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Pravilnik o vremenu trajanja izobrazbe, programu izobrazbe i ispita za stjecanje zvanja
ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima
Pravilnik o vremenu trajanja izobrazbe, programu izobrazbe i ispita za stjecanje zvanja
ovlaštenog upravitelja u mirovinskom osiguravajućem društvu

Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
Pravilnik o vrstama ambalaže i način rukovanja ambalažom za otrove
Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja za samoobranu
Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima športskog oružja
Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima
koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma
Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
Pravilnik o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravila za disperziju i
ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovo vrednovanje, usklađenost,
pravila za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te način i rok izvještavanja
Pravilnik o vrstama i podvrstama investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za usluge javne objave godišnjih
financijskih izvještaja i izdavanja dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave
dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih
financijskih izvještaja
Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi
ovrhe na novčanim sredstvima
Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i
pokretnina u ovršnom postupku
Pravilnik o vrstama i visini naknade za korištenje usluga Registra godišnjih financijskih
izvještaja
Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati
Pravilnik o vrstama nagrada i priznanja u sustavu civilne zaštite i postupku njihove dodjele
Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova
te uvjetima i postupku njihove dodjele
Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na
novčanim sredstvima
Pravilnik o vrstama otpada
Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma
Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
Pravilnik o vrstama poljoprivrednog bilja čije sjeme mora biti tretirano fungicidom

Pravilnik o vrstama pretraga koje obavljaju medicinsko-biokemijski laboratoriji
Pravilnik o vrstama radijskih postaja, koje mogu upotrebljavati stranci, strane pravne osobe i
diplomatska zastupstva
Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te
o mjerama za očuvanje stanišnih tipova
Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele
Pravilnik o vrsti dokumenata koje je kupac dionica, udjela, stvari i prava dužan dostaviti
Hrvatskom fondu za privatizaciju prilikom sklapanja ugovora o kupnji
Pravilnik o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima
glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi
Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov
Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji,
uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske
zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući
Pravilnik o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem carinske
povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona
Pravilnik o vrsti i količini predmeta kućanstva i osobnih stvari koje se mogu uvoziti temeljem
carinskih i poreznih povlastica useljenika i povratnika
Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu
istraživanja prometnih prekršaja
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste
Pravilnik o vrsti i uvjetima rada za opće dobro na slobodi
Pravilnik o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga
Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne
naručitelje u javnoj nabavi
Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o
visini naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog
postupka
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata
Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova
Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova
Pravilnik o vrsti poslova koje u prometu žičara obavljaju izvršni radnici

Pravilnik o vrsti sjemena koje mora biti podvrgnuto tretiranju prije stavljanja u promet ili prije
upotrebe za vlastitu proizvodnju
Pravilnik o vrsti sjemena koje se tretira prije stavljanja u promet ili prije upotrebe za vlastitu
proizvodnju
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću
Pravilnik o vrsti stručne spreme školskih nadzornika i viših školskih nadzornika i drugih
stručnih osoba koje se ovlašćuju za stručno - pedagoški nadzor
Pravilnik o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Pravilnik o vrsti svjetla i znakova kojim se označavaju vozila inspekcije cestovnog prometa te
načinu i postupku iskazivanja tih znakova u zaustavljanju vozila u prijevozu u cestovnom
prometu
Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima
koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se
primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi
Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod
ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena
tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava
Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala
Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih
divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste
Pravilnik o zabrani uvoza koža i proizvoda od koža mladunaca određenih vrsta tuljana
Pravilnik o zahtjevima certificiranja pri uvozu proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša,
plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi
Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u
postupcima javne nabave
Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla
Pravilnik o zahtjevima za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu
obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost kućanskih električnih hladnjaka, ledenica i
njihovih kombinacija
Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu
Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima
kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje
Pravilnik o zahtjevima za procedure za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno
europsko nebo

Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito
gorivo
Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se
primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom
Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja te obrascima certifikata za uvoz
određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi
Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih
proizvoda
Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih
crijeva iz trećih zemalja
Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
Pravilnik o zahtjevu za određene kategorije muških grla kopitara u odnosu na arteritis konja,
koji se primjenjuje prilikom premještanja i uvoza iz trećih zemalja
Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje
lokacijska dozvola
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole
Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš
i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova
odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara
Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora
Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske
agencije za sigurnost zračnog prometa
Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici
Pravilnik o zapaljivim tekućinama
Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora
Pravilnik o zastavi Obalne straže, službenom znaku, službenoj iskaznici i službenim odorama
pripadnika Obalne straže
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla,
tradicionalnim izrazima i označavanju vina
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i
zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i
zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i
neobveznom izrazu kvalitete »planinski proizvod«
Pravilnik o zaštitarskoj iskaznici
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi)
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
Pravilnik o zaštiti i koreištenju arhivskog i registriranog gradiva Ministarstva pravosuđa
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državne geodetske uprave
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Uprave za probaciju i podršku
žrtvama i svjedocima ministarstva pravosuđa
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Uprave za zatvorski sustav
Ministarstva pravosuđa
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnog gradiva Ministarstva obrane i
oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i
Oružanih snaga Republike Hrvatske
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva ministarstva znanosti i
obrazovanja
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog
izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u Hrvatskoj javnobilježničkoj
komori
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u javnobilježničkim uredima
Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka »Krka«
Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka »Plitvička jezera«
Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Medvednica«
Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Telašćica«
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe
Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria)
Pravilnik o zaštiti maloljetnika
Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima
Pravilnik o zaštiti morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike
Hrvatske
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme
Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim
naporima na radu
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
Pravilnik o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela
Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea)
Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia)
Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves)
Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)
Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta vodozemaca (Amphibia)
Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima
Pravilnik o zaštiti prstaca (Lithophaga lithophaga)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim
vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu
Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Pravilnik o zaštiti riječnih rakova (Crustacea, Astacidae)
Pravilnik o zaštiti šuma od požara
Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka
Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane
Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea)
Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia)
Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u pokusima ili u druge znanstvene svrhe
Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
Pravilnik o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje
Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju
Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka
Pravilnik o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja
Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina
Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata
Pravilnik o zaštitnim mjerama radi visoko patogene influence ptica i kretanju ptica - kućnih
ljubimaca u pratnji vlasnika pri ulasku u Republiku Hrvatsku
Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s
invaliditetom
Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi
Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita
Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i
nošenje oružja
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili
držanje i nošenje oružja
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s
izvorima ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u
području izloženosti
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti
pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s
izvorima neionizirajućeg zračenja
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za rad s izvorima ionizirajućih zračenja te mjerilima,
sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o zdravstvenim pregledima osoba koje rade s
izvorima ionizirajućih zračenja

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih
stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodataka A dijela I Pravilnika o
veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s
državama članicama Europske unije
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti deterdženata
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u
neposredan dodir s hranom
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze
koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje te zdravstvenoj ispravnosti i
sigurnosti igračaka
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize
Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti
Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko
državne granice
Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba
(EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća
Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba
(EZ) BR. 216/2008
Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe
Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih
zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom
zrakoplovstvu
Pravilnik o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u
Hrvatski registar civilnih zrakoplova

Pravilnik o znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i drugim oznakama
zrakoplova u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o znacima državne pripadnosti, registracijskim i drugim vanjskim oznakama vojnih
zrakoplova Republike Hrvatske
Pravilnik o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene osobe
Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom
prometu
Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o znaku pristupačnosti
Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina
Pravilnik o znaku ribarskog inspektora za morsko ribarstvo
Pravilnik o znaku zaštite okoliša
Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"
Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
Pravilnik o znaku zaštite prirode
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima
upravljanja rasvjetnim sustavima
Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova
sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja
Pravilnik o zrakoplovnim priredbama
Pravilnik o zvanjima i stručnim ispitima pomoraca u Hrvatskoj ratnoj mornarici
Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca
Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke
mornarice Republike Hrvatske
Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke
mornarice Republike Hrvatske
Pravilnik o zvanjima i uvjetima za stjecanje zvanja članova posade trgovačkih brodova
unutarnje plovidbe Republike Hrvatske
Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne
policije
Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku
Pravilnik o zvučnom snimanju tijeka glavne rasprave u kaznenom postupku
Pravilnik o željezničkim stabilnim postrojenjima
Pravilnik o željezničkim vozilima

Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi
Pravilnik o žigu
Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica
Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od
tijesta
Pravilnik oTehničkom nadzornom tijelu i uvjetima za priznavanje klasifikacijskih društava
Pravilnik plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije
Pravilnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku
Pravilnik Reda Ante Starčevića
Pravilnik Reda bana Jelačića
Pravilnik Reda Danice hrvatske
Pravilnik Reda hrvatskog križa
Pravilnik Reda hrvatskog pletera
Pravilnik Reda hrvatskog trolista
Pravilnik Reda kneza Branimira s ogrlicom
Pravilnik Reda kneza Domagoja s ogrlicom
Pravilnik Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom
Pravilnik Reda Nikole Šubića Zrinskog
Pravilnik Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana
Pravilnik Reda Stjepana Radića
Pravilnik revizije osobnih kartona prognanika, povratnika i izbjeglica
Pravilnik Spomenice domovinske zahvalnosti
Pravilnik Spomenice domovinskog rata
Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore
Pravilnik u uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za
ovjeravanja areometara i alkoholometara
Pravilnik Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom
Pravilnik Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom
Pravilnik Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom
Pravilnik Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom
Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel
Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola

Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koje se prenose
hranom
Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose
hranom
Pravilnik za plinske aparate
Pravilnik za potvrđene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje mjernih transformatora
Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla
Pravilnik za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih
spongiformnih encefalopatija
Pravilnik za utvrđivanje lokacije i minimalnih uvjeta za projektiranje i uredenje autobusnih
stajališta na javnim cestama
Pravilnik za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata
Pravilnik o opasnim psima
Pravilnika o sastavu, djelokrugu i načinu rada povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i
ostatke sredstava za zaštitu bilja
Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama poštanskog inspektora i poštanskog
nadzornika i o očevidnicima poštanskog inspektora i poštanskog nadzornika
Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati
Pravilnilk o mjerilima i načinu korištenja prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstveno
istraživačkih instituta ostvarenih na tržištu od obavljanja svoje djelatnosti
Pravilo o ustupanju neiskorištenih isključivih prava
Pravinik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama
Pravlnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije
za polaganje pravosudnog ispita
Pravlnik o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za popunjavanje slobodnih radnih
mjesta pripravnika u pravosudnim organima
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2002. do 31. 12. 2002.
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2003.
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2004. - 31. 12. 2004.
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2005. do 31. 12. 2005.
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. - 30. 4. 2006. godine
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. - 31. 12. 2006. godine
Pregled činidbenih jamstava izdanih od 1. 1. 2006. "30. 6. 2006.
Pregled Činidbenih jamstava u 1999. godini (četvrta objava)

Pregled državnih jamstava izdanih po Odlukama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od
1. siječnja 2008. godine do 30. lipnja 2008. godine
Pregled financijskih jamstava izdanih na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. 7.
2005. do 30. 9. 2005.
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2000. - 31. 12. 2000.
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2001. - 31. 12. 2001.
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2002. - 31. 12. 2002.
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2003. - 31. 12. 2003.
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2003. do 31. 12. 2003.
Pregled financijskih jamstava izdanih od 1. 1. 2004. - 31. 12. 2004.
Pregled financijskih jamstava izdanih po odlukama Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od
1. 1. 2005. do 30. 6. 2005.
Pregled izdanih činidbenih jamstava u 1998. godini (četvrta objava)
Pregled izdanih činidbenih jamstava u 1998. godini (druga objava)
Pregled izdanih činidbenih jamstava u 1999. godini (Druga objava)
Pregled izdanih činidbenih jamstava u 1999. godini (Prva objava)
Pregled izdanih činidbenih jamstava u 1999. godini (treća objava)
Pregled izdanih činidbenih jamstava u 2000. godini
Pregled izdanih državnih jamstava od 1. 1. 2007. - 30. 6. 2007. godine
Pregled izdanih državnih jamstava od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008. godine
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2005. do 31. 12. 2005. godine
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. - 30. 4. 2006. godine
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. - 31. 12. 2006. godine
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2006. "30. 6. 2006.
Pregled izdanih financijskih jamstava od 1. 1. 2007. - 31. 12. 2007. godine
Pregled izdanih financijskih jamstava u 1998. godini
Pregled izdanih financijskih jamstava u 1998. godini (četvrta objava)
Pregled izdanih financijskih jamstava u 1998. godini (druga objava)
Pregled izdanih financijskih jamstava u 1998. godini (treća objava) i Pregled izdanih
činidbenih jamstava u 1998. godini (treća objava)
Pregled izdanih Financijskih jamstava u 1999. godini ( četvrta objava)
Pregled izdanih financijskih jamstava u 1999. godini (Druga objava)
Pregled izdanih financijskih jamstava u 1999. godini (Prva objava)
Pregled izdanih financijskih jamstava u 1999. godini (treća objava)

Pregled izdanih financijskih jamstava u 2000. godini
Pregled izdanih jamstava u 1996. godini
Pregled izdanih jamstava u 1997. godini
Pregled pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnih dohodaka radnika koji se plaćaju
prema sjedištu isplatioca
Pregled sastava radnih tijela Sabora Republike Hrvatske
Prekršajni zakon
Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja medijskih usluga,
elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
Prethodna odluka o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Prethodno obvezujeće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/200602/20, od 27. srpnja 2006.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-03-200943-003 od 10. lipnja 2009.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 011-02/200601/4 od 2. ožujka 2006.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/1206/15, urbroj: 580-09-1/17-2012-15 od 30. srpnja 2012.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/200601/26 od 19. listopada 2006.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/200601/31 od 23. studenoga 2006.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/200602/16 od 3. srpnja 2006
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/200702/25 od 24. rujna 2007.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/201206/014, urbroj: 580-09-1/17-2013-5 od 24. siječnja 2013.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/201306/001, urbroj: 580-09-1/17-2013-6 od 23. svibnja 2013.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Konačni prijedlog
Zakona o područjima posebne državne skrbi s konačnim prijedlogom Zakona, klasa: 4300/2008-81/19, urbroj: 580-03-08-17-02
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-03-200959-003 od 9. lipnja 2009.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: 430-01/1002/008 od 21. listopada 2010.

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: 430-01/1004/10, urbroj: 580-03-11-17-18 od 13. travnja 2011.
Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: 430-01/200900/01 od 21. listopada 2010.
Prethodno odobrenje Prijedloga Statuta "Zagrebačke burze" d.d. Zagreb
Prijedlog odluke o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Rabatu, Kraljevina Maroko
Prijedlog odluke o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Europskoj zajednici u
Bruxellesu
Prikaz podataka tržišta elektroničkih komunikacija Republike Hrvatske za razdoblje od 2002.
godine 2008. godine
Prilog - Obrazac br. 2 uz Uredbu o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika
koje imenuje Vlada Republike Hrvatske
Prilozi uz Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika
Priopćenje - upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U VII 291 od 7
Priopćenje - upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-289 od 7. travnja
1997.
Priopćenje 1. Ustavnog suda Republike Hrvatske
Priopćenje 1. Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-245. od 26
Priopćenje 2. Ustavnog suda Republike Hrvatske
Priopćenje 3 Ustavnog suda Republike Hrvatske
Priopćenje 4 Ustavnog suda Republike Hrvatske
Priopćenje 5 Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-872/1995. od godine 26.
listopada 1995.
Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-1152/1999 od 23.
prosinca 1999.
Priopćenje i Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-1186/1999. od 29.
prosinca 1999.
Priopćenje i Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-271 od 2
Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-273 i U-VII-290. od 4
Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-307
Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-55/2000 od 19.
siječnja 2000.
Priopćenje o iznosu 60% prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu Republike Hrvatske u
prethodnom tromjesječju
Priopćenje o visini 60% prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu Republike Hrvatske u
prethodnom tromjesečju

Priopćenje o visini 60% prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu Republike Hrvatske za
prethodna tri mjeseca
Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-1151/1999 od 23. prosinca 1999.
Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-1174/1999 od 27. prosinca 1999.
Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-680. od 5
Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-833/1998 od 9. listopada 1998.
Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-842/1998 od 21. listopada 1998.
Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VII-1106/1999. od 17. prosinca 1999.
Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o narodnom ustavotvornom referendumu o
definiciji braka broj: SuS-1/2013 od 14. studenoga 2013.
Priopćenje Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Općeg kolektivnog
ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća
Privremena odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 1999. godine
Privremena odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja
Privremena odluka o utvrđivanju najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža
Privremena odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji
i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju,
odnosno prihodima
Privremeni financijski plan Republičkog fonda
Privremeno rješenje Fimi-investu d.o.o. društvu za upravljanje investicijskim fondovima
Zagreb, Mihanovićeva 2, o privremenoj zabrani isplate s računa jamstvenog pologa
privatizacijskog investicijskog
Privremeno rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Privremeno rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 22. svibnja
2009.
Privremeno rješenje kojim se Agram životnom osiguranju d.d., Zagreb, MBS: 080151945,
daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju u skupini životnih osiguranja
Privremeno rješenje kojim se Allianz reosiguranju d.d., Zagreb, MBS: 080509277, daje
dozvola isključivo za poslove sklapanja reosiguranja
Privremeno rješenje kojim se Allianz Zagreb d.d. Zagreb, MBS 080004103, daje dozvola za
sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u vrstama
osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila,
osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u
prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje
od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu
zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od
odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih
gubitaka, putno osiguranje

Privremeno rješenje kojim se Croatia osiguranju d.d., Zagreb, MBS: 080051022, daje
dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju
Privremeno rješenje kojim se Croatia zdravstvenom osiguranju d.d., Zagreb, MBS:
080484163, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u
vrsti osiguranja zdravstveno osigu
Privremeno Rješenje kojim se Dinu Stipkoviću, Zrinku Ergotiću i Darku Vodopiji daje
odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva i4next Croatia d.o.o; i društvu i4next
Croatia d.o.o., Zagreb,
Privremeno rješenje kojim se društvu Basler osiguranje d.d., Zagreb, MBS 080356936, daje
dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja:
osiguranje od nezgode
Privremeno rješenje kojim se društvu Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Zagreb, MBS:
080042688, daje dozvola isključivo za poslove sklapanja i ispunjavanja ugovora o
reosiguranju
Privremeno rješenje kojim se društvu Grawe Hrvatska d.d., Zagreb, MBS: 080042838, daje
dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u
vrstama osiguranja: o
Privremeno rješenje kojim se društvu Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d., Rijeka,
MBS 080026313 daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom
osiguranju
Privremeno Rješenje kojim se društvu Merkur osiguranje d.d. daje dozvola za sklapanje i
ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju te za sklapanje i ispunjavanje ugovora o
neživotnom osiguranju u vrs
Privremeno rješenje kojim se društvu Osiguranje Helios d.d. Zagreb, daje dozvola za
sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju
Privremeno rješenje kojim se Euroherc osiguranju d.d., Zagreb, MBS: 060012147, daje
dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja:
osiguranje od nezgode, zdr
Privremeno rješenje kojim se Jadranskom osiguranju d.d., Zagreb, MBS: 060006216, daje
dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja:
osiguranje od nezgode, z
Privremeno rješenje kojim se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da obustavi sve
radnje prijenosa vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja u trajanju od 60 dana
od dana konačnost
Privremeno rješenje kojim se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da obustavi sve
radnje prijenosa vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja u trajanju od 60 dana
od konačnosti ovo
Privremeno rješenje kojim se Osiguranju Zagreb d.d., Zagreb, MBS: 080024555, daje
dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju
Privremeno rješenje kojim se Uniqa osiguranju d.d., Zagreb, MBS 080297140, daje dozvola
za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i za sklapanje i ispunjavanje
ugovora o neživotnom osi

Privremeno rješenje kojim se zabranjuje Unicreditu Italiano S.p.A., Genova, Republika Italija i
njegovim povezanim osobama sklapanje ugovora s...
Privremeno rješenje o zabrani i obustavi kupnje određenih dionica privatizacijskih
investicijskih fondova društvu za poslovanje vrijednosnim papirima ZADRAVEC d.o.o.
Privremeno Rješenje Zoranu Šimeku i Kristini Dujmović daje odobrenje za obavljanje funkcije
člana uprave društva Immoconsult d.o.o., Zagreb, i društvu Immoconsult d.o.o., Zagreb, daje
odobrenje za oba
Pročišćeni tekst Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske gospodarske komore
Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore dentalne medicine
Pročišćeni tekst Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva
Pročišćeni tekst Zakona o nadzoru državne granice
Pročišćeni tekst Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika
Pročišćeni tekst Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor alatničar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor automehaničar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor elektroinstalater signalnih instalacija
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor krovopokrivač
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor mesar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor mlinar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor mljekar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor ortopedski obućar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor pediker
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor pekar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor pletač
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor plinoinstalater
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor slastičar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor staklar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor strojobravar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor bravar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor fasader
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor frizer
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor krznar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor obućar

Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor stolar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor tokar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor vodoinstalater
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor zidar
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor puškar
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor urar
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor instalater centralnog grijanja i
klimatizacije
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor autoelektričar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor naočalni optičar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor klesar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor soboslikar i ličilac
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor autolimar
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor kuhar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor fotograf
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor elektromehaničar za kućanske aparate
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2003. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2009. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2001. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2002. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2004. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2005. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2006. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2007. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2008. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2010. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2011. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2012. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2013. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2014. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2015. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2016. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2017. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2018. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2019. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2020. godini
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2021. godini
Program državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2001. - 2005.
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Program Hrvatske garancijske agencije "Obrtni kapital"
Program Hrvatske garancijske agencije "Razvitak 2001."
Program Hrvatske garancijske agencije "Razvitak"
Program Hrvatske garancijske agencije "Razvitak" (pročišćeni tekst)
Program Hrvatske garancijske agencije "Start
Program Hrvatske garancijske agencije "Start 2001."
Program Hrvatske garancijske agencije "Start" (pročišćeni tekst)
PROGRAM HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE
SKRBI

Program Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima
od posebnog interesa Republike Hrvatske
Program Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima
od posebnog interesa Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
Program Hrvatske garancijske agencije za trajna obrtna sredstva
Program Hrvatske garancijske agencije za trajna obrtna sredstva (pročišćeni tekst)
Program Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika
Program Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika (pročišćeni
tekst)
Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama
Program ispita o stručnoj osposobljenosti
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog
prijevoza
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za trgovačko poslovanje
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za trgovačko poslovanje i poznavanje robe
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje cvjećar aranžer
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje izolater
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje keramičar
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje maser
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pečenjar
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje podopolagač
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje poslužitelj jela i pića
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje prerađivač plastičnih masa
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj bureka i pizza
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj jednostavnih jela i
slastica
Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje vulkanizer
Program ispita za nadzornika tehničke ispravnosti vozila
Program ispita za nadzornike tehničke ispravnosti vozila
Program izobrazbe o gospodarenju otpadom
Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor kemijski čistač
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor tesar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor autolakirer

Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj drvenih brodova
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj metalnih brodova
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor brodograditelj plastičnih brodova
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor dimnjačar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor drvotokar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor elektroinstalater energetskih instalacija
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj gudalačkih glazbala
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj orgulja
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor graditelj trzalačkih glazbala
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kotlar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kovač
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor kozmetičar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor ljevač
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor tapetar
Program majstorskog ispita za zanimanje - majstor zlatar
Program majstorskog ispita za zanimanje majstor krojač muške odjeće
Program majstorskog ispita za zanimanje majstor krojač ženske odjeće
Program majstorskog ispita za zanimanje majstor limar
Program majstorskog ispita za zanimanje- majstor pismoslikar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor autoserviser
Program majstorskog ispita za zvanje majstor brodski mehaničar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor elektroinstalater
Program majstorskog ispita za zvanje majstor elektromehaničar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor elektroničar-mehaničar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor galanterist
Program majstorskog ispita za zvanje majstor glazbalar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor graditelj brodova
Program majstorskog ispita za zvanje majstor klobučar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Program majstorskog ispita za zvanje majstor natkonobar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor pećar
Program majstorskog ispita za zvanje majstor precizni mehaničar

Program majstorskog ispita za zvanje majstor vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku
Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete
zraka
Program o privremenom uređenju tržišta šećera u Republici Hrvatskoj za 1997/98. godinu
Program o uređenju tržišta šećera u Republici Hrvatskoj za 1998/99. godinu
Program obuke ovlaštenih carinskih službenika za primjenu sredstava prisile
Program općeg dijela državnog stručnog ispita
Program osposobljavanja djelatnika za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije u veterinarstvu
Program podizanja novih nasada u voćarstvu
Program podizanja novih nasada vinograda
Program polaganja ispita za poreznog savjetnika
Program pomoćničkog ispita za zanimanje alatničar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje autoelektričar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje autolakirer
Program pomoćničkog ispita za zanimanje autolimar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje automehaničar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje bravar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje brodski mehaničar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje dimnjačar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje drvotokar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje elektroinstalater
Program pomoćničkog ispita za zanimanje elektromehaničar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje elektroničar-mehaničar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje fasader
Program pomoćničkog ispita za zanimanje fotograf
Program pomoćničkog ispita za zanimanje frizer
Program pomoćničkog ispita za zanimanje galanterist
Program pomoćničkog ispita za zanimanje glazbalar gudačkih instrumenata
Program pomoćničkog ispita za zanimanje glazbalar trzalačkih instrumenata

Program pomoćničkog ispita za zanimanje glazbar za gudačka glazbala
Program pomoćničkog ispita za zanimanje glazbar za trzalačka glazbala
Program pomoćničkog ispita za zanimanje graditelj drvenih brodova
Program pomoćničkog ispita za zanimanje graditelj metalnih brodova
Program pomoćničkog ispita za zanimanje graditelj orgulja
Program pomoćničkog ispita za zanimanje graditelj plastičnih brodova
Program pomoćničkog ispita za zanimanje graditelj plastičnih plovila
Program pomoćničkog ispita za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije
Program pomoćničkog ispita za zanimanje kemijski čistač
Program pomoćničkog ispita za zanimanje klesar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje klobučar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje konobar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje kotlar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje kovač
Program pomoćničkog ispita za zanimanje kozmetičar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje krojač
Program pomoćničkog ispita za zanimanje krovopokrivač
Program pomoćničkog ispita za zanimanje krznar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje kuhar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje limar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje ljevač
Program pomoćničkog ispita za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Program pomoćničkog ispita za zanimanje mesar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje mlinar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje mljekar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje obućar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje optičar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje pećar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje pediker
Program pomoćničkog ispita za zanimanje pekar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje pismoslikar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje plinoinstalater

Program pomoćničkog ispita za zanimanje precizni mehaničar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje prodavač
Program pomoćničkog ispita za zanimanje puškar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje slastičar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje soboslikar-ličilac
Program pomoćničkog ispita za zanimanje staklar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje stolar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje strojobravar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje tapetar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje tesar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje tokar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje urar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje vodoinstalater
Program pomoćničkog ispita za zanimanje zidar
Program pomoćničkog ispita za zanimanje zlatar
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz djelokruga vanjskih poslova
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz djelokruga zaštite obitelji, materinstva i
mladeži
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja europskih integracija
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja meteorologije i hidrologije
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja obnove i područnog razvitka
Republike Hrvatske
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prava i politike tržišnog
natjecanja
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prava prognanika i iz područja
prava povratnika
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prostornog uređenja,
graditeljstva, stanovanja i komunalnog gospodarstva
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja ugostiteljstva i turizma
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja zaštite prava i interesa djece
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnih područja: pomorstva,
unutarnje plovidbe, cestovnog prometa i cesta, željezničkog prometa, civilnog zrakoplovstva
te pošte i telekomunikacij
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja izvršavanja
kaznenopravnih sankcija i mjera iz nadležnosti Uprave za zatvorski sustav Ministarstva
pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja osiguranja
pravosudnih tijela
Program Posebnog dijela državnog stručnog ispita s upravnog područja financija
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita u području unutarnjih poslova
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike Državnog
ravnateljstva za robne zalihe
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike iz upravnog
područja obrane Republike Hrvatske
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike koji obavljaju
poslove normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja (certificiranja) i nadzora
predmeta od plemenitih k
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike Ministarstva
povratka i useljeništva
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za područje kulture
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za područje obrta, malog i srednjeg poduzetništva
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za područje prosvjete (predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo),
športa i tehničke kul
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i zaposlenike "Hrvatskih voda"
ovlaštene za izdavanje vodopr
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za upravno područje iz oblasti zdravstva
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za upravno područje visoke naobrazbe i znanosti
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima Državne
uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za poslove inspektora zaštite bilja
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službene osobe Protuobavještajne
agencije
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike Ministarstva gospodarstva i
tijela državne uprave ustrojena za područja gospodarstva
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike Ministarstva znanosti i
tehnologije
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike u djelatnosti socijalne skrbi

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanja gospodarskog inspektora,
gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora,
rudarskog inspektora i inspektora posuda pod tlakom
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanja gospodarskog inspektora,
gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, rudarskog i elektroenergetskog inspektora te
inspektora rada i posuda po
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanja tržišnog, turističkog i turističkog
inspektora III. vrste zvanja, šumarskog, lovnog, vinarskog, stočarskog, ribarskog, rudarskog i
elektroene
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje gospodarskog inspektora,
gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora,
rudarskog inspektora i i
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora rada
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti
željezničkog prometa
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje veterinarskog inspektora
Program posebnog dijela državnog stručnog isptia iz područja ugostlteljstva i turizma
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita iz područja ravnopravnosti spolova
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita s upravnog područja financija
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za područje kulture
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne
uprave ustrojenim za područje zdravstva
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za radno mjesto državnoga mjeriteljskog
inspektora
Program posebnoga dijela državnoga stručnog ispita za zvanje inspektora rada
Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj
za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020.
godine
Program poticanja zapošljavanja
Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba
Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2008. godinu
Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu
Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu
Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2011. godinu
Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2012. godinu

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2013. godinu
Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu
Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu
Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2016. godinu
Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu
Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2018. godinu
Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu
Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2020. godinu
Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji
jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet
Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći
Program rada Savjeta za nacionalne manjine
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2004. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2005. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2006. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2007. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2008.godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2009. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2010. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2011. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2012. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2013. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2014. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2015. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2016. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2017. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2019. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu
Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2022. godinu
Program razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti od 2008.
do 2011. godine

Program stalnih državnih robnih zaliha
Program stambenog zbrinjavanja povratnika - bivših nositelja stanarskog prava na stanovima
izvan područja posebne državne skrbi
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. - 2007.
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. - 2012)
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017.
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020.
Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027.
Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1996. godinu
Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1997. godinu
Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1998. godinu
Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1999. godinu
Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2000. do 2002.
Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2003. godinu
Program stavljanja u promet na domaće tržišta motornog benzina i dizelskog goriva s
količinom sumpora do najviše 10 mg/kg
Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno
stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine
Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno
stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine
Program stručnog usavršavanja državnih službenika za 2003. godinu
Program trgovačkog (majstorskog) ispita za zanimanje trgovac
Program uzgoja konja u Republici Hrvatskoj
Program uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj
Program vozačkog ispita
Program za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za
obavljanje poslova zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju
Program za polaganje ispita za stjecanja ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i
zastupanja u osiguranju
Program za provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave, te poznavanje
pravnog nazivlja
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima
Program, oblik i način stručnog usavršavanja te provjere stručne osposobljenosti predavača i
ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u
prometnoj nesreći
Promjena Ustava Republike Hrvatske

Propisnik o vojnoj stezi
Proračun Republike Hrvatske za 1991. godinu
Proračuna Općine Makarska za 1992. godinu
Proračuna Općine Sinj za 1992. godinu
Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana
nefinancijskim trgovačkim društvima
Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana
nefinancijskim trgovačkim društvima
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za
razdoblje siječanj - kolovoz 2008.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za
razdoblje siječanj - kolovoz 2009.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za
razdoblje siječanj - kolovoz 2011.
Prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2007.
Prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz 2006.
Prosječna mjesečna bruto plaća za 2008.
Prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje siječanj - kolovoz 2002. godine
Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za 2014.
Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske
za razdoblje siječanj - kolovoz 2013.
Prosječna mjesečna bruto-plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz 2012.
Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2010.
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2016.
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2017.
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2009.
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2015.
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto-plaća u pravnim osobama Republike Hrvatske za
2011.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za 2016.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za 2018.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za 2020.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna bruto plaća po zaposlenome u pravnim
osobama Republike Hrvatske za 2021.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome
u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2019.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposleniku u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2015. i Prosječna mjesečna bruto plaća za po
zaposleniku u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2015.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske u 2010. i Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske u 2010.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2007.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2008.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2010.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2011.
Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća i bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za 2019.
Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za 2012. i Prosječna mjesečna isplaćena bruto-plaća po zaposlenome u pravnim
osobama Republike Hrvatske za 2012.
Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za 2013. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za 2013
Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za 2014.
Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2013.

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po
zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014.
Prosječna mjesečna neto-plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz 2012.
Prosječna mjesečna plaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama
Republike Hrvatske za 2017.
Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
Prosječna ponderirana kamatna stopa uz koju su hrvatske kreditne institucije odobravale
stambene kredite u CHF i kunama uz valutnu klauzulu CHF
Prosječne mjesečne bruto plaće za razdoblje siječanj - kolovoz 2004.
Prosječne mjesečne bruto plaće za razdoblje siječanj - kolovoz 2005.
Prosječne mjesečne bruto plaće za razdoblje siječanj-kolovoz 2003.
Prosječne mjesečne bruto plaće za razdoblje siječanj-kolovoz 2007.
Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće
Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće za 2000. godinu
Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
Prosječni srednji tečaj za euro (EUR) za 2002. godinu
Prosječni srednji tečaj za euro (EUR) za 2003. godinu
Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1995. godinu
Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1996. godinu
Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1997. godinu
Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1998. godinu
Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1999. godinu
Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 2000. godinu
Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 2001. godinu
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje
Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda
Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo
Prvi program mjera aktivne politike u zapošljavanju
Razvojna strategija hrvatskog turizma
Rebalans financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu
Rebalans Financijskog plana Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske za 1992. godinu

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Registrirana oznaka i naziv proizvoda
Rezolucija
Rezolucija o borbi protiv virusnih hepatitisa
Rezolucija o mandatu Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) na području
Republike Hrvatske
Rezolucija o obnovi Hrvatske kulturne baštine
Rezolucija o osudi genocida u obliku masovnog terora i nasilja što ga okupatorske srpske
vlasti čine onemogućavanjem opskrbe vodom gradova Biograda n/m, Zadra i okolice
Rezolucija o populacijskoj politici u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj
Rezolucija o prihvaćanju postupaka za razdruženje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez
suverenih republika
Rezolucija o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Rezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom
Rezolucija o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu
Rezolucija o šećernoj bolesti
Rezolucija o transferu Zvonka Bušića iz Sjedinjenih Američkih Država u Republiku Hrvatsku
Rezolucija o zahtjevanju u svezi mandata Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na teritoriji
Republike Hrvatske
Rezolucija o zaštiti ustavnog demokratskog poretka i nacionalnim pravima u Hrvatskoj
Rezolucija o zaštiti Ustavnog poretka Republike Hrvatske
Rezoluciju
REZOLUCIJU O ZLOĆUDNIM TUMORIMA
Rezultati glasovanja za izbor člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih
odvjetnika
Rezultati glasovanja za izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća iz rada zamjenika državnih
odvjetnika
Rezultati glasovanja za izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih
odvjetnika
Riješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-236/1993 od 5. siječnja 1994.
Rješnje o utvrdivanju cijene obrazaca odredenih Pravilnikom o načinu nadzora državne
granice
Rješnje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1056/2003 od 23. rujna 2003.

SADRŽAJ BROJA 53/A
Sadržaj broja 70A
SADRŽAJ BROJA 73A
SADRŽAJ BROJA 88A
Sadržaj i oblik novog obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika
Sadržaj i oblik obrasca Izvješća o imovnom stanju dužnosnika (imovinske kartice)
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
I. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
II. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
III. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
IV. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
IX. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
V. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
VI. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
VII. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
VIII. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
X. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
XI. izbornoj jedinici
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i
slovenske nacionalne manjine)
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske,
rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine)
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)

Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)
Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u
XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)
Smjernice za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika kojima je u svojem poslovanju izloženo
društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje
Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva (JPP)
Sporazum
Sporazum o daru za djecu i isplati solidarne naknade zaposlenicima kojima je osnovna bruto
plaća pala za 100 i više kuna nakon primjene Uredbe
Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim
ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju
Sporazum o Gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u
Republici Hrvatskoj (pročišćeni tekst)
Sporazum o najduljem trajanju godišnjeg odmora u 2003. godini za javne službenike i
namještenike
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
Sporazum o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
Sporazum o osnivanju, nadležnosti i djelovanju Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim
djelatnostima
Sporazum o osnovici za izračun plaće u javnim službama
Sporazum o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika
Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i
namještenike
Sporazum o utvrđivanju crte razgraničenja kopnenih voda i voda mora
Sporazum o visini osnovice za izračun jubilarne nagrade, te visini dara za djecu i božićnice
Sporazum o visini osnovice za izračun jubilarne nagrade, visini dara za djecu, božićnice i
regresa
Sporazum o zaštiti dostojanstva državnih službenika i namještenika
Srednjoročni plan razvoja 1991. - 1995. HŽP - Hrvatskoga željezničkog poduzeća
Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne
medicine
Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti
izvanbolničke hitne medicine
Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne
medicine
Standard za digitalne knjižnice

Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
Standard za specijalne knjižnice
Standard za školske knjižnice
Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti
izvanbolničke hitne medicine
Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014.
godinu
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
Standardni operativni postupak o opsegu i načinu provedbe jodne profilakse u slučaju
izvanrednog događaja u Nuklearnoj elektrani Krško
Stategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025.
Statistički standardi osiguranja
Statistički standardi za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata
industrije(IND-21/REPRO)
Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u
industriji (IND-21/REPRO/G)
Statistički standardi za godišnji izvještaj industrije (IND-21)
Statistički standardi za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2009. (IND21/PRODCOM)
Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim
osobama (IND-1/KPS/M)
Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenima (IND1/MPS)
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji u 2002. (IND21/PRODCOM)
Statistički standardi za prodcom istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2003. (Ind21/PRODCOM)
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2004. (Ind21/PRODCOM)
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2005. (IND21/PRODCOM)
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2006. (IND21/PRODCOM)
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2007. (IND21/PRODCOM)
Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2008. (IN21/PRODCOM)
Statistički standardi za strukturno-poslovno istraživanje industrije (IND-21/SPS)

Statistički standardi za strukturno-poslovno istraživanje industrije (IND-21/SPS/G)
Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Statut Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj
Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije
Statut Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja
Statut Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina
Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda
Statut Agencije za strukovno obrazovanje
Statut Agende mladih domokrata
Statut Akcije bjelovarsko-bilogorske
Statut Akcije socijaldemokrata Hrvatske
Statut Akcije umirovljenici zajedno
Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Priority Actions
Programme Regional Activity Centre
Statut Damir Bajs Nezavisna lista
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Demokratske socijalne unije - snage naroda
Statut Demokratskog centra
Statut Domovinskog pokreta
Statut Domovinskog pokreta Miroslava Škore
Statut Dubrovačkog demokratskog sabora
Statut Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Statut Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države
Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (pročišćeni tekst)
Statut Gospodarske stranke
Statut Hrvatska 21. stoljeća
Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo
Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
Statut Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Statut Hrvatske agencije za telekomunikacije

Statut Hrvatske agronomske komore
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije
Statut Hrvatske gospodarske komore
Statut Hrvatske javnobilježničke komore
Statut Hrvatske javnobilježničke komore (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatske komore arhitekata
Statut Hrvatske komore arhitekata (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu
Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove
Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika
Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga
Statut Hrvatske komore socijalnih radnika
Statut Hrvatske kreditne banke za obnovu
Statut Hrvatske kršćanske demokratske unije
Statut Hrvatske kršćanske demokratske unije (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatske liječničke komore
Statut Hrvatske obrtničke komore
Statut Hrvatske obrtničke komore (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatske odvjetničke komore
Statut Hrvatske odvjetničke komore (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Statut Hrvatske psihološke komore
Statut Hrvatske pučke seljačke stranke - 1904.

Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Hrvatske radiotelevizije
Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Statut Hrvatske revizorske komore
Statut Hrvatske stomatološke komore
Statut Hrvatske stomatološke komore - pročišćeni tekst
Statut Hrvatske stranke
Statut Hrvatske stranke mladih
Statut Hrvatske stranke pravne države
Statut Hrvatske stranke reda
Statut Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza
Statut Hrvatske turističke zajednice
Statut Hrvatske veterinarske komore
Statut Hrvatske zore stranke naroda
Statut Hrvatskih proljeća
Statut Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo
Statut Hrvatskog Crvenog križa
Statut Hrvatskog Crvenog križa (pročišćeni tekst)
Statut Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje
Statut Hrvatskog ekološkog saveza
Statut Hrvatskog narodnog pokreta - Slobodna Hrvatska
Statut Hrvatskog pravaškog pokreta
Statut Hrvatskog pravaškog pokreta - Slobodna Hrvatska
Statut Hrvatskog saveza zadruga
Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Statut Hrvatskoga Crvenog križa
Statut Hrvatskoga fonda za razvoj
Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Statut Južnohrvatske stranke
Statut Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut LiPO
Statut Liste za Rijeku
Statut Mladih Hrvatske
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Statut Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Statut Nezavisne liste Stipe Petrina (pročišćeni tekst)
Statut Održivog razvoja Hrvatske
Statut Partije podunavskih Srba
Statut Podravske stranke
Statut Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i
izgradnju cesta u Hrvatskoj
Statut poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije
Statut Pokreta za modernu Hrvatsku
Statut političke stranke "Hrvatski Republikanci
Statut političke stranke "Ladonja"
Statut političke stranke "Zeleni Zajedno"
Statut političke stranke »Hrvatska liberalna demokratska stranka«
Statut političke stranke Demokrati
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut političke stranke Matija Posavec – Nezavisna lista
Statut političke stranke Možemo! – politička platforma
Statut političke stranke Nezavisna lista Osejava
Statut političke stranke Pametno
Statut političke stranke Promijenimo Hrvatsku
Statut Političke stranke Srđ je grad
Statut političke stranke U ime obitelji - projekt Domovina
Statut političke stranke Za grad
Statut političke stranke Zagreb je naš!
Statut političke stranke Zajedno za Murter

Statut političke stranke Zaokret – Nezavisna lista
Statut političke stranke Zeleni 2003
Statut Posavsko-slavonske stranke
Statut Privredne komore Hrvatske (prečišćeni tekst)
Statut Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa
Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika
Hrvatske
Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
Statut Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika
Hrvatske
Statut Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Statut Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih
zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske (pročišćeni tekst)
Statut Saveza udruženja hrvatskih obrtnika
Statut Savjeta za nacionalne manjine
Statut Sjedinjenih nezavisnih lista
Statut Središnjeg registra osiguranika
Statut Središnjeg registra osiguranika (pročišćeni tekst)
Statut stranke Fokus (pročišćeni tekst)
Statut Stranke Hrvatski vidik
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut Stranke običnih ljudi
Statut Stranke prava
Statut Stranke za narod
Statut stranke Za Zadar!
Statut Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije
Statut Turističke zajednice Brodsko-posavske županije
Statut Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije
Statut Turističke zajednice Grada Zagreba
Statut Turističke zajednice Istarske županije
Statut Turističke zajednice Karlovačke županije
Statut Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije
Statut Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

Statut Turističke zajednice Ličko-senjske županije
Statut Turističke zajednice Međimurske županije
Statut Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
Statut Turističke zajednice Primorsko-goranske županije
Statut Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije
Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije
Statut Turističke zajednice Šibensko-kninske županije
Statut Turističke zajednice Varaždinske županije
Statut Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije
Statut Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije
Statut Turističke zajednice Zadarske županije
Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut Umirovljeničkog fonda
Statut Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti
Statut Zadružnog saveza Hrvatske
Statut Zavoda za školstvo Republike Hrvatske
Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom
Statut Željko Lacković – Nezavisne liste
Statut Župske stranke
Stavovi (Stavovi Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde)
Stavovi u svezi primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 14 i 34 ("Narodne
novine", 3/99
Stavovi u svezi primjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 29
Stečajni zakon
Stegovnik oružanih snaga
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1995.
Stopa pada proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda
Stopa porasta proizvodačkih cijena industrijskih proizvoda za srpanj 1994.
Stopa promjene proizvođačkih cijela industrijskih proizvoda u listopadu 2010.

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijski proizvoda u prosincu 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2007. godine.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2010.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2010.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2003. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2010.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2010.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2010.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2007. godine

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2010. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2006.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2007.godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2010.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2003. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2006.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2010.
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2004. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2005. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2006. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2007. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2008. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2009. godine
Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2010.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda
Stopa rasta proizvodačkih cijena industrijskih proizvoda za lipanj 1994. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u 1998. godini
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u 1999. godini
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 1995.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 1996. godine

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u kolovozu 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1995. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1996. u odnosu na svibanj
1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2000.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1994. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1995.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1995. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2001.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 2003. godine

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1994.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1995
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1996.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2000. godine klasa: 95704/00-01/2 od 8. siječnja 2001.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1994.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1995.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2003. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1995.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2002. godine

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1995. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 2001. godinu
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 1994.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1997.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1996. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2001.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1996.
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1997. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1998. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 1999. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2000. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2001. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2002. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2003. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za kolovoz 1994. godine
Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za svibanj 1994. godinu

Stope rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u 2000. godini
Stopu rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2000. godine
Stopu rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 2000. godine
Stopu rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 1995.
Stopu rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1995.
Strategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću"
Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025.
godine
Strategija i akcijski plan biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
Strategija i akcijski plan zaštite biološke i kajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
Strategija obrane Republike Hrvatske
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
Strategija poljoprivrede do 2030.
Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040.
godine s pogledom na 2070. godinu
Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske
Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
Strategija razvitka "Hrvatska u 21. stoljeću - makroekonomija"
Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" - Strategija razvitka
mirovinskog sustava i sustava socijalne skrbi
Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" - Znanost
Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. - 2018)
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. - 2012.
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022.

Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030.
Strategija razvoja industrijske prerade drva i papira
Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. - 2020.
Strategija razvoja pravosuđa, za razdoblje od 2013. do 2018. godine
Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do
2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici
Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013.
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
Strategija reforme pravosuđa, za razdoblje od 2011. do 2015. godine
Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine
Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Strategija suzbijanja korupcije
Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje
od 2013. do 2017. godine
Strategija upravljanja vodama
Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog
goriva
Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018.
Strateški pregled obrane
Stručne smjernice za izradu mišljenja zdravstvenih radnika i psihologa o utvrđivanju uvjeta i
pretpostavki za promjenu spola i životu u drugom rodnom identitetu
Stručno-teorijski dio programa (naukovanje):
Stručno-teorijski i praktični dio programa (naukovanje) za zanimanja:
Stručno-teorijski praktični dio Programa (naukovanje) za zanimanje mlinar
Sudski poslovnik
Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza
Suglasnost na odluke o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri
registraciji motornih i priključnih vozila
Šumsko-odštetni cjenik
Tablice aktuarske matematike

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore
Tarifa o naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala
Tarifa revizorskih usluga
Tarifni sustav za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Tarifni sustav za dobavu prirodnog plina za tarifne kupce
Tarifni sustav za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine
tarifnih stavki
Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine
tarifnih stavki
Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
Tarifni sustav za prodaju električne energije
Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Tarifni sustav za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine
tarifnih stavki
Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Tarifni sustav za transport nafte naftovodom
Tarifni sustav za transport plina za dobavljače plina i povlaštene kupce plina
Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge
Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom,
bez visine tarifnih stavki
Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom
energijom, bez visine tarifnih stavki
Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom
energijom, bez visine tarifnih stavki (pročišćeni tekst)
Tarifni sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Tarifu troškova uredovanja carinskih službenika izvan uredovnog vremena ili uredovnog
prostora
Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju čamaca unutarnje plovidbe
Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom
području
Tehnički propis o građevnim proizvodima

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
Tehnički propis za asfaltne kolnike
Tehnički propis za betonske konstrukcije
Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije
Tehnički propis za čelične konstrukcije
Tehnički propis za dimnjake u građevinama
Tehnički propis za drvene konstrukcije
Tehnički propis za građevinske konstrukcije
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
Tehnički propis za prozore i vrata
Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
Tehnički propis za staklene konstrukcije
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
Tehnički propis za zidane konstrukcije
Temeljni granski kolektivni ugovor za zaštitarsku djelatnost
Temeljni kolektivni ugovor za javne službe
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Treći dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo
Tumačenja Aneksa Osnovnom nacionalnom ugovoru za gospodarstvo i javna poduzeća
Tumačenje odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima
od žitarica i brašna
Tumačenje odredbe članka 108. stavak 3. Statuta Hrvatske obrtničke komore
Tumačenje odredbe članka 29. Statuta Hrvatske obrtničke komore
Udžbenički standard
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Bugarske pravoslavne crkve u Hrvatskoj,
Hrvatske starokatoličke crkve i Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj o pitanjima od
zajedničkog interesa
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evanđeoske (Pentekostne) crkve u Republici
Hrvatskoj, Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj i Saveza baptističkih crkava u
Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj i
Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske
udrugeposlodavaca, Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, Saveza samostalnih
sindikata Hrvatske i Hrvatske udruge
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj o
pitanjima od zajedničkog interesa
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Koordinacije židovskih općina u Republici
Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Saveza crkava "Riječ života", Crkve cjelovitog
evanđelja i Protestanske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od
zajedničkog interesa
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih djelatnosti
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih poduzeća
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj
o pitanjima od zajedničkog interesa
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj
o pitanjima od zajedničkog interesa
Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
Ukaz
Ukaz kojim postavljam gospodina MLADENA JURIČIĆA za izvanrednog i opunomoćenog
veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Albaniji. Broj: PA 12-8/3-93. Zagreb, 13
svibnja 1993.
Ukaz kojim se postavlja dr. Ivica Maštruko za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika
Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu.
Ukaz kojim se postavlja gospodin BARDELT JOHANNES ROSENBOOM za počasnoga
konzula Republike Hrvatske u Bremenu, Savezna Republika Njemačka.
Ukaz kojim se postavlja gospodin JANKO VRANYCZANY DOBRINOVIĆ za izvanrednog i
opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatake u Kraljevini Belgiji. Broj: PA12-24/4-92.
Zagreb, 3. srpnja 1992.
Ukaz kojim se postavlja gospodin VITHOON ARAMVAREEKUL za počasnog konzula
Republike Hrvatske u Bangkoku, Kraljevina Tajland. Broj : PA 12-43/2-93. Zagreb, 26.
svibnja 1993.
Ukaz kojim se postavlja prof. dr. Zdenko Škrabalo za izvanrednog i opunomoćenog
ambasadora Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji.
Ukaz o dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o dodjeli čina pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o dodjeli činova djelatnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o dodjeli činova i promaknučima u više činove

Ukaz o dodjeli činova i promaknućima u više činove
Ukaz o dodjeli činova i promakućima u više činove
Ukaz o dodjeli činova pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o dodjeli činova pričuvnih časšnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o dodjeli činova, promaknuama i prevođenju u činove djelatnih časnika oružinih snaga
Republike Hrvatske
Ukaz o dodjeli činova, promaknućima i prevođenju u činove djelatnih časnika oružanih snaga
Republike Hrvatske
Ukaz o dodjeli člnova, promaknućima i prevođenju u činove djelatnih časnika oružanih snaga
Republike Hrvatske
Ukaz o posmrtnoj dodjeli čina časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o posmrtnoj dodjeli čina djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o prevodenju i promaknuču u čin djelatnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o prevođenju djelatnog časnika u pričuvni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o prevođenju u čin pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Ukaz o prevođenju u činove djelatnih časnika
UKAZ o proglašenju Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske
Ukaz o proglašenju Zakona o društvenom planiranju u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
Ukaz o proglašenju Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti
predsjednika Republike Hrvatske
UKAZ o proglašenju Zakona o inozemnim poslovima
Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993.
godinu
UKAZ o proglašenju Zakona o kretanju i boravku stranaca
Ukaz o proglašenju Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti
UKAZ o proglašenju Zakona o osobnoj iskaznici
Ukaz o proglašenju Zakona o platnom prometu u zemlji
Ukaz o proglašenju Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
UKAZ o proglašenju Zakona o prebivalištu i boravištu građana
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i
invalidskog osiguranja i doplatka za djecu vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i
invalidskog osiguranja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se
u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti unutarnjih poslova koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i
poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički
zakoni
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i
cijena koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti poljoprivrede i
šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje
plovidbe koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih
jedinica koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih
kovina koji se u Republici Hrvatskoj primjenjnje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom
prometu
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici
Hrvatskoj
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o osnovama režima voda važnih za dvije
ili više republika odnosno autonomnih pokrajina i o međunarodnim vodama koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuje
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i
obitelji palih boraca koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o privrednim prijestupima

UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba
nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o unošenju i raspačavanju iznozemnih
sredstava masovnog komuniciranja i o inozemnoj informativnoj djelatnosti u Jugoslaviji koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na
obveznoj vojnoj službi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i
znakova razlikovanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o zdravstvenom osiguranju vojnih
osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
Ukaz o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za
obnovu i razvoj
UKAZ o proglašenju Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu
Ukaz o proglašenju Zakona o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela
UKAZ o proglašenju Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana
Ukaz o proglašenju Zakona o računanju vremena
UKAZ o proglašenju zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
UKAZ o proglašenju Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske
Ukaz o proglašenju Zakona o srednjem školstvu
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije iz oblasti financija
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o vojnim
sudovima i Zakona o vojnom tužilaštvu
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o ekonomskim i drugim
odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o kompenzaciji
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o obavljanju unutrašnjih
poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o obrazovanju i radu delegacija
aktivnih vojnih osoba i gradanskih osoba na službi u oružanim snagama SFRJ
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o osiguranju sredstava za
djelomično financiranje programa za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva i radnika za
čijim radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede

UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o pomorskom plijenu i ratnom
plijenuna moru
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o robnim rezervama
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o saveznoj tržišnoj inspekciji
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o Savjetu za narodnu obranu
Predsjedništva Socialističke Federativne Republike Jugoslavije
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o stambenom osiguravanju u
Jugoslavenskoj narodnoj armiji
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o visini sredstava za stambenu
izgradnju u Jugoslavenskoj narodnoj armiji i način njihovog izdvajanja
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o vojnim pomorskim
zastavama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i komandnim i rangovnim
zastavama
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona o vojnim školama i
znanstveno-istraživačkim, ustanovama Jugoslavenske narodne armije
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije iz oblasti energetike
UKAZ o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage Zakona Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije o udruživanju u Zajednicu jugoslavenskih željeznica i Zajednicu
jugoslavenskih pošta, telegra
Ukaz o proglašenju Zakona o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva
Ukaz prevođenju u činove djelatnih časnika
Ukazi predsjednika Republike Hrvatske o dodjeli činova, promaknućima i prevođenju u
činove djelatnih i pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske, te ukazi o posmrtnoj
dodjeli činova časnika
UPIS U REGISTAR MINERALNIH GNOJIVA
Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja
Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-274. od 4
Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-318 od 10
Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-417 od 23
Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-5292/2013 od 28. listopada
2013.
Uputa o načinu i postupku izrade izvješča o stanju potraživanja iz inozemstva
Uputa o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom
prometu
Uputa o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza
Uputa o načinu dostavljanja izvješća o ukupnom stanju i prometu devizne štednje domaćih
fizičkih osoba

Uputa o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva
Uputa o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju
dugovanja po određenim osnovarna
Uputa o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita odobrenih
inozemstvu
Uputa o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita uzetih u
inozemstvu
Uputa o načinu prikazivanja i provođenja zaštite vojnih i drugih objekata posebno važnih za
obranu na kartografskim proizvodima
Uputa o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog
fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Uputa o načinu provedbe Odluke o načinu dostave i sadržaju podataka koji se dostavljaju
Međunarodnom monetarnom fondu
Uputa o načinu utvrdivanja porijekla robe kada naplata carine ovisi o njenom porijeklu
Uputa o načinu vođenja evidencije o carinskoj robi
Uputa o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po
godišnjem obračunu
Uputa o obračunu i uplati poreza na dobit dijelova stranih pravnih i fizičkih osoba koje posluju
preko nerezidentskog računa u Repablici Hrvatskoj
Uputa o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba za 1992. godinu
Uputa o obračunu i uplati posebnog poreza na dobit pravnih i fizičkih osoba
Uputa o obrascima za prijavu namjere za gradnju
Uputa o popunjavanju obrazaca za registraciju kreditnih poslova s inozemstvom
Uputa o prikupljanju i objedinjavanju podataka o nepodmirenim obvezama poslovnih
subjekata
Uputa o priznavanju dugoročnih rezerviranja nematerijalnih i materijalnih troškova pravnim
osobama u poslovne rashode
Uputa o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu
dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom
Uputa o provedbi Odluke o obveznoj pričuvi
Uputa o provođenju dijela Sporazuma koji se odnosi na ostala materijalna prava radnika
Uputa o provođenju dijela Sporazuma koji se odnosi na plaće
Uputa o radnoj knjižici
Uputa o registraciji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora
Uputa o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog plana računa u Službi društvenog
knjigovodstva Hrvatske
Uputa o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika državnog proračuna

Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u
platnom prometu s inozemstvom
Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom
prometu s inozemstvom
Uputa o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom
Uputa o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati garancija za
plaćanje carine pri privremenom uvozu robe
Uputa o vođenju kreditnih spisa
Uputa u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama
Uputa u svezi sa zamjenom gotova novca
Uputa za isplatu plaća
Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o adekvatnosti kapitala banaka
Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i
ponderirane aktive banke
Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu izračunavanja kapitala banke
Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih
stavki i utvrđivanju izloženosti banke
Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za
osiguranje od potencijalnih gubitaka banke
Uputa za obračunavanje i plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1998. godini
Uputa za popunjavanje obrazaca temeljem kojih će se obavljati mjesečno informiranje za
potrebe kontrole provedbe Odluke o uputama za provedbu politike plaća - pročišćeni tekst
Uputa za popunjavanje obrazaca temeljem kojih će se obavljati mjesečno informiranje za
potrebe kontrole provedbe Odluke o uputama za provedbu politike plaća u 1996. godini
Uputa za primjenu članka 1. stavak 3. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
Uputa za primjenu kontnog plana za banke
Uputa za primjenu Odluke o metodologiji za Izradu planova obrane
Uputa za primjenu Odluke o načinu obavljanja mjenjačkih poslova
Uputa za primjenu Odluke o ograničenju ulaganja banke u materijalnu imovinu i vlasničke
uloge
Uputa za primjenu Odluke o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod
banaka i drugih finanajskih organizacija i drugih pravnih osoba
Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke
poslove

Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača
Uputa za primjenu ugovora o plaćama za gospodarstvo i javna poduzeća
Uputa za primjenu Uredbe o plaćama
Uputa za primjenu Uredbe o plaćama, Ugovora o plaćama za javna poduzeća i ugovora za
javne djelatnosti
Uputa za primjenu Uredbe o posebnim mjerama za ostvarivanje carinskog nadzora u svezi s
prikupljanjem, preuzimanjem i čuvanjem motornih vozila i drugih vozila te plovnih objekata i
njihovih dijelova,
Uputa za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete
Uputa za provedbu članka 20. stavak 4. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
Uputa za provedbu članka 50. stavka 1. do 4. Zakona o platnom prometu u zemlji
Uputa za provedbu Odluke o graničnoj obveznoj pričuvi
Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Uputa za provedbu Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
Uputa za provedbu Odluke o posebnoj obveznoj pričuvi na obveze po izdanim vrijednosnim
papirima
Uputa za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom
Uputa za provodenje Sporazuma o isplatama plaća za listopad i studeni 1992. godine
Uputa za provođenje Aneksa Sporazumu od 9. studenoga 1992. o isplatama plaća za
prosinac1992. godine
Uputa za provođenje dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se
odnosi na plače i materijalna prava zaposlenika u 1997. godini
Uputa za provođenje dijela Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se
odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika
Uputa za provođenje dijela programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se
odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika za razdoblje 2001. - 2002. godine
Uputa za provođenje odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio
ulaganjima
Uputa za provođenje Uredbe o plaćama
Upute o načinu kupnje dionica ili udjela deviznim depozitima građana koji se pretvaraju u
javni dug Republike Hrvatske("Stara devizna štednja")
Upute o postupku registracije obveza po bilateralnim sporazumima zaključenim s vladama
zemalja članica Pariškog kluba
Upute o postupku registracije obveza po Zakonu o preuzimanju dijela duga po Novom
financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi
zamjene tog duga
Upute o provođenju nadzora nad stručnim radom u športu

Upute o sadržaju i načinu uređivanja poslova od posebnog društvenog interesa u statutu
organizacija usmjerenog obrazovanja
Upute o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinskif nadzirana elektroenergetska
postrojenja
Upute u svezi sa zamjenom gotovog novca
Upute u vezi plačanja članarine turističkim zajednicama
Upute za provedbu članka 1 l. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
Uputstva za izdavanje radnih dozvola strancima
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje
naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila
Uputstvo o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba
Uputstvo o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz
1989. godine u visini od 13,9% od iznosa računa za potrošnju električne energije do
najkasnije 31. prosinca
Uputstvo o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane
osobe u domaće poduzeće ili radnju
Uputstvo o provedbi Odluke o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja
Uputstvo o provedbi Odluke o evidentiranju i iskazivanju svota osobnih dohodaka, naknada
osobnog dohotka iz invalidskog osiguranja i osnovica osiguranja
Uputstvo o registraciji kolektivnih ugovora
Uputstvo za primjenu članka 44. do 48. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko
pravo
Uputstvo za primjenu Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim
proizvođačima
Uputstvo za primjenu Uredbe o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama
Uputstvo za primjenu Uredbe o dodjeli posebnih kredita za popravak stambenih i
gospodarskih zgrada oštećenih u ratnim razaranjima
Uputstvo za primjenu Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u
društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima
Uputstvo za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini
i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzećima
Uputu o provođenju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske u dijelu koji se
odnosi na plaće
Uputu o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom
prometu s inozemstvom
Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova stambenih zgrada
Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

Uredba o podmirivanju obveza određenih pravnih osoba
Uredba o računanju vremena u 2002. godini
Uredba o raspodjeli carinskih kvota u 2003. godini za poljoprivredno-prehrambene proizvode
podrijetlom iz zemalja Članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je
Republika Hrvatska skl
Uredba o raspodjeli carinskih kvota u 2004. godini za poljoprivredno-prehrambene proizvode
podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je
Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i
pridruživanju, u skladu s Uredbom o carinskoj tarifi za 2004. godinu
Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
Uredba određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stobreč
Uredba kojom se utvrđuju dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za nacionalnu
sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera
Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Makarska
Uredba o "Muzejima Hrvatskog zagorja"
Uredba o administrativnim taksama
Uredba o Agenciji za obnovu
Uredba o Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama
Uredba o Agenciji za učinkovito korištenje i štednju energije
Uredba o akontacijama najniže osnovne i minimalne plaće za veljaču 1993. godine
Uredba o broju igračnica koje mogu trajno ili povremeno poslovati na području Republike
Hrvatske
Uredba o Carinskoj tarifi za 2001. godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2002. godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2003. godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2004. godinu
Uredba o carinskoj tarifi za 2005. godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2006. godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2007. godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2008. godinu
Uredba o carinskoj tarifi za 2009 godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2010. godinu
Uredba o carinskoj tarifi za 2011. godinu
Uredba o Carinskoj tarifi za 2012. godinu

Uredba o Carinskoj tarifi za 2013. godinu
Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi
Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja
Uredba o činovima, dodjeli činova, promaknučima u viši čin, te prevođenju i odorama
pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske
Uredba o danu i trenutku prijelaza na ljetno računanje vremena, te danu i trenutku povratka
na srednjoeuropsko zonsko vrijeme u 1993. godini
Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne
državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih
hrvatskih branitel
Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne
državne skrbi
Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne
državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Uredba o darovima koje prime dužnosnici
Uredba o davanju koncesije za izgradnju i korištenje "Jadranske autoceste"dionica Dragonja
- Pula i Kanfanar-Pazin - Matulji
Uredba o davanju ovlasti Fondu u stambenom gospodarstvu
Uredba o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima
Uredba o davanju posebnih kredita seljacima
Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu
po modelu privatne financijske inicijative
Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu
po modelu privatne financijske inicijative
Uredba o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu
Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
Uredba o djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog
stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela
državne uprave
Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i
neovisno ocjenjivanje (EMAS)
Uredba o dodacima na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više
stručne spreme

Uredba o dodacima na plaće za pojedine poslove zaposlenih u zdravstvu
Uredba o dodacima za poslove s posebnim uvjetima rada
Uredba o dodatku na plaće doktora medicine i doktora stomatologije
Uredba o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama
Uredba o dodjeli obveznica Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva
Hrvatske
Uredba o dodjeli stambenih kredita članovima obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata
Uredba o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada
Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na
olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim
prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama
Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom
moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske
Uredba o dražbama (javnim nadmetanjima) određenih drvnih proizvoda
Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
Uredba o dražbi određenih drvnih proizvoda
Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata
Uredba o državnim potporama
Uredba o državnim taksama na zgrade za odmor, odmarališta, cestovna motorna vozila i
plovne objekte
Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik
Uredba o Državnoj ergeli lipicanaca
Uredba o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske
Uredba o ekološkoj mreži
Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima
ekološke mreže
Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj
Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Uredba o evidenciji prijašnjih vlasnika i oduzete imovine
Uredba o evidencijskoj pristojbi pri prijenosu neotplaćenih dionica
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2013.
godinu
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2014.
godinu

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2016. godini
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2020. godini
Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini
Uredba o financijskom poslovanju
Uredba o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina
Uredba o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Uredba o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti
Uredba o formiranju Ureda za izbjeglice Republike Hrvatske
Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Uredba o gospodarenju šumama oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Olu
Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i šumama
"Područja hrvatskog Podunavlja ranije pod upravo
Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i šumama
"Područja hrvatskoga Podunavlja ranije pod upraovm UN"
Uredba o gospodarenju šumama u oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja"
Uredba o Gospodarskom savjetu Vlade Republike Hrvatske
Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz
otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
Uredba o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnog izvora
tehnološkog procesa proizvodnje mineralne vune i keramičkih vlakana i roku primjene
graničnih vrijednosti emi
Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku
Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i
lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila
Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i
lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
Uredba o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja
Uredba o Hrvatskoj gospodarskoj komori
Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji
Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državna ergela Lipik
Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državne ergele Đakovo i Lipik
Uredba o Hrvatskom stočarskom selekcijskom centru
Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
Uredba o Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Uredba o indeksu razvijenosti
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
Uredba o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnoga stanja ili u slučaju neposredne
ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša
Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
Uredba o iskazivanju i procjenjivanju protupravno oduzetih sredstava u drugim republikama i
pokrajinama bivše SFR Jugoslavije.
Uredba o iskazivanju sredstava, potraživanja, obveza i šteta u ratnim uvjetima
Uredba o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog
proračuna priznaju u materijalne troškove
Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na
elektroenergetsku mrežu
Uredba o izdavanju obveznica Republike Hrvatske
Uredba o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene dijela duga koji preuzima
Republika Hrvatska po Novom financijskom sporazumu iz 1988. godine

Uredba o izdavanju obveznica za obnovu Republike Hrvatske
Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija
Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih
osoba Sigurnosno-obavještajne agencije
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih
osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih
osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije
Uredba o iznosu minimalne plaće koja služi za utvrđivanje oporezivog dohotka, poreznih
stopa i osobnih odbitaka za razdoblje lipanj - listopad 1994.
Uredba o iznosu minimalne plaće koja služi za utvrđivanje oporezivog dohotka, poreznih
stopa i osobnih odbitaka za razdoblje studeni - prosinac 1994.
Uredba o iznosu minimalne plaće koja služi za utvrđivanje oporezivog dohotka,poreznih
stopa i osobnih odbitaka
Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja
radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog
partnerstva
Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim
područjem
Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena
Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena za određene komunalne usluge
Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili
drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Uredba o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili
drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba
Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba.
Uredba o izvršavanju radne obveze
Uredba o izvršenju sankcija izrećenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje za
vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti
Republike Hrvatske
Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa
Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih
proizvoda
Uredba o javnim skupovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i
jedinstvenosti Republike Hrvatske

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti
Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
Uredba o Javnom poduzeću "Brijuni"
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i
oksida dušika iz
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima
za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu
Uredba o jednokratnoj novčanoj pomoći
Uredba o kakvoći biogoriva
Uredba o kakvoći mora za kupanje
Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva
Uredba o kakvoći voda za kupanje
Uredba o kakvoći vode za kupanje
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada
Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti
poslova carinskih službenika
Uredba o klasifikaciji voda
Uredba o Komisiji Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina,
gradova i županija
Uredba o kontinuiranom prijeboju obveza i potraživanja pravnih osoba
Uredba o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga
Uredba o kontroli cijena pšeničnog brašna i kruha

Uredba o kontroli obračuna i naplate javnih prihoda
Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Uredba o korištenju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu kao redovnih
poštanskih maraka
Uredba o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda
Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada
Uredba o korištenju sredstava ostvarenih prodajom stanova na kojima postoji stanarsko
pravo
Uredba o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine
Uredba o korištenju sredstava za subvencionirarlje stanarine i podstanarine
Uredba o korlštenju sredstava amortizadje stanova i stambenih zgrada
Uredba o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland
Uredba o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih
objekata
Uredba o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih
objekata
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja
potrošača
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima
Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva
Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje
Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Uredba o kriterijima za carinski kontingent
Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća
Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere
Uredba o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih
objekata posebno važnih za obranu
Uredba o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznavanja patenta za takve
izume
Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere

Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i
visokoučinkovitu kogeneraciju
Uredba o kriterijima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe popune
Hrvatske vojske i druge potrebe obrane
Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi
plinom
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2010. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2004. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2005. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2006. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2007. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2008. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2011. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2012. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2013. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2014. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2015.
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2016. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2017. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2018. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2019. godinu

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2020. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2021. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2022. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika o načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću za 2009. godinu
Uredba o kriterijima za utvrđivanje otegotnih uvjeta rada opasnosti i odgovornosti u
Oružanim snagama Republike Hrvatske
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te
prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku
Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji
izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije
Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i
visokoučinkovitih kogeneracija
Uredba o Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža"
Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini
Uredba o ljetnom računanju vremena u 2017. godini
Uredba o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini
Uredba o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini
Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju
Uredba o međuministarskom vijeću za osiguranje izvoza
Uredba o međusobnim pravima i obvezama osnivača i Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i
naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o metodologijama vještačenja
Uredba o metodologiji vještačenja
Uredba o minimalnoj plaći

Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i
kogeneracije čija se proizvodnja potiče
Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
Uredba o mjerama informacijske sigurnosti
Uredba o mjerama sprečavanja nedopuštene prodaje roba na tržnicama i drugim otvorenim
prostorima
Uredba o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza
Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog
događaja
Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog
događaja
Uredba o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne
uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
Uredba o mjerilima i postupku osnivanja služnosti plodouživanja
Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme
Uredba o mjerilima za davanje suglasnosti općinama, gradovima i županijama za korištenje
dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske
Uredba o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske
Uredba o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva
obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta
Uredba o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji
poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja
Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja
u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za
socijalni rad
Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja
u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za
socijalnu skrb
Uredba o mogučnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeča i drugih pravnih
osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu
Uredba o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih
osoba u državnom i pretežito državnom vlasništvu
Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim
radnim vremenom

Uredba o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u slučaju ratnog stanja ili neposredne
ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u
Republici Hrvatskoj
Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo i načćin rada ministarstava i zavoda
Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave
Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika
Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017.
godinu
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018.
godinu
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019.
godinu
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020.
godinu
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021.
godinu
Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.
godinu
Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržište
Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske
Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u
kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog
građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu
uporabu građevine
Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare
Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih
organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske
Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
Uredba o načinu isplate zajamčenih osobnih dohodaka određenim kategorijama radnika
Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i
bezalkoholna pića
Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna
vozila
Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u
Republici Hrvatskoj
Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u Republici Hrvatskoj
Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2004. godine
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2008. godine
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2003. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2004. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2005. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2006. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2008. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godini

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu
Uredba o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2002.
Uredba o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2001.
Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture
Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
Uredba o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d. d: Beograd koje su
poslovale na teritoriju Republike Hrvatske
Uredba o načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu
Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uvjerenja o
obavljenoj sigurnosnoj provjeri i Izjave o postupanju s klasificiranim podacima
Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija
osobnih podataka
Uredba o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada
Republike Hrvatske
Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima
obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog
rata
Uredba o načinu prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja žurne pomoći u
zaštiti i spašavanju
Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika
Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
Uredba o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno
upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno
mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa
Uredba o načinu raspodjele carinskih kvota za određene poljoprivredno-prehrambene
proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije za 2001. godinu
Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinu raspolaganja prilikom zamjene, darovanja i osnivanja založnog prava na
dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe
nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog
otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Registra investicija
Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih
projekata
Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana
Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana (pročišćeni tekst)
Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora
Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta
Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera
zaštite i spašavanja
Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu
Uredba o načinu utvrđivanja visine naknade za narušene vrijednosti i potencijal prostora
Uredba o načinu uvoza i izvoza određene robe
Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka
Uredba o načinu zaštite interesa Republike Hrvatske u postupku pretvorbe društvenog
vlasništva u druge oblike vlasništva
Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u
vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije
na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
Uredba o nadležnosti, postupku i uvjetima za ostvarivanje prava na usluge
međugeneracijske solidarnosti i usluge boravka međugeneracijske solidarnosti
Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom
Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva
Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata
Uredba o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga
pokriva
Uredba o najnižoj osnovnoj i minimalnoj plaći

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na
komunalne vodne građevine
Uredba o naknadama koje se priznaju u materijalne troškove korisnicima kojima se sredstva
za rad osiguravaju u državnom proračunu
Uredba o naknadama ovlaštenim sucima koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog
prikupljanja podataka
Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge
Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
energije i kogeneracije
Uredba o naknadi plaće za dan izbora za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga
državnog sabora
Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
Uredba o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o
kakvoći
Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i
kogeneracije
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena
područja i kontinent za 2020. godinu
Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za
2020. godinu
Uredba o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske eIektroprivrede
Uredba o namjenskom iznosu za pokriće gubitaka Hrvatske elektroprivrede
Uredba o naoružanju i vojnoj opremi na koje se ne plaća carina
Uredba o Narodnoj banci Hrvatske
Uredba o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike
Hrvatske na temelju zakonske ovlasti
Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne)
i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u
Državnom inspektoratu
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada
te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za
službenike Porezne uprave
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada
te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za
službenike Porezne uprave
Uredba o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku
specijalnih zračnih snaga
Uredba o neprimjenjivanju Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za
poticanje zapošljavanja
Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina
Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
Uredba o obavljanju privrednoga morskoga ribolova
Uredba o objavama i evidenciji javne nabave
Uredba o objavama javne nabave
Uredba o objedinjenom mjesečnom prikupljanju podataka po osiguranicima, o obveznim
doprinosima, porezu na dohodak i prirezu na porez na dohodak od nesamostalnog rada i
samostalne djelatnosti i o uplat
Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika
Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave
Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet i posebnih poreza pri izvozu i
provozu odredenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor
Uredba o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih
proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor
Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke
osobe u telekomunikacijama
Uredba o obvezi ispitivanja naoružanja, streljiva i opreme
Uredba o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj
Uredba o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata
Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj
Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s
pravnim osobama u Republici Sloveniji

Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s
pravnim osobama u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini
Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s
pravnimosobama u Republici Makedoniji
Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
Uredba o odličjima za ratne zasluge
Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak obiteljskih stambenih i gospodarskih
zgrada oštećenih ratnim razaranjima
Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada
oštećenih ratnim razaranjima
Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom
vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima
Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak zgrada s više stanova oštećenih ratnim
razaranjima
Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i
odgojnim zavodima te službenim vozilima
Uredba o odorama Ministarstva unutarnjih poslova
Uredba o odorama policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova
Uredba o odorama pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za
preodgoj
Uredba o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim
vozilima
Uredba o odredivanju ratom ugroženih područja
Uredba o određenim pravima osoba izabranih na dužnosti u jedinicama lokalne samouprave
i jedinicama lokalne uprave i samouprave
Uredba o određenim pravima vojnih invalida i članova njihovih obitelji
Uredba o određivaju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica
Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog
(regionalnog) značaja
Uredba o određivanju granice pomorskog doba na dijelu k.o. Banjol
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Petrčane
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veliko Brdo
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Barbat

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Biograd
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Crikvenica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Drvenik
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Duće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Hodilje
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Hvar
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Jadranovo
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Korita
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Lubenice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Makarska
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Mali Lošinj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Nin
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Novi
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Pula
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Rogoznica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Selo Gornje
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Senj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Šmrika
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Tkon
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Trogir
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Tuliševica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Umag
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k. o. Zaton
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o Pula
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Banjol
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Barbat
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast - Baška Voda
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Baška
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Baška i k.o. Batomalj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Belej
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Beli

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bilice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Biograd
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogomolje
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogović
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogović i k.o. Sveti Anton
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bol
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Božava
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brašina
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brela
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brtonigla
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brtonigla i k.o. Lovrečica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cavtat
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Crikvenica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dinjiška
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donja Podstrana
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donje Polje - Zablaće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donje Polje-Zablaće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Donje Selo
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dramalj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Drvenik Veli
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Duće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Funtana
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Goveđari
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Grohote
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruži
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Hvar
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jablanac
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje mjesto
Havišće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo, područje plaže
Havišće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jesenice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jezera
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kali
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kampor
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kaštel Lukšić
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kaštel Sućurac
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Klada
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kolan
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kolan i k.o. Pag
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Komin
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Komiža
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Lucija
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena Sv. Barbara
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kraljevica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krapanj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk Grad
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kučište
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lastovo
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Ledenice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Ližnjan
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopud
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lovran
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lovrečica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. luka Šipan
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Makarska
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Marina
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Slatina)
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Tiha)
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Milna
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mirca
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mošćenička Draga
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine i k.o. Sv. Jakov
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nin
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novalja
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi i k.o. Ledenice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novigrad
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Obod
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Okrug
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj i k.o. Miholjice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija i k.o. Vasanska
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija i k.o. Volosko
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija, k.o. Vasanska i k.o.
Veprinac
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Oprić
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Oprić i k.o. Lovran
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opuzen
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Orebić
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pakoštane
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Petrčane
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pirovac
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Plomin

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Podaca
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poljane
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pomer
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poreč
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Povlja
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Povljana
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pražnica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Primošten
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Privlaka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pučišće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pućišća
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Punat
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rogoznica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sali
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Savudrija
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Seget
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Seget Donji
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selca
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selo Donje
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Slano
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Slivno
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Soline
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Split
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stanković
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stara Baška
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stari Grad
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Starigrad
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stinica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stobreč

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Ston
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Stupa
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Suđurađ
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sukošan
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetar i k.o. Mirca
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Susak
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sušak
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sutivan
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Anton
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Filip i Jakov
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv. Juraj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sveti Anton
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sveti Juraj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Šibenik
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Štinjan
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tkon
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tomislavovac
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trget
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tribunj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trogir
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trpanj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tuliševica
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tuliševica i k.o. Kraj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tuliševica i k.o. Lovran
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Turanj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Unije
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun

Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vasanska
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vela Luka
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veli Lošinj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Veprinac
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vinišće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vis
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodice
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vodnjan i k.o. Peroj
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Volosko
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Volosko i k.o. Opatija
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrbnik
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrsar
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrsi
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton - Martinska
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton-Raslina
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zavrelje
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Žedno
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Živogošće
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Žrnovo
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Sutivan
Uredba o određivanju granice pomorskog dobra za područje k.o. Vir
Uredba o određivanju imovine i osoba, te uvjetima pod kojima se mogu osigurati kod stranog
osiguratelja
Uredba o određivanju lučkog područja luke Aljmaš
Uredba o određivanju lučkog područja luke Batina
Uredba o određivanju lučkog područja Luke Osijek
Uredba o određivanju lučkog područja luke Sisak
Uredba o određivanju lučkog područja luke Slavonski Brod
Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet

Uredba o određivanju mjerila plovnih putova za utvrđivanje plovnosti na državnim vodnim
putovima
Uredba o određivanju mjerila za utvrđivanje plovnosti državnih plovnih putova
Uredba o određivanju najviše razine cijena naftnih derivata
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih
interesa potrošača
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite
trgovaca od nedopuštenog oglašavanja
Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka
Uredba o određivanju pomorskog dobra na dijelu k.o. Baška
Uredba o određivanju pravnih osoba ovlaštenih za podnošenje tužbe u vezi sa zabranom
korištenja nepoštenih ugovornih odredaba u potrošačkih ugovorima
Uredba o određivanju pravnih osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite
zajedničkih interesa potrošača
Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći
Uredba o određivanju ratom ugroženih područja
Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
Uredba o određivanju skladišta u koja se vrši skladištenje eksplozivnih tvari za vrijeme ratnog
stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i
osiguranja
Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta
i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu
propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)
Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta
i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih za nadzor nad
provedbom propisa o zaštiti potrošača
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju
Republike Hrvatske
Uredba o održavanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku
Uredba o održavanju zgrada
Uredba o ograničenjima uporabe radijskih frekvencija
Uredba o ograničenju u uporabi radijskih frekvencija
Uredba o okolišnoj dozvoli
Uredba o opasnim tvarima u vodama

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
Uredba o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije
Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje
Instrumentom pretpristupne pomoći
Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje
Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje
Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje
Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Uredba o organizaciji i načinu rada Središnje koordinacije, Stručnog tijela i područnih jedinica
koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru
Uredba o organizaciji znanstveno-istraživačke djelatnosti u slučaju ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne
ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o organizaciji, radu i teritorijalnoj nadležnosti općinskih i okružnih javnih tužiteljstava
u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike
Hrvatske
Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku
infrastrukturu
Uredba o organiziranju i financiranju obnove ratom oštećenih obiteljskih kuća V. I VI. Stupnja
oštećenja
Uredba o organiziranju i funkcioniranju cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa u
slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike
Hrvatske
Uredba o organiziranju i funkcioniranju pošta i telekomunikacija u slučaju ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o osiguranju izvoza
Uredba o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i
naknada određenim fizičkim i pravnim osobama
Uredba o oslobađanju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta
Uredba o oslobođenju plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Uredba o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe
Uredba o osnivanju Agencije za obrazovanje odraslih
Uredba o osnivanju Agencije za obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu
Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
Uredba o osnivanju Agencije za prometnu infrastrukturu
Uredba o osnivanju Agencije za promicanje izvoza i ulaganja
Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Uredba o osnivanju Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
Uredba o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje
Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša
Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Uredba o osnivanju Akademije lokalne demokracije
Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek
Uredba o osnivanju Brodarskog instituta
Uredba o osnivanju Centra za krš
Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava
Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju »Zagreb«
Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split
Uredba o osnivanju centra za radnu terapiju osoba s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom
razvoju
Uredba o osnivanju Centra za strateške studije i istraživanja
Uredba o osnivanju Doma umirovljenika Zemunik
Uredba o osnivanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu
Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu
Uredba o osnivanju Državne vatrogasne škole
Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću
Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima
Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku
Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici
Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru
Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje
Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom
Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu
Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za promicanje ulaganja
Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije
Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe
Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za mine
Uredba o osnivanju Hrvatskog inforniativno-kulturnog zavoda
Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za medicinu rada
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
Uredba o osnivanju Hrvatskoga mjeriteljskog instituta
Uredba o osnivanju Hrvatskoga športskog muzeja
Uredba o osnivanju i radu komisija za popis i procjenu ratne štete
Uredba o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim
sukobima u Republici Hrvatskoj
Uredba o osnivanju i radu Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u
Republici Hrvatskoj
Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda
Uredba o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer«
Uredba o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje"
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Papuk
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Velebit
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero
Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Uredba o osnivanju Javne ustanove Hrvatski olimpijski centar
Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode "Lastovsko otočje"
Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose
s vjerskim zajednicama
Uredba o osnivanju Komisije za zatočene i nestale
Uredba o osnivanju Lučke uprave Šibenik
Uredba o osnivanju Lutrije Hrvatske d. o. o.
Uredba o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru
Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru
Uredba o osnivanju Muzeja Narona
Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture
Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija
Uredba o osnivanju poduzeća "lmostroj Imotski"
Uredba o osnivanju Poduzeća "Plovput" Split
Uredba o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske
Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike
Hrvatske
Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske
Uredba o osnivanju Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj
Uredba o osnivanju Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica
katastrofa
Uredba o osnivanju sigurnosnog fonda za žitarice i industrijsko bilje
Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata
Europske unije
Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika

Uredba o osnivanju Srednje glazbene škole "Ferdo Livadić" u Samobo
Uredba o osnivanju Srednje glazbene škole Novska
Uredba o osnivanju Srednje škole Prelog u Prelogu
Uredba o osnivanju Šumarske savjetodavne službe
Uredba o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Uredba o osnivanju Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale
Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Uredba o osnivanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa
Uredba o osnivanju Ureda za lektoriranje
Uredba o osnivanju Ureda za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj
Uredba o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
Uredba o osnivanju Ustanove za organiziranje i provođenje Drugih svjetskih vojnih igara u
Zagrebu 1999. godine
Uredba o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Uredba o osnivanju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Rijeci
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Splitu
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku
Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Rijeci
Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Splitu
Uredba o osnivanju Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Uredba o osnivanju Visoke škole za turizam u Šibeniku
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Čakovcu
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Gospiću
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Osijeku
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Petrinji
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Puli
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Rijeci
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Splitu
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zadru

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zagrebu
Uredba o osnivanju Visoke zdravstvene škole
Uredba o osnivanju Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
Uredba o osnivanju Zavoda za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju
Uredba o osnivanju Zavoda za rehabilitaciju "Samaritanac" u Splitu
Uredba o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Uredba o osnivanju Zavoda za telemedicinu
Uredba o osnivanju Zavoda za tlo
Uredba o osnivanju Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
Uredba o osnivanju Zavoda za voćarstvo
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
Uredba o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje
prava iz mirovinskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi
pod hrvatskom zastavom
Uredba o osnovici za ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti
Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
Uredba o osobnoj karti za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i
jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo
svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.
Uredba o otkaznim i otpusnim rokovima za državne službenike
Uredba o otpisu dugotrajne imovine koji se kao amortizacija priznaje u porezni rashod
Uredba o otvaranju računa sredstava "Hrvatski radiša - projekt samozapošljavanja", te
raspolaganju i korištenju tih sredstava
Uredba o ovlastima tijela nadležnih za koordinaciju i upravljanje Instrumentom za pomoć u
pretpristupnom razdoblju
Uredba o ovlaštenju Upravnom odboru Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske da
donese Zaključni račun Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske nakon prestanka važenja
Zakona o Službi društvenog knjig
Uredba o oznakama zvanja i funkcija te uniformi ovlaštenih službenih osoba Ministarstva
unutarnjih poslova
Uredba o ozonu u zraku
Uredba o plaćama
Uredba o plaćama ovlaštenih službenika Financijske policije
Uredba o plaćama policijskih službenika

Uredba o plaćama u djelatnosti zdravstva
Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
Uredba o plaćanju doplatnih maraka "Majka Božja Bistrička" i "Hrvatska liga protiv raka - 25
godina" u unutarnjem poštanskom prometu
Uredba o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja do 30. lipnja 2000.
godine
Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata dozvola za SR
Njemačku
Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za
Saveznu Republiku Njemačku
Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za
SR Njemačku
Uredba o platnom prometu s drugim republikama
Uredba o početku primjene Zakona o carinskoj tarifi u dijelu koji se odnosi na poglavlja 1. do
24. Carinske tarife
Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim
cestama
Uredba o podjeli Hrvatskoga filološkoga instituta, Zagreb
Uredba o podjeli imovine prava i obveza te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskoga zagorja
Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog
centra
Uredba o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima
Uredba o podnošenju prijava po Zakonu o industrijskom vlasništvu
Uredba o podrijetlu robe i načinu izdavanja potvrda o podrijetlu robe
Uredba o područjima matičnih ureda
Uredba o područjima na kojima če se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o
financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere
Uredba o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o
financiranju obnove, te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere
Uredba o područjima na kojima djeluju carinarnice Carinske uprave Republike Hrvatske
Uredba o područjima na kojima djeluju carinarnice Ministarstva financija Carinske uprave
Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih
poslaja
Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih
postaja
Uredba o pojedinim pitanjima u vezi djelatnosti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i
naftnih derivata

Uredba o pokriću tečajnih razlika iz Ugovora o kreditu za Črnec Polje i agroindustrijski
kompleks
Uredba o policijskim zvanjima
Uredba o položajnim dodacima određenih državnih službenika
Uredba o položajnim dodacima ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju
Uredba o poljoprivredi i šumarstvu za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju ugroženosti
neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
Uredba o popisu robe s dvojnom namjenom
Uredba o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava
Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Uredba o porezu iz neto-plaća i drugih osobnih primanja
Uredba o porezu na promet proizvoda i usluga
Uredba o posebnim mjerama za ostvarivanje carinskog nadzora usvezi s prikupljanjem,
preuzimanjem i čuvanjem motornih i drugih vozilate plovnih objekata i njihovih dijelova, pod
carinskim nadzorom, te načinunjihove prodaje i rasporedu sredstava dobivenih njihovom
prodajom
Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova
ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje lučkih djelatnosti u lukama unutarnjih voda
Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi
carinjenja robe
Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama
prodavaonica
Uredba o posebnim uvjetima za osnivanje društva
Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište
Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište
Uredba o posebnoj oznaci i obrascu službene iskaznice službenih osoba Protuobavještajne
agencije
Uredba o posebnoj taksi na uvezenu robu
Uredba o posebnom porezu na alkohol
Uredba o posebnom porezu na bezalkoholna pića
Uredba o posebnom porezu na duhanske prerađevine
Uredba o posebnom porezu na kamate
Uredba o posebnom porezu na naftne derivate
Uredba o posebnom porezu na pivo

Uredba o posebnom porezu na uvoz automobila
Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi
Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane
Uredba o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz
sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora
Uredba o postotnom povećanju koeficijenata za učitelje i stručne suradnike u
osnovnoškolskim ustanovama
Uredba o postotnom povećanju koeficijenta platnog razreda nastavnicima i stručnim
suradnicima u srednjim školama i učeničkim domovima
Uredba o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj
Uredba o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova
Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela
državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene,
davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih
prava u korist Republike Hrvatske
Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa i
postupaka ocjenjivanja sukladnosti, te propisa o uslugama informacijskog društva
Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te
propisa o uslugama informacijskog društva
Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te
propisa o uslugama informacijskog društva
Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
Uredba o postupku davanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti u lukama unutarnjih
voda
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
Uredba o postupku dodjele koncesije i načinu određivanja granice za luke posebne namjene
Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanju turističke djelatnosti
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda,
električnih vodova
Uredba o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzacijske pristojbe
Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade
Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu
Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja
Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
Uredba o postupku provedbe programa - Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te
uvjetima i načinu financiranja Programa
Uredba o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama
Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama
informacijskog društva
Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u
kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita
Uredba o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate
Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz
Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i
visokoučinkovitih kogeneracija
Uredba o poticanju ulaganja
Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća
Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja
Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja"
Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja
Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske
koja su integrirana u postupku
Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja
Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske
koja su u postupku mirne reinte

Uredba o povećanju koeficijenta platnog razreda i položajnim dodacima odredenih
službenika u javnim službama
Uredba o povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
Uredba o povratku prognanika i izbjeglica na oslobođena područja
Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u
Republici Hrvatskoj
Uredba o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te izradi i
uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku
Uredba o pravima povratnika
Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurno-obavještajne agencije
Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne
agencije
Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Obavještajne agencije
Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Protuobavještajne agencije
Uredba o pravu nošenja o načinu uporabe oružja službenih osoba Vojne sigurnosne agencije
Uredba o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
Uredba o prekršajima protiv javnog reda i mira za vrijeme ratnog stanja ili neposredne
ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o premijama za određene proizvode upoljoprivredi i regresu za kvalitetno
poljoprivredno sjeme i mineralnagnojiva
Uredba o preoblikovanju Energetskog instituta "Hrvoje Požar" u ustanovu
Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka
Uredba o preraspodjeli radnog vremena 12. rujna 1994. godine
Uredba o prestanku rada Agencije za obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu
Uredba o prestanku rada centara republičkih organa uprave
Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu
Uredba o prestanku rada Savjeta za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim
kaznenim sudovima i Ureda za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim
sudovima
Uredba o prestanku rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale
Uredba o prestanku rada Ureda za državnu imovinu
Uredba o prestanku rada Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća
Uredba o prestanku rada Ureda za granicu

Uredba o prestanku rada Ureda za internetizaciju
Uredba o prestanku rada Ureda za prognanike i izbjeglice
Uredba o prestanku rada Ureda za provođenje projekta sukcesije
Uredba o prestanku rada Ureda za rezidencijalne potrebe
Uredba o prestanku rada Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske
Uredba o prestanku rada Ureda za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici
Hrvatskoj
Uredba o prestanku rada Ureda za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i
suradnju (OESS)
Uredba o prestanku radnog odnosa
Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske
Uredba o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske
Uredba o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne
odluke Vijeća 2001/220/PUP
Uredba o preuzimanju Direktive 2013/40/EU o napadima na informacijske sustave te
Direktive 2014/62/EU o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja
Uredba o preuzimanju Direktive 2014/54/EU o mjerama za lakše ostvarivanje prava
zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
Uredba o preuzimanju i prijenosu željezničkih pruga
Uredba o preuzimanju Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP od 30. studenoga 2009. o
akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti
Uredba o preuzimanju sredstava Agencije Federacije za osiguranje depozita i sanaciju
banaka
Uredba o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike Hrvatske
Uredba o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo
Republike Hrvatske
Uredba o preuzimanju u posjed i korištenje odmarališta hotela i drugih hotelsko-turističkih
objekata i pokretnina koje se u njima nalaze, na kojima pravo raspolaganja odnosno
vlasništvo imaju ili ih d
Uredba o pričuvnoj policiji
Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa,
korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti
Uredba o prihvaćanju povećanja kvote Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom
fondu
Uredba o prijavljivanju imovine koju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imaju u
republikama bivše SFRJ

Uredba o prijavljivanju prebivališta i boravišta građana za vrijeme ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o prijenosu odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i ugovora o koncesiji za
eksploataciju mineralnih sirovina
Uredba o prijenosu prava upravljanja dijelom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima
upravlja Ministarstvo obrane
Uredba o primjeni Krivičnog zakona Republike Hrvatske u slučaju ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne
ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za
financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije
Uredba o pripajanju Centra za krš Veleučilištu "Nikola Tesla" u Gospiću
Uredba o pripajanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu Sveučilištu u Zagrebu
Uredba o pripajanju Hrvatskog instituta za mostove i konstrukcije Tehničkom veleučilištu u
Zagrebu
Uredba o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu u Splitu
Uredba o pristaništima unutarnjih voda
Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i znanstvenoistraživačkih brodova u
unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Uredba o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva
Uredba o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim
osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja
Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i
članova njihovih obitelji
Uredba o privremenoj uporabi bonova pri prodaji naftnih derivata
Uredba o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Uredba o privremenom neprimjenjivanju Uredbe o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske
Džamahirije
Uredba o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)
Uredba o privremenom ograničenju izvoza kukuruza
Uredba o privremenom osiguranju sredstava za plaće i materijalne troškove pojedinih
državnih tijela
Uredba o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina

Uredba o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom
Uredba o privremenom reguliranju uvoza rabljenih gospodarskih vozila
Uredba o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih
automobila
Uredba o priznavanju Republike Estonije kao suverene i samostalne države
Uredba o priznavanju Republike Letonije kao suverene i samostalne države
Uredba o procjeni utjecaja na okoliš
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
Uredba o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama
Uredba o prodaji dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike
Hrvatske, zavoda i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska
Uredba o prodaji efektivne strane valute domaćim fizičkim osobama
Uredba o prodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji
stanarsko pravo
Uredba o produženju važenja uredbi koje je Vlada Repubilke Hrvatske donijela na temelju
zakonske ovlasti nakon 26. Rujna 1995. Godine
Uredba o produženju važenja uredbi koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju
zakonske ovlasti, a koje prestaju važiti 30. lipnja 2000. godine
Uredba o produžetku mandata delegatima u radničkom savjetu
Uredba o proglašavanju posebnih rezervata »Modro oko i jezero Desne«, »Ušće Neretve« i
»Kuti«
Uredba o proglašenju 13. prosinca 1999. godine neradnim danom
Uredba o proglašenju 24. siječnja 2000. godine neradnim danom
Uredba o proglašenju ekološke mreže
Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Sjeverozapadni dio Vranskog
jezera"
Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut"
Uredba o proglašenju Posebnog rezervata »Lokve u Majkovima«
Uredba o proglašenju Regionalnog parka "Moslavačka gora"
Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura - Drava

Uredba o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, te o gospodarskim i drugim odnosima u
proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u slučaju ratnog stanja ili neposredne
ugroženosti neovisnosti i j
Uredba o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina
Uredba o prostornom planiranju i uređivanju prostora za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju
neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske
Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim podrućjima Republike Hrvatske
Uredba o provedbi carinskih mjera u vezi s robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog
vlasništva
Uredba o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje
određena prava intelektualnog vlasništva
Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
Uredba o provedbi jamstvenih mjera za gospodarski oporavak i razvitak
Uredba o provedbi Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi i Protokola
o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi
Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa
Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i
srednjeg poduzetništva)
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
Uredba o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/556 оd 24. ožujka 2017. o
detaljnim aranžmanima o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse u skladu s Uredbom
(EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka
2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji
Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o
mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda
Uredba o provedbi Zakona o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku
Uredba o provođenju nadzora kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti
Uredba o provođenju nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi kroz obavljanje
preventivno-instruktivne djelatnosti
Uredba o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820
(1993)
Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama
protiv Libijske Arapske Džamahirije
Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama
protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije

Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv
Srbije i Crne Gore u području prometa roba i usluga, stranih ulaganja i turizma
Uredba o provođenju Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sankcija protiv
tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)
Uredba o provođenju Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
Uredba o provođenju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama
protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije
Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka
Uredba o računanju vremena u 1999. godini
Uredba o računanju vremena u 2000. godini
Uredba o računanju vremena u 2001. godini
Uredba o računanju vremena u 2003. godini
Uredba o računanju vremena u 2004. godini
Uredba o računanju vremena u 2005. godini
Uredba o računanju vremena u 2006. godini
Uredba o računanju vremena u 2007. godini
Uredba o računanju vremena u 2008. godini
Uredba o računanju vremena u 2009. godini
Uredba o računanju vremena u 2010. godini
Uredba o računanju vremena u 2011. godini
Uredba o računanju vremena u 2012. godini
Uredba o računanju vremena u 2013. godini
Uredba o računanju vremena u 2014. godini
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
Uredba o računovodstvu proračuna
Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa
u povećanom trajanju
Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa
u povećanom trajanju
Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja račana u
povećanom trajanju
Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u
povećanom trajanju
Uredba o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invaIidskom
osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne
ugroženosti neovisnosti i jedi

Uredba o radnoj i materijalnoj obvezi
Uredba o radu poduzeća iz područja građevinarstva i stambenih i komunalnih poslova u
slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike
Hrvatske
Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Uredba o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz
zemalja članica svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska
sklopila ugovor o s
Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem
školstvu u 2003. godini
Uredba o raspodjeli kvote za izvoz šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike
Hrvatske u Europsku uniju
Uredba o raspolaganju dionicama i udjelima koje je Hrvatski fond za privatizaciju stekao
temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
Uredba o raspolaganju i upravljanju stanovima na područjima posebne državne skrbi
Uredba o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državne uprave ili
drugim tijelima korisnicima državnog proračuna, te drugim osobama
Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o rasporedu dijela sredstava za sanaciju banaka
Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se
stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane
organizme
Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se
stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane
organizme
Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
Uredba o razvrstavanju u platne razrede poslova na kojima rade namještenici
Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga
Uredba o redoslijedu plaćanja nepodmirenih obveza
Uredba o Registru državne imovine
Uredba o revalorizaciji
Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te o popravku i opremanju obiteljskih kuća
i stanova u hrvatskom Podunavlju
Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i
stanova u hrvatskom Podunavlju

Uredba o sadržaju i metodologiji izrade programa održivog razvitka otoka, sa sadržajem i
metodologijom izrade programa održivog razvitka otoka
Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi
Uredba o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih
službenika i namještenika
Uredba o sadržaju izvješća za korištenje poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, te
načinu njihova ostvarivanja
Uredba o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave
Uredba o sadržaju Ugovora o javno-privatnom partnerstvu
Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s Upitnikom za sigurnosnu
provjeru
Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru
zaposlenih u javnom sektoru
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih
pravila
Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog povjerenstva za koordinaciju praćenja primjene
Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o
njihovom uništenju
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima
i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima
Uredba o Savjetu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim
sudovima i Uredu za suradnju s Međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim
sudovima
Uredba o Sekretarijatu za zakonodavstvo
Uredba o sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima
Uredba o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet
Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom
Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju i djeluju policijske uprave
Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave
Uredba o skupnom izuzeću horizontalnih sporazuma između poduzetnika
Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini
proizvodnje, odnosno distribucije
Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini
proizvodnje, odnosno distribucije
Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila
Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju

Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije
Uredba o skupnom izuzeću sporazuma u sektoru prometa
Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika
Uredba o službenoj iskaznici i znački službene osobe Vojne sigurnosne agencije
Uredba o službenoj iskaznici i znački službenih osoba Obavještajne agencije
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od
značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Uredba o snimanju iz zraka
Uredba o sniženju carinskih stopa pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih
dijelova u koje se ugrađuju dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj
Uredba o sniženju carinskih stopa za određenu robu
Uredba o solidarnoj štednji za financiranje obnove i obrane i korištenju te štednje za kupnju
dionica
Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti
Uredba o sporazumima male vrijednosti
UREDBA O SPRJEČAVANJU VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI
Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih
pristojbi
Uredba o Središnjem registru državne imovine
Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih
branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili
nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz
Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata
Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtnog stradaloga, zatočenoga ili
nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata
Uredba o stambenom zbrinjavanju dužnosnika, djelatnih vojnih osoba, vojnih službenika i
vojnih namještenika Ministarstva obrane i oružanih snaga Republike Hrvatske
Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i
ekonomično obavljanje granične kontrole
Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i
sigurno obavljanje granične kontrole
Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama
Uredba o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva
Uredba o standardima koje moraju zadovoljavati plovila Obalne straže i plovila koja sudjeluju
u provedbi planova područnih jedinica koordinacije
Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi

Uredba o standardu kakvoće voda
Uredba o statusu prognanika i izbjeglica
Uredba o stavljanju izvan snage dijela Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom
osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti
Republike hrvatske
Uredba o stavljanju izvan snage određenih odredbi Uredbe o radnim odnosima,
zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invalidskom osiguranju, dječjem doplatku i
zaštiti žrtava u slučaju ratnog st
Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti društvenih djelatnosti za vrijeme ratnog
stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti pravosuđa za vrijeme ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o stavljanju izvan snage uredaba iz oblasti unutarnjih poslova za vrijeme ratnog
stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na
području hrvatskog Podunavlja
Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o odličjima za ratne zasluge
Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o Uredu za državnu imovinu
Uredba o stavljanju izvan snage uredbi iz oblasti pravosuđa
Uredba o stavljanju u prekid prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom
poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska
Uredba o stjecanju položaja povlaštenih kupaca plina
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine
Uredba o Stručnoj službi Vlade Republike Hrvatske
Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika
Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za
zdravlje i sigurnost potrošača
Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za
zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)
Uredba o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
Uredba o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje
i sigurnost potrošača
Uredba o Tajništvu Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Tarifi sudskih pristojbi
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

Uredba o tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne
pravne pomoći za 2009. godinu
Uredba o Tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne
pravne pomoći za 2010. godinu
Uredba o Tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne
pravne pomoći za 2011. godinu
Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje
nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih
spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i
pristaništima unutarnjih voda
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda,
Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i
radna mjesta"
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se
podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda
za ruralni razvoj
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata
Europske unije u Republici Hrvatskoj
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za
pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za
pomorstvo i ribarstvo
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2005. godini
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2006. godini
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2007. godini
Uredba o tržnom redu za žitarice
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su
opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
Uredba o ukidanju određenih zabrana iz Zakona o provođenju Rezolucije Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

Uredba o ukidanju Ureda privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području
istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema
Uredba o ukidanju Ureda za europske integracije
Uredba o ukidanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa
Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
Uredba o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJ
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za vode
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu
samoupravu
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za trgovinsku politiku
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Uredba o unutarnjem ustrojstvu državnog zavoda za mjeriteljstvo
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za zaštitu od zračenja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice
Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske
referalne agencije
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva privatizacije
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
imovine
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prosvjete i športa
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i socijalne skrbi
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne
politike
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva razvitka, useljeništva i obnove
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i eruopskih poslova
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te
diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za europske integracije
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i tehnologije
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i Športa
Uredba o unutarnjem ustrojstvu službe vanjskih poslova

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike
Hrvatske
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanje
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i
koordinaciju fondova Europske unije
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom
imovinom
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravu
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjega državnog ureda za e-Hrvatsku
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlanskom
savezu
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj
uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu
Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
Uredba o unutarnjem ustroju Ministarstva financija
Uredba o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti
neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o upisu u sudski registar
Uredba o upisu u sudski registar ustanova
Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove
Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima
Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD
Uredba o upravnim pristojbama
Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe
Uredba o uredskom poslovanju
Uredba o Uredu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Uredu privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne
Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema
Uredba o Uredu Vlade Republike
Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za udruge
Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnji nadzor
Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
Uredba o Uredu za državnu imovinu
Uredba o Uredu za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća
Uredba o Uredu za europske integracije
Uredba o Uredu za granice
Uredba o Uredu za internetizaciju
Uredba o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na
nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo
Uredba o Uredu za ljudska prava
Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Uredba o Uredu za nacionalne manjine
Uredba o Uredu za odnose s javnošću
Uredba o Uredu za odnose s republikama i pokrajinama
Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Uredu za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske
Uredba o Uredu za opće poslove Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Uredu za prilagođavanje europskim integracijama
Uredba o Uredu za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Uredu za prognanike i izbjeglice
Uredba o Uredu za projekt sukcesije
Uredba o Uredu za protokol
Uredba o Uredu za protokol Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova
Uredba o Uredu za razminiranje
Uredba o Uredu za rezidencijalne potrebe
Uredba o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske
Uredba o Uredu za strategiju razvitka Republike Hrvatske

Uredba o Uredu za suradnju i prihvaćanje mirovnih snaga UN u Republici Hrvatskoj
Uredba o Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj
Uredba o Uredu za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom
Uredba o Uredu za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS)
Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
Uredba o Uredu za udruge
Uredba o Uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske
Uredba o Uredu za zakonodavstvo
Uredba o Uredu za žrtve rata
Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
Uredba o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i
muzejske djelatnosti
Uredba o uređivanju pojedinih pitanja nužnih za rad Hrvatskog geodetskog instituta
Uredba o uređivanju visine boravišne pristojbe za 2001. godine
Uredba o Uređu za odnose s javnošću
Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u
prijelaznom razdoblju
Uredba o uslužnim područjima
Uredba o usmjerenju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Uredba o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša
Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
Uredba o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne
informacijske infrastrukture
Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Obavještajne agencije
Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Protuobavještajne agencije
Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Sigurnosno-obavještajne agencije
Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost
Uredba o ustrojavanju stegovnih sudova u Vojnoj sigurnosnoj agenciji
Uredba o ustrojavanju stegovno-disciplinskih sudova u Vojno sigurnosno-obavještajnoj
agenciji
Uredba o ustrojavanju županijskih ureda
Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Uredba o ustroju i djelovanju sustava motrenja i obavješćivanja u Republici Hrvatskoj
Uredba o utvrdivanju mjerila za određivanje tajnih podataka obrane te posebnim i općim
postupcima za njihovo čuvanje
Uredba o utvrdivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s
povećanim trajanjem i načinu računanja tog staža
Uredba o utvrđivanju godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog
veza u luci nautičkog turizma za 2005. godinu
Uredba o utvrđivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bol
Uredba o utvrđivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine
Uredba o utvrđivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Osor
Uredba o utvrđivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Žirje
Uredba o utvrđivanju iznosa do kojeg javno poduzeće za proizvodnju, prijenos i distribuciju
električne energije i upravljanje elektroenergetskim sustavom "Hrvatska elektroprivreda" iz
Zagreba može i
Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu
Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava zaisplatu mirovina
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Uredba o utvrđivanju naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga Republike
Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova
Uredba o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u
ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede
Uredba o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u
ustanovama zaštite prirode i okoliša i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u
platne razrede
Uredba o utvrđivanju položaja zvanja službenika i radnih mjesta namještenika u osnovnim i
srednjim školama i učeničkim domovima i o razvrstavanju službenika i namještenika tih
ustanova u platne razred
Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih
onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje
kvalitete zraka
Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih
onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje
kvalitete zraka
Uredba o utvrđivanju poslova iz članaka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba,
objekata i prostora
Uredba o utvrđivanju postotka o kojem ovisi stjecanje prava na doplatak za djecu
Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju
bez objave natječaja
Uredba o utvrđivanju roka iz članka 3. stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima s
inozemstvom
Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te
uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja
Uredba o utvrđivanju tečaja za obračun carina i drugih uvoznih pristojbi
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2000. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2003. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2004. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2005. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2006. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2007. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2008. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2012. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu za 2005. i 2006. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu za 2007. godinu
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu za 2008.

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružanju ugostiteljske usluge
u domaćinstvu za 2009. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 1999. i 2000. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2002. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2003. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2004. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2007. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2008. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2009. godinu
Uredba o utvrđivanju visine godišnjega paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike
stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. godinu
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne
skrbi
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine
Uredba o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom u kaznenom
postupku
Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u državnim tijelima
Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova
Uredba o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inezemstvu
Uredba o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu
Uredba o uvjetima i načinu otvaranja računa kod nosilaca platnog prometa
Uredba o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke
potrebe
Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom
obalnom pomorskom prometu
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinske i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i
članova njihovih obitelji

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim
ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova
obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog
invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova
obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih
invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima
obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog
invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Uredba o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu opreme za izgradnju
dionice Bosiljevo-Sveti Rok autoceste Bregana-Zagreb-Dubrovnik
Uredba o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu opreme za tehnološku
obnovu brodogradilišta
Uredba o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu robe koja se besplatno
prima iz inozemstva
Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru
Uredba o uvjetima i rokovima sastavljanja i dostavljanja godišnjeg obračuna za neke pravne
osobe
Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj
usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza
u linijskom obalnom pomorskom prometu
Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke unutarnjih voda i o mjerilima za njihovo
razvrstavanje
Uredba o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba
Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
Uredba o uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama -- pristaništima unutarnjih voda
Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih
radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti
Uredba o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim
osobama
Uredba o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizićkim
osobama
Uredba o uvjetima za dodjelu koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti

Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi
u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi
u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi
u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima
posebne državne skrbi
Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu
robu
Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu
robu
Uredba o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama
na veliko ribom
Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj
Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili
športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske
Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom
Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim
oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja
Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o
funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika
Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika
Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora
male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova
duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim
postupcima
Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u
postupku predstečajne nagodbe
Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u
predstečajnom i stečajnom postupku
Uredba o uvođenju izvozne carine na kukuruz
Uredba o uvođenju izvozne carine na pšenicu
Uredba o uvođenju izvozne carine na uljanu repicu
Uredba o uvođenju izvozne carine za pšenično brašno
Uredba o uvođenju izvoznih carina na kukuruz

Uredba o uvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2002. godinu
Uredba o visinama trošarina na motorne benzine i plinsko ulje
Uredba o visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u
luci nautičkog turizma za 2000. i za 2001. godinu
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za
izgradnju distribucijskog sustava
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i
koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima
Uredba o visini kamata na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku
Uredba o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu
plaćeni u propisanom roku
Uredba o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu
plaćeni u propisanom roku
Uredba o visini minimalne plaće
Uredba o visini minimalne plaće za 2021. godinu
Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu
Uredba o visini najviših dopuštenih ugovornih kamatnih stopa
Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica
Republike Hrvatske
Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju
Uredba o visini naknade za korištenje voda
Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
Uredba o visini naknade za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko
granice Republike Hrvatske
Uredba o visini naknade za uređenje voda
Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Uredba o visini posebnog poreza na naftne derivate
Uredba o visini stope zatezne kamate
Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin
Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića
Uredba o visini trošarine na cigarete
Uredba o visini trošarine na cigarete i sitno rezani duhan
Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan
za pušenje
Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
Uredba o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje
Uredba o visini trošarine za bezolovni motorni benzin
Uredba o visini trošarine za motorni benzin i plinsko ulje
Uredba o visini trošarine za UNP - ukapljeni naftni plin
Uredba o visini vodnoga doprinosa
Uredba o viznom sustavu
Uredba o vođenju Registra javnih cesta
Uredba o vojnom graditeljstvu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne
pravne pomoći u 2012. godini
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne
pravne pomoći za 2013. godinu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2014. godinu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2015. godinu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2016. godinu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2017. godinu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2018. godinu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2019. godinu
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2020.
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći
za 2021.
Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada,
te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za
službenike Carinske uprave
Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe

Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova
Uredba o vrsti naoružanja i opreme policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova
Uredba o vrsti vatrenog naoružanja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici
Uredba o vrsti vatrenog oružja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici Ministarstva
financija, Carinske uprave
Uredba o zabrani izvoza i prometa određenih proizvoda izvan teritorija Republike Hrvatske
Uredba o zabrani određenim pravnim osobama i tijelima isplate jednokratnih povećanja
plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika
Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju
Republike Hrvatske
Uredba o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju
Republike Hrvatske
Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske
Uredba o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima
određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske
Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom
Uredba o zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske
Uredba o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 1999. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 2000. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 2001. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni lista duhana roda 2002. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 1999. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2000. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2001. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2002. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni pšenice roda 2003. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni soje roda 1999. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni soje roda 2000. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 1999. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni suncokreta roda 2000. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni šećerne repe
Uredba o zajamčenoj cijeni šećerne repe roda 1999. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni šećerne repe roda 2000. godine
Uredba o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 1999. godine

Uredba o zajamčenoj cijeni uljane repice roda 2000. godine
Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Uredba o zastupniku Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i o
njegovu Uredu
Uredba o zaštiti od požra za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i
jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji
Uredba o zatvaranju računa "Hrvatski radiša - projekt samozapošljavanja" te prenošenja
sredstava na "Hrvatskog radišu" Organizaciju za promicanje rada, te za namještenje i odgoj
trgovačke, obrtnič
Uredba o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Uredba o znacima državne pripadnosti zrakoplova
Uredba o zvanjima, oznakama zvanja i uvjetima stjecanja zvanja pripadnika pravosudne
policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj
Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela
osiguranja u kaznionicama i zatvorima
Uredba Vlade Republike Hrvatske
Uredba za provedbu carinskog zakona
Uredba za provodenje Zakona o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u
Republici Hrvatskoj
Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi
Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi
Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja,
mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i
civilnih invalida rata
UREDBU O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Uredbu o minimalnoj plaći
Uredbu o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod određenih pravnih osoba
Uredbu o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet
Uredbu o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za
SR Njemačku
Uredbu o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima
Uredbu o položajnim dodacima državnih službenika Državnog ureda za reviziju
Uredbu o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
Uredbu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

Uredbu o prestanku primjenjivanja Uredbe o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na
promet i posebnih poreza pri izvozu i provozu određnih proizvoda u zemlje za koje je
potreban pojačni carinski na
Uredbu o privremenom osiguranju sredstava zaplaće i druge izdatke pojedinih državnih tijela
Uredbu o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama
protiv Libijske Arapske Džamahirije
Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Uredbu o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Uredbu o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
Uredbu o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi ili športu
u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Ustav Republike Hrvatske
Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
-Ustavni sud RH
Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina u Republici Hrvatskoj
Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina u Republici Hrvatskoj (pročišćeni tekst)
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Ustavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje
svojih dužnosti
Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske
Ustavni zakon za provođenje amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike
Hrvatske
Uvjeti kreditiranja infrastrukturnih i gospodarskih projekata
Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.
Vjerodostojno tumačenje članka 1. Uredbe o potraživanjima prema poduzećima i drugim
pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja"
("Narodne novine", broj
Vjerodostojno tumačenje članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne
novine", br. 33/12)

Vjerodostojno tumačenje članka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60., 62. i 63. Zakona o
policiji ("Narodne novine", br. 34/11. i 130/12.)
Vjerodostojno tumačenje članka 130. Zakona o visokim učilištima
Vjerodostojno tumačenje članka 14. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne
novine", br. 96/93 i 39/95
Vjerodostojno tumačenje članka 24. Zakona o privatizaciji ("Narodne novine", br. 21/96.
Vjerodostojno tumačenje članka 3. stavka 1. Zakona o zateznim kamatama ("Narodne
novine", broj 28/96)
Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i
članka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", br. 33/01
Vjerodostojno tumačenje članka 5. odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i
Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova
Vjerodostojno tumačenje članka 50. stavka 3. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br.
3/94, 100/96, 131/97. i 129/00)
Zahvalnica hrabrim hrvatskim braniteljima
Zaključak
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 711-01/11-03/01, urbroj: 5030120-11-1 od 6.
listopada 2011. godine
Zaključak Agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 7. prosinca 2009.
Zaključak Agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 9. prosinca 2009.
Zaključak Agencije za zaštitu tržišnog natejcanja klasa: UP/I-030-02/2008-01/03, urbroj: 58002-10-65-153 od 11. ožujka 2010.
Zaključak Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/2001-01/21 od 9. srpnja
2002.
Zaključak Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/99-01/44, urbroj: 58002-06-10-193 od 13. srpnja 2006.
Zaključak Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klase: UP/I-030-02/2006-01/39, urbroja:
580-02-07-64-182, od 12. prosinca 2007.
Zaključak Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 31. kolovoza 2009., klasa: UP/I-43001/2009-00/01
Zaključak Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-030-02/99-01/74, urbroj: 58002-01-10-16 od 27. ožujka 2002. o ispravku Rješenja Agencije klasa: UP/I-030-02/99-01/74,
urbroj: 580-02-01Zaključak Hrvatske agencija za elektroničke komunikacije od 16. prosinca 2009.
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1033
od 24. kolovoza 2009.

Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/965 od
21. kolovoza 2009.
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/0901/1275, urbroj: 376-09-14-2 od 16. rujna 2009.
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/41 od 23. studenoga 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/43 od 23. studenoga 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/44 od 23. studenoga 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/46 od 23. studenoga 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/47 od 23. studenoga 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/49 od 23. studenoga 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/61 od 23. studenoga 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/0901/64 od 2. prosinca 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa 344-01/09-01/1031
od 16. prosinca 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/0801/03310, urbroj: 376-04-09-11 DM od 19. listopada 2009.
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/0801/133, urbroj: 376-10-09-38 DM od 7. listopada 2009.
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/0901/1070, urbroj: 376-11-09-02 od 19. listopada 2009.
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/0901/1078, urbroj: 376-11-09-02 od 19. listopada 2009.
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/0901/70 od 8. prosinca 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/0901/71 od 8. prosinca 2009. godine
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-08/0901/78 od 17. prosinca 2009. godine
Zaključak i Aneks I. Ugovoru o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenog između Vlade
Republike Hrvatske i Bugarske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, Hrvatske starokatoličke crkve
i Makedonske pravos
Zaključak i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Zaključak i Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike
Zaključak i Pregled raspodjele financijskih sredstava iz Državnog proračuna za 2003.
osiguranih na poziciji Ureda za udruge
Zaključak klasa: 022-03/13-07/156 urbroj: 50301-05/05-13-3 od 1. kolovoza 2013.
Zaključak klasa: 02203/13-07/173 urbroj: 50301-05/25-13-3 od 18. srpnja 2013.
Zaključak klasa: 022-03/13-07/206 urbroj: 50301-21/21-13-2 od 1. kolovoza 2013.
Zaključak klasa: 022-03/13-07/211 urbroj: 50301-09/06-13-2 od 1. kolovoza 2013.
Zaključak klasa: 022-03/20-07/107, urbroj: 50301-25/05-20-1 od 23. travnja 2020.
Zaključak klasa: 120-02/12-01/16 urbroj: 5030104-12-1 od 19. srpnja 2012.
Zaključak kojim se Društvu ARIS 2000 d.o.o. Zagreb, ne priznaje svojstvo stranke u
postupku odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d.
Split, pokrenutog temeljem zahtjeva društva Europapress holding d.o.o., Zagreb
Zaključak kojim se Društvu Novabela d.o.o. Zagreb, ne priznaje svojstvo stranke u postupku
odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija d.d. Split,
pokrenutog temeljem zahtjeva društva Europapress holding d.o.o. Zagreb
Zaključak kojim se obustavlja objedinjeni upravni postupak povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva Locat Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za obavljanje
funkcije člana uprave Iv
Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut u povodu zahtjeva društva ENCO d.o.o. u
stečaju, Sesvete, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva društva RL-ETA
d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zagreb, za izdavanje odobrenja za
obavljanje funkcije člana uprave za Wolfganga Ernst Rieglera
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog
odbora društva Euroherc osiguranje d.d., Zagreb, za izdavanje odobrenja Radoslavu
Pavloviću iz Zagreba, za obavljanje funkcije člana Uprave društva Euroherc osiguranje d.d.
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva Euroleasing d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije
člana uprave za Dragomira Mi
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva Hypo-Leasing Kroatien d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za obavljanje
funkcije člana uprave za Ch
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva Hypo-Leasing Steiermark d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za
obavljanje funkcije člana uprave za
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog
odbora društva RL-ETA d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana
uprave za Alexandera Lackne

Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog
odbora društva RL-ETA d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana
uprave za Lukru Zake iz Zag
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva Scania Credit Hrvatska d.o.o. Rakitje, za izdavanje odobrenja za obavljanje
funkcije člana uprave Mar
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja Bogdanu
Drakuliću za obavljanje funkcije člana Uprave društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog
odbora društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja Geraldu
Kernu iz Republike Austrije,
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja Robertu
Galoviću za obavljanje funkcije člana Uprave društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog
odbora društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja Tomi
Bolotinu za obavljanje funkcije člana Uprave društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut povodom zahtjeva nadzornog
odbora društva Zagra Leasing d.o.o., Zagreb, za izdavanje odobrenja za obavljanje
funkcije...
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak povodom Zahtjeva za odobrenje prospekta o
izdavanju dionica privatnom ponudom društva Imunološki zavod d.d. Zagreb
Zaključak kojim se obustavlja upravni postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije
člana Uprave društva Croatia Leasing d.o.o. za Krešimira Dretara
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Ante Perkovića za odobrenje objavljivanja ponude za
preuzimanje društva Badel 1862 d.d. Zagreb, te se smatra da isti nije ni podnesen
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Boženka Loze za odobrenje objavljivanja ponude za
preuzimanje društva Badel 1862 d.d., Zagreb
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva "i4next Croatia d.o.o.", Zagreb, za izdavanje
odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave za Darka Vodopiju iz Zagreba
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Auctor Kapital d.o.o. Zagreb, za odobrenje
objavljivanja ponude za preuzimanje društva Laguna Novigrad d.d., Novigrad
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Euro Daus d.d. Split, Put Mostina 1, za
odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva Kreditna banka
Zagreb d.d., Zagreb
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Industrogradnja nekretnine d.o.o., Zagreb, za
odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva TOZ Penkala, Tvornica olovaka,
školskog i uredskog pribora Zagreb d.d., Zagreb, Poljička 56
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Jadran-produkt d.o.o. Zagreb, i Michaela
Ljubasa iz Zagreba, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva
Elektropromet d.d. Zagreb

Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Jadran-produkt d.o.o., Zagreb, i Michaela
Ljubasa, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Elektropromet d.d.,
Zagreb
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev društva Negotiator d.o.o., Zagreb, za odobrenje
objavljivanja ponude za preuzimanje društva Industrogradnja d.d., Zagreb, Savska cesta 66
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Ivana Perkovića za odobrenje objavljivanja ponude za
preuzimanje društva Badel 1862 d.d., Zagreb
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Mandić leasing d.o.o., Novo Selo, Požega, za izdavanje
odobrenja za obavljanje poslova leasinga
Zaključak kojim se odbacuje zahtjev Predraga Bulata, za odobrenje objavljivanja ponude za
preuzimanje društva Transadria d.d. Rijeka
Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Klasa: UP/I-450-08/06-11/32, Urbroj: 326-111/06-5, od 2. studenog 2006. godine, ispravlja
pogreška tako da umjesto "Ulica grada Vukovara 72" treba stajati "Ulica grada Vukovara
37",...
Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
klasa: UP/I-453-06/06-03/164, urbroj: 326-112-06-2 od 14. prosinca 2006. godine ispravlja
greška tako da umjesto »Poljička 5« treba stajati »Ulica grada Vukovara 271«
Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
klasa: UP/I-453-06/06-03/165, urbroj: 326-112-07-3 od 15. veljače 2007. godine ispravlja
greška tako da umj
Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
klasa: UP/I-453-06/06-03/197, urbroj: 326-112-06-3 od 14. prosinca 2006. godine ispravlja
greška tako da umjesto »Tera« treba stajati »Terra«, te umjesto »Zrinskih Frankopana 86«
treba stajati »Zrinskih Frankopana 68«
Zaključak kojim se u obrazloženju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
ispravlja pogreška u tekstu za društvo Auctor kapital d.o.o., Zagreb
Zaključak kojim se u točki I. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
ispravlja pogreška na način da se u navedenoj točki dodaje alineja: "- upravljanje portfeljem."
Zaključak kojim se u točki I. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
klasa: UP/I-453-02/09-30/7, urbroj: 326-112-09-11 od 2. travnja 2009. ispred riječi "se
odobrenje" treba biti riječ "daje"
Zaključak kojim se u točki IV. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
klasa: UP/I-451-04/08-10/22, urbroj: 326-111/08-4, od 21. studenoga 2008. godine, ispravlja
pogreška tako da umjesto "društvu Industrogradnja nekretnine d.o.o., Zagreb, društvu
Oportunitas ulaganje d.o.o., Zagreb, i društvu Planidal ulaganja d.o.o., Dugo Selo" treba
stajati "društvu TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb d.d.,
Zagreb"
Zaključak kojim se u točki IV. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
klasa: UP/I-451-04/08-10/23, urbroj: 326-111/08-11, od 21. studenoga 2008. godine,
ispravlja pogreška tako da umjesto "društvu Negotiator d.o.o., Zagreb, i društvu Aglaia B. V.
Landsmeer, Koningslaan 17, Amsterdam" treba stajati "društvu Industrogradnja d.d., Zagreb"

Zaključak o evidentiranju spornih pitanja vezanih uz imovinu, status poduzeća, dugovanja i
potraživanja poduzeća iz Republike Hrvatske koja se odnose na područje Republike
Makedonije
Zaključak o ispravci greške u rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP-I
430-01/2007-02/40 od 12. lipnja 2008.
Zaključak o ispravci Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa UP/I-510-01/0501/23 od 2. listopada 2006. godine
Zaključak o ispravci Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa UP/I-510-01/0601/5 od 2. listopada 2006.
Zaključak o ispravku greške u rješenju klasa UP/I 030-02/2002-01/44, urbroj: 580-02-08-4119 od 29. travnja 2008.
Zaključak o ispravku Rješenja Klasa: UP/I-041-02/99-01/02, Urbroj: 567-04-99-4 od 6
Zaključak o ispravljanju Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-51001/03-01/42 od 29. ožujka 2005.
Zaključak o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a
živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na
područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi
Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim
ustanovama
Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim
ustanovama
Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
Zaključak o najavi otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u
javnim službama i pokretanju postupka mirenja
Zaključak o obvezi Vlade Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak
Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije
potpisanog 4. studenoga 2009.
Zaključak o odbijanju prijedloga za obnovu postupka kojim se odobrava prospekt o
izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu Slobodna dalmacija d.d., Split
Zaključak o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje društva Mirna d.d., Rovinj, Fima
holdingu d.d. iz Varaždina
Zaključak o odrednicama razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u
tijelima državne uprave
Zaključak o osnovici za utvrđivanje materijalnih prava prema odredbama Općeg kolektivnog
ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća
Zaključak o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu iz
nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog
materijala i proizvoda

Zaključak o prenošenju ovlasti raspolaganja stanovima na područjima posebne državne skrbi
na Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove
Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unapređenje financijske pismenosti potrošača za
2017. godinu
Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za
2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za
2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju drugog Izvješća o provedbi strategije za istraživanje i procesuiranje
ratnih zločina počinjenih u razdoblju od 1991. - 1995. godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora
Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. –
2019. godine
Zaključak o prihvaćanju Mjera za gospodarski oporavak i razvitak - modeli financiranja
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga programa udruga i iznosa za njihovu financijsku potporu iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu
Zaključak o prihvaćanju prijedloga programa udruga i iznosi za njihovu financijsku potporu iz
sredstava Državnog proračuna za 2000. godinu
Zaključak o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja Hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Zaključak o prihvaćanju Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama
Zaključak o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika
koji su bili korisnici društvenih stanova izvan područja posebne državne skrbi
Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte
Zaključak o utvrđivanju obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika (imovinske kartice)
Zaključak u svezi s graničnim sporom s Republikom Slovenijom
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-437/1996 od 6. prosinca 2000.
godine i Izdvojeno mišljenje uz Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III437/1996
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1502/2007 od 17. rujna 2008.
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-433/2008 od 19. ožujka 2008.
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2047/2009 od 29. lipnja 2009.
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2413/2003 od 19. studenoga 2008

Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4011/2005 od 2. travnja 2008.
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4057/2008 od 15. siječnja 2009.
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X-5076/2013 od 14. siječnja 2014.
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-4883/2005 od 9. travnja 2008.
Zaključak Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-860/2005 od 18.listopada 2007.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 450-01/11-02/01, urbroj: 5030120-11-1 od 6.
listopada 2011. godine
Zaključak Vlade Republike Hrvatske broj: 022-03/16-07/372, urbroj: 50301-25/05-16-2 od 17.
studenoga 2016.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 004-04/11-04/02, urbroj 5030109-11-1 od 8.
travnja 2011.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/04, urbroj: 50301-05/20-132 od 17.
siječnja 2013.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/116, urbroj: 50301-05/20-13-2 od
29. svibnja 2013.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-07/244, urbroj: 50301-05/20-13-2 od 3.
listopada 2013.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/142 urbroj: 50301-04/12-14-2 od
24. travnja 2014.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/289 urbroj: 50301-09/09-14-4 od
23. srpnja 2014. i Strategija integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/481, urbroj: 50301-09/06-14-2 od
17. prosinca 2014.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/15-07/273 urbroj: 50301-05/18-15-1 od
30. srpnja 2015.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/15-07/370, urbroj: 50301-05/05-15-2 od
29. listopada 2015. godine
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/15-43/07 urbroj: 50301-05/18-15-1 od 24.
rujna 2015.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/16-07/01, urbroj: 50301-05/18-16-2 od 14.
siječnja 2016.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/16-07/244 urbroj: 50301-05/05-15-2 od 6.
srpnja 2016.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/19-07/342, urbroj: 50301-29/23-19-3 od
26. rujna 2019. i Strategija integriranog upravljanja granicom
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/19-07/469, urbroj: 50301-27/20-19-2 od 5.
prosinca 2019.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/20-07/370, urbroj: 50301-05/05-20-3 od 9.
prosinca 2020.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/20-07/383, urbroj: 50301-21/06-21-4 od
22. travnja 2021.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/21-07/18, urbroj: 50301-05/14-21/1 od 18.
siječnja 2021.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/21-07/19, urbroj: 50301-04/12-21-1 od 18.
siječnja 2021.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 110-04/12-02/04, urbroj: 50301-04/04/-12-10 od
20. rujna 2012.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 330-01/11--02/01, urbroj: 5030106-11-2 od 17.
ožujka 2011.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa:022-03/20-07/389, urbroj: 50301-05/14-20-1 od
17. prosinca 2020.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni
uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima
Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje
financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu
Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Nacionalnog strateškog okvira financijske
pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju prijedloga programa udruga i iznosi za
njihovu financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001.
godinu
Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sklapanju nagodbe s dužnicima radi naplate svojih
potraživanja
Zaključak Vlade Republike Hrvatske u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon
potresa na području Sisačko-moslavačke županije
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-07/300, urbroj 50301-05/18-14-6 od
17. prosinca 2014.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/14-07/82, urbroj: 50301-09/06-14-2 od
19. ožujka 2014.godine
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/15-07/290, urbroj: 50301-09/06-15-2 od
26. kolovoza 2015.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/356, urbroj: 50301-05/14-20-1 od
30. studenoga 2020.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2.
travnja 2020.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2.
travnja 2020.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-07/38, urbroj: 50301-29/23-21-2 od
25. veljače 2021.
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 100-01//10-02/03, urbroj: 5030105-10-1 od 28.
svibnja 2010. godine
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 612-10/11-03/01, urbroj: 5030116-11-1 od 28.
travnja 2011.
Zaključak za prestanak postupanja po Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javnoprivatnog partnerstva
Zaključak Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zaključak, klasa: 22-03/20-04/304, urbroj: 50301-5/20-20-3 od 27. kolovoza 2020.
Zaključci
Zaključci Hrvatskoga sabora
Zaključci o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj
Zaključci o prihvaćanju akata Savjeta Europe o slobodi izražavanja i informiranja
Zaključci o prihvaćanju Europske povelje o osnovnim socijnim pravima radnika
Zaključci o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu
Zaključci radi sprečavanja bespravne izgradnje na području Republike Hrvatske
Zaključci Zastupničkog doma Sabora Republike hrvatske
Zakon o plaćanju doplatnih maraka u unutrašnjem poštanskom prometu,
Zakon o poljoprivredi
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače
2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj
transparentnosti luka
Zakon o vodnim uslugama
Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe
sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih
sankcija
Zakon o "Fundaciji Ivana Meštrovića"
Zakon o "Nagradi Ivan Filipović"
Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor"
Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Zakon o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (pročišćeni tekst)
Zakon o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga
Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
Zakon o akreditaciji
Zakon o akvakulturi
Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Zakon o amnestiji
Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i
gradnji
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Zakon o audiovizualnim djelatnostima
Zakon o autorskom pravu (pročišćeni tekst)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Zakon o azilu
Zakon o bankama
Zakon o bankama i štedionicama
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Zakon o biljnom zdravstvu
Zakon o biocidnim pripravcima
Zakon o biogorivima za prijevoz
Zakon o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (pročišćeni
tekst)
Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
Zakon o boravišnoj pristojbi
Zakon o boravišnoj pristojbi (pročišćeni tekst)
Zakon o Božićnom blagdanu
Zakon o brdsko-planinskim područjima
Zakon o carinskoj službi
Zakon o Carinskoj tarifi

Zakon o Centru za posebno skrbništvo
Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Zakon o cestama
Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Zakon o civilnoj službi
Zakon o čeku
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (pročišćeni tekst)
Zakon o dadiljama
Zakon o davanju garancije Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji za otplatu zajma
Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Washington, koji će koristiti ŽTP - Željezničkotransportno poduzeće
Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o djelatnosti psihoterapije
Zakon o djelatnosti socijalnog rada
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o dobrobiti životinja
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama
Zakon o dokapitalizaciji "INA- Industrije nafte" d.d.
Zakon o doplatku za djecu
Zakon o doplatnim markama u poštanskom prometu
Zakon o doprinosima
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja
Zakon o dopum Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije
Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine
Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana(prečišćeni tekst)
Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Zakon o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi (proćišćeni tekst)

Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih
obitelji
Zakon o državnim maticama
Zakon o državnim potporama
Zakon o državnim robnim zalihama
Zakon o državnim službenicima
Zakon o državnim službenicima (Pročišćeni tekst)
Zakon o državnim službenicima i namještenicima
Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti
Zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
Zakon o državnoj reviziji
Zakon o državnoj reviziji (pročišćeni tekst)
Zakon o državnoj statistici
Zakon o Državnom inspektoratu
Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
Zakon o državnom odvjetništvu
Zakon o Državnom pravobraniteljstvu
Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Zakon o Državnom uredu za reviziju
Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću
Zakon o duhanu
Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Zakon o eksplozivnim tvarima

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
Zakon o elektroničkim komunikacijama
Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o elektroničkoj ispravi
Zakon o elektroničkoj trgovini
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Zakon o elektroničkom novcu
Zakon o elektroničkom potpisu
Zakon o elektroprivredi
Zakon o energetskoj učinkovitosti
Zakon o energiji
Zakon o europskim radničkim vijećima
Zakon o faktoringu
Zakon o financijskim konglomeratima
Zakon o Financijskoj agenciji
Zakon o Financijskoj policiji
Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o financijskom osiguranju
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Zakon o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske
Zakon o financiranju javnih potreba
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Zakon o financiranju obnove
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (pročišćeni tekst)
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Zakon o financiranju zapošljavnja

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zakon o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstu
Zakon o fondovima za kulturu
Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj
Zakon o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države
Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga
nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Zakon o fondu za naknadu oduzete imovine
Zakon o Fondu za razvoj i zapošljavanje
Zakon o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Zakon o genetski modificiranim organizmima
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla
Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja,
proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
Zakon o gospodarenju otpadom
Zakon o gradnji
Zakon o Gradu Zagrebu
Zakon o građenju
Zakon o građevinskoj inspekciji
Zakon o građevnim proizvodima
Zakon o hidrografskoj djelatnosti
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
Zakon o hrani
Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost
Zakon o hrvatskim željeznicama

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori
Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
Zakon o Hrvatskoj garancijskoj agenciji
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji
Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA".
Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu
Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta
Zakon o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu
Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji
Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji (pročišćeni tekst)
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
Zakon o hrvatskom državljanstvu
Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju
Zakon o Hrvatskom fondu za razvoj (pročišćeni tekst)
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata
Zakon o Hrvatskom povijesnom muzeju
Zakon o Hrvatskom registru brodova
Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom
Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih
osoba u Republici Hrvatskoj
Zakon o humanitarnoj pomoći

Zakon o humanitarnom razminiranju
Zakon o igralištima za golf
Zakon o igrama na sreću
Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama
Zakon o industrijskom dizajnu
Zakon o industrijskom obličju
Zakon o informacijskoj sigurnosti
Zakon o informiranju potrošača o hrani
Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
Zakon o inspekcijama u poljoprivredi
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta
Zakon o inspekciji rada
Zakon o Inspektoratu rada
Zakon o institucijama za elektronički novac
Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja
posebnih okolnosti
Zakon o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida (prečišćeni tekst)
Zakon o investicijskim fondovima
Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Zakon o istospolnim zajednicama
Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog
rata i poslijeratnog razdoblja
Zakon o istražnim povjerenstvima
Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima
Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske
Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj
Zakon o iznijeni Odluke o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka"
Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena
Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka
Zakon o izvlaštenju

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu
Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Zakon o izvršavanju kazne zatvora (pročišćeni tekst)

Zakon o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske
za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000.
Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u
prekršajnom postupku
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi
Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu
Zakon o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu
Zakon o Jadroliniji, Rijeka
Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak
Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku
Zakon o javnim cestama
Zakon o javnim ovršiteljima
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o javnom bilježništvu
Zakon o javnom informiranju
Zakon o javnom okupljanju
Zakon o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu
Zakon o javnom priopćavanju
Zakon o javnom priopćavanju (pročišćeni tekst)
Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama
Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja
Zakon o kamatama
Zakon o kazalištima
Zakon o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i
teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske
Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala
Zakon o kaznenom postupku
Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst)
Zakon o kemikalijama
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
Zakon o knjižnicama
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Zakon o kombiniranom prijevozu tereta
Zakon o kombiniranom prometu
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst)
Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih
instrumenata
Zakon o koncesijama
Zakon o kontaminantima
Zakon o konvalidaciji
Zakon o korištenju psa pomagača
Zakon o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata
Zakon o kreditnim institucijama
Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
Zakon o kreditnim unijama
Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča
Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno
pregovaranje
Zakon o kritičnim infrastrukturama
Zakon o krivičnom postupku (pročišćeni tekt)
Zakon o krvi i krvnim pripravcima
Zakon o kulturnim vijećima
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o leasingu
Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
Zakon o liječništvu
Zakon o lijekovima
Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima

Zakon o listi profesionalnih bolesti
Zakon o listi tjelesnih oštećenja
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o lokalnim porezima
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)
Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi
Zakon o lovstvu
Zakon o lučkim kapetanijama
Zakon o lukama unutarnjih voda
Zakon o ljekarništvu
Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Zakon o matičnom broju
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon o medicinskoj oplodnji
Zakon o medijima
Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja
Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama
Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima
Zakon o međunarodnom privatnom pravu
Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji
Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti
Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
Zakon o minimalnoj plaći
Zakon o mirenju
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne
kapitalizirane štednje
Zakon o mirovinskom osiguranju
Zakon o mirovinskom osiguranju (pročišćeni tekst)

Zakon o mjenici
Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža
velikih brzina
Zakon o mjeriteljstvu
Zakon o mjernim jedinicama
Zakon o morskim lukama
Zakon o morskom ribarstvu
Zakon o morskom ribarstvu (pročišćeni tekst)
Zakon o muzejima
Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića
Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana
Zakon o nabavi roba, usluga i ustupunju radova
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja (pročišćeni tekst)
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe
Zakon o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu
Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva
Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike
Hrvatske
Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Zakon o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni (prečišćeni tekst)
Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih,
neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz
sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih
organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske
Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su
poslovale na teritoriju Republike Hrvatske
Zakon o načinu određivanja zastupljenosti udruga sindikata više razine u tripartitnim tijelima
na nacionalnoj razini
Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine
Zakon o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina
Zakon o nadzoru državne granice

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina
Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom
Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta
Zakon o najmu stanova
Zakon o najvišoj mirovini
Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba
Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
Zakon o Narodnoj banci Hrvatske
Zakon o Narodnoj banci Hrvatske (pročišćeni tekst)
Zakon o naseljima
Zakon o nasljeđivanju
Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina
Zakon o nedopuštenom oglašavanju
Zakon o neposrednim porezima
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa
pretvorbe i privatizacije
Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu
Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i
Republike Srbije
Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici
Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom
Zakon o normizaciji
Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi
Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu
Zakon o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvu
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela
Zakon o nuklearnoj sigurnosti

Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
Zakon o obavljanju studentskih poslova
Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu
Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.
Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic
Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika
stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II.
svjetskom ratu
Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zakon o obnovi
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
županije i Zagrebačke županije
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Zakon o obradi biometrijskih podataka
Zakon o obrani
Zakon o obrani (pročiščeni tekst)
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o obrtu
Zakon o obrtu (pročišćeni tekst)
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici
Hrvatskoj
Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je
odgovarala bivša SFRJ
Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih
oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata
Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu
Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
Zakon o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na
temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
djelokruga Sabora Republike
Zakon o održivoj uporabi pesticida
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Zakon o odvjetništvu
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (pročišćeni tekst)
Zakon o općem oprostu
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o općenarodnoj obrani (pročišćeni tekst)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim
sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske
Zakon o oružju
Zakon o osiguranju
Zakon o osiguranju depozita
Zakon o osiguranju izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika
Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
Zakon o osiguranju radničkih tražbina
Zakon o osiguranju sredstava ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada
određenim fizičkim i pravnim osobama

Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom
prometu
Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo
Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Astra" Međunarodna trgovina
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec"
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine"
Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte
Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru
Zakon o osnovici plaće u javnim službama
Zakon o osnovnom školstvu
Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst)
Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu
Zakon o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor
Socijalističke Republike Hrvatske, Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Ustavni
sud Hrvatske i Izvršno
Zakon o osobnoj iskaznici
Zakon o osobnom identifikacijskom broju
Zakon o osobnom imenu
Zakon o otocima
Zakon o otpadu
Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

Zakon o otrovima
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Zakon o ovlasti Hrvatskog fonda za privatizaciju da preuzme i podmiri dio duga Republičkog
fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina
pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga
Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
djelokruga Hrvatskog sabora
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
djelokruga Hrvatskoga sabora
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
djelokruga Hrvatskoga sabora
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske
Zakon o ovlaštenjima Vlade Republike Hrvatske da propisuje privremene mjere za zaštitu
gospodarskih interesa Republike
Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje Uredbe o uređenju nekih pitanja
obavljanja arhivske djelatnosti
Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih
pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti
Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati
pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske
Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog
ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga
Zakon o Parku prirode "Kopački rit
Zakon o parničnom postupku (pročišćeni tekst)
Zakon o patentima
Zakon o patentu
Zakon o plačanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih
poljoprivrednika u 1993. godini
Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora

Zakon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Zakon o plaćama u javnim službama
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o plaćanju doplatne marke "1700 godina grada Splita" u unutarnjem poštanskom
prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "200. obljetnica rođenja i 135. obljetnica smrti Antuna
Mihanovića" u unutarnjem poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "800. godina spomena imena Osijeka" u unutarnjem
poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Dr. Alojzije Stepinac, 1898. - 1960." u unutarnjem
poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom
prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskpm
prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Izgradnja spomen-doma dr. Ante Starčević" u unutarnjem
poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Obilježavanje 600-te obljetnice Dominikanskog
sveučilišta" u unutarnjem poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Spasite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom
prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Spsite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Zaustavimo bijelu smrt!" u unutarnjem poštanskom
prometu
Zakon o plaćanju doplatne marke "Zrinski i Frankopani" u unutarnjem poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "A 90" u poštanskom prometu na teritoriju
Republike Hrvatske
Zakon o plaćanju doplatne poštanske marke "EPEJ 90" u poštanskom prometu na teritoriju
Republike Hrvatske
Zakon o plaćanju doplatnih maraka u unutarnjem poštanskom prometu
Zakon o plaćanju doplatnih maraka u unutarnjem poštanskom prometu u godini 1996.
Zakon o plaćanju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike
Hrvatske
Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu isplatu plaća. u 1993. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1982. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1991. godini

Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1994. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1995. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih
poljoprivrednika u 1991. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih
poljoprivrednika u 1992. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih
poljoprivrednika u 1994. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih
poljoprivrednika u 1995. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1991. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1992. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1993. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1994. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u
1991. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u
1992. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u
1993. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u
1994. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. lipnja do 31. prosinca 2000.
godine
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 2001. godini
Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2002. godinu
Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002. godini
Zakon o platnom prometu
Zakon o platnom prometu u zemlji
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Zakon o Plovputu, Split
Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu
Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Zakon o područjima posebne državne skrbi
Zakon o područjima posebne državne skrbi (pročišćeni tekst)
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije
nadležnih za provedbu zakona
Zakon o policiji
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Zakon o političkim organizacijama
Zakon o političkim strankama
Zakon o poljoprivredi
Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi
Zakon o poljoprivrednom zemljištn (pročišćeni tekst)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (pročišćeni tekst)
Zakon o pomilovanju
Zakon o pomilovanju (pročišćeni tekst)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Zakon o popisima birača
Zakon o Popisu poljoprivrede 2003.
Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2001.
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Zakon o Poreznoj upravi
Zakon o poreznom savjetništvu
Zakon o porezu na dobit
Zakon o porezu na dobit (pročišćeni tekst )
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dohodak (pročišćeni tekst)
Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko
osiguranja cestovnih vozila
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga
Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i
zrakoplove
Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i
zrakoplove (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti
zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labi
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja
Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja
dužnosti
Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa
carinjenjem robe
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu
Zakon o posebnom porezu na alkohol
Zakon o posebnom porezu na alkohol (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića
Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnom porezu na duhanske prerađevine
Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnom porezu na kavu
Zakon o posebnom porezu na kavu (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode
Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate

Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnom porezu na pivo
Zakon o posebnom porezu na pivo (pročišćeni tekst)
Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke
Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke
Zakon o posebnom porezu na uvoz automobila
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Zakon o posredovanju i zastupanju u osiguranju
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (pročišćeni
tekst)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Zakon o postupanju s objektima gradenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za
građenje
Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za
Republiku Hrvatsku
Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama
informacijskog društva (TRIS)
Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava
Zakon o postupku primopredaje vlasti
Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate
Zakon o poštanskim uslugama
Zakon o pošti
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
Zakon o poticanju prodaje stanova
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Zakon o poticanju ulaganja
Zakon o poticanju zapošljavanja
Zakon o potpomognutim područjima

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Zakon o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju
Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta
Zakon o potrošačkom kreditiranju
Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim
razdobljima
Zakon o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofijei srodnih mišićnih i
neuromišićnih bolesti kao i osoba oboljelih od multipleskleroze, mentalno nedovoljno
razvijenih; osoba oštećena sluha, dijaliziranihbolesnika; invalida rada, civilnih invalida rata
koje nisu u stanju dasame osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog
individualnogili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirođene ili stečene injihovih
pratilaca u unutarnjem putničkom prometu
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(pročišćeni tekst)
Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika
Zakon o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih
osoba
Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
Zakon o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske
Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku
Hrvatsku u Domovinskom ratu
Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
Zakon o pravobranitelju za djecu
Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom
Zakon o Pravosudnoj akademiji
Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine
Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o prebivalištu
Zakon o predmetima opće uporabe
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju
koje je preuzela Republika Hrvatska
Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika
Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Zakon o prekršajima
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (prečišćeni tekst)
Zakon o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za
prioritetne namjene u poljoprivredi
Zakon o premijama za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine.
Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invallidskog
osiguranja te usklađivanju mirovina
Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja
Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja
Zakon o prestanku rada sudova udruženog rada
Zakon o prestanu važenja Zakona o financiranju Saveza udruženja boraca
narodnooslobodilačkog rata Hrvatske
Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća
Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima
uređenja naselja i prostora; prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti
uređenja i održavanj
Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj
Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija
Zakon o pretvorbi Zagrebačkog velesajma
Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o
izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga
Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakoni

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički zakoni
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republički propisi
Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima
Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku
Zakon o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar
Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim,
porodičnim i nasljednim odnosima
Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u
određenim odnosima
Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj
Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i
drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije
Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja,
otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga
teška kaznena djela
Zakon o prijenosu mirovinskih prava
Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom
hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku
Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku
Zakon o prijevozu opasnih tvari
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (pročišćeni tekst)
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu
Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska
osiguranja
Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na
dohodak i prirezu porezu na dohodak
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim
davanjima po osiguranicima
Zakon o primaljstvu
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica

Zakon o primjeni Statuta Međunarodnoga kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv
međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava
Zakon o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i
stopama republičkih poreza
Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara
Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija
Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji (pročišćeni tekst)
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela
javnog sektora
Zakon o privatizaciji
Zakon o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d.
Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.
Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d.
Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima
Zakon o privatnim detektivima
Zakon o privatnoj zaštiti
Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja
Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih
zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti
i socijalne sigur
Zakon o privremenom korištenju stanova
Zakon o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)
Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj
interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske
Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici
znanosti Republike Hrvatske
Zakon o privremenom uzdržavanju
Zakon o priznanju Hrvatskoga sabora "Zlatni grb"
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma
Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja
Zakon o probaciji
Zakon o procjeni učinaka propisa
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit
Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje"
Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje"
Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk
Zakon o proglašenju Parka prirode "Učka
Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezer
Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara«
Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta
Zakon o proglašenju Zakona o financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog
rata Hrvatske
Zakon o proglašenju Zakona o izmijeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći
Zakon o proglašenju Zakona o Matici iseljenika Hrvatske
Zakon o proglašenju Zakona o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u
pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste
Zakon o proglašenju Zakona o zaštiti od buke
Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode
Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom
Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme
Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe
Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina
Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu
Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu
Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanja grobova žrtava komunističkih zločina nakon
Drugog svjetskog rata
Zakon o proračunu
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Zakon o protuminskom djelovanju
Zakon o provedbi (EZ) BR.689/2008 Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih
kemikalija

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije
Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije
Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata
tehničke pomoći
Zakon o provedbi Uredbe ( EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja
2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga
2015. o novoj hrani
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja
vrijednosnih papira i ponovne uporabe
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne
vrijednosti
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca
2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti
potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o
uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746
o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017.
o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za
poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog
financiranja
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za
upakirane investicijske proizvode
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja
2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače
2011. godine o građanskoj inicijativi
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka
2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi
nastanka statusa neispunjavanja obveza

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih
naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i
provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola
iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi
iz njihova korištenja u Uniji
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja
2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa
stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja
2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage
Direktive 2001/20/EZ
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja
2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za
cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja
2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom
repozitoriju
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja
2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i
izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o
nasljeđivanju
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja
2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja
2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna
2009. o agencijama za kreditni rejting
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja
2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30.
studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca
2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju
i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br.
1907/2006
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna
2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003
Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju

genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od
genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski
modificiranih organizama
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja
1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i
na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka
2004. godine o deterdžentima
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o
registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane
suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«)
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i
izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava,
priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju
ekoloških proizvoda
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i
proizvodima od takvog drva
Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.
Zakon o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih
gospodarstava u 1991. godin
Zakon o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, u svezi sa sankcijama
protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Zakon o psihološkoj djelatnosti
Zakon o pučkim otvorenim učilištima
Zakon o pučkom pravobranitelju
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
Zakon o računovodstvu
Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Zakon o radnim odnosima
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u
cestovnom prijevozu
Zakon o radu
Zakon o radu (pročišćeni tekst)
Zakon o ravnopravnosti spolova
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske
telekomunikacije
Zakon o razminiranju
Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu
Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i
lokalne samouprave
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Zakon o registru birača
Zakon o Registru godišnjih financijskih izvještaja
Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga
Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
Zakon o republičkim savjetima
Zakon o reviziji
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije

Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja
Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja
su integrirana u postupku mirne reintegracije
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza
Zakon o rudarstvu
Zakon o rudarstvu (pročišćeni tekst)
Zakon o samostalnom obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom
Zakon o sanaciji i restrukturiranju banaka
Zakon o sanaciji javnih ustanova
Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
Zakon o sanaciji studentskih centara
Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
Zakon o sanitarnoj inspekciji
ZAKON O SAVJETIMA MLADIH
Zakon o sestrinstvu
Zakon o sigurnosnim provjerama
Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske
Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
Zakon o sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama - pročišćeni tekst
Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (pročišćeni tekst)
Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (pročišćeni
tekst)
Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (pročišćeni tekst)

Zakon o slobodnim zonama
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno
propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima
za zaštitu bilja
Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za
životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
Zakon o službenoj statistici
Zakon o službenoj statistici (pročišćeni tekst)
Zakon o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (pročišćeni tekst)
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske
Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u
Hrvatskom saboru
Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o
mirovinskom osiguranju
Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o socijalnoj zaštiti (pročišćeni tekst)
Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti
Zakon o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske
zajednice Zagreb
Zakon o Spomen-području Jasenovac
Zakon o sportskoj inspekciji
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
Zakon o sprječavanju pranja novca
ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (pročišćeni tekst)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
Zakon o Središnjem registru državne imovine
Zakon o Središnjem registru osiguranika
Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst)
Zakon o sredstvima za doplatak za djecu
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica
Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne
uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i
djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih
administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima,
Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu
sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog
dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili
imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih
organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o udruživanju građana u udruženja,
društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije,
Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i
pečatima saveznih organa
Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o pomilovanju, Zakona o
Saveznom sudu, Zakona o sudovima udruženog rada, Zakona o Saveznom javnom
pravobranilaštvu, Zakona o postupku za upis u sudski registar, Zakona o saveznim sudskim
taksama, Zakona o društvenom pravobraniocu samoupravljanja i Zakona o Saveznom
društvenom pravobraniocu samoupravljanja
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o boračkom doplatku
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o obezbjeđivanju i korištenju sredstava za
podsticanje tehnološkog razvoja Jugoslavije
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna
trgovina
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnovama sistema javnog informiranja
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom
Karađorđeve zvijezde s mačevima, Ordenom bijelog orla s mačevima i Zlatnom medaljom
Obilića
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i
sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija
Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o Zagrebačkoj županiji
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
Zakon o stečaju potrošača
Zakon o stočarstvu
Zakon o stomatološkoj djelatnosti
Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje
Zakon o stopama neposrednih poreza i pripadnosti poreza, taksa i drugih prihoda društvenopolitičkim zajednicama u 1991. godini

Zakon o strancima
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Zakon o strateškim robnim zalihama
Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Zakon o strukovnom obrazovanju
Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
Zakon o studentskom zboru
Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite
te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u
inozemstvu
Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi
(SCE)
Zakon o sudovima
Zakon o sudovima (pročišćeni tekst)
Zakon o sudovima za mladež
Zakon o sudskim pristojbama
Zakon o sudskim pristojbama (pročišćeni tekst)
Zakon o sudskom registru
Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima
Zakon o sustavu civilne zaštite
Zakon o sustavu domovinske sigurnosti
Zakon o sustavu državne uprave
Zakon o sustavu državne uprave (pročišćeni tekst)
Zakon o sustavu obrane od tuče
Zakon o sustavu osiguranja depozita
Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata
financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga
Zakon o športu
Zakon o štedno-kreditnim zadrugama
Zakon o šumama
Zakon o šumama (pročišćeni tekst)
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama
Zakon o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu
Zakon o tajnosti podataka
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
Zakon o tehničkoj kulturi
Zakon o telekomunikacijama
Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava
Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst)
Zakon o trgovini
Zakon o trgovini (pročišćeni tekst)
Zakon o trošarinama
Zakon o tržištu električne energije
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Zakon o tržištu plina
Zakon o tržištu rada
Zakon o tržištu toplinske energije
Zakon o tržištu vrijednosnih papira
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Zakon o turističkoj djelatnosti
Zakon o turističkoj inspekciji
Zakon o turističkoj pristojbi

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe
i privatizacije
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Zakon o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka
elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
Zakon o udomiteljstvu
Zakon o udrugama
Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst)
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu
Zakon o umirovljeničkom fondu
Zakon o umjetničkom obrazovanju
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o unutarnjim poslovima (pročišćeni tekst)
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim
stvarima i pravima
Zakon o upravljanju državnom imovinom
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture
Zakon o upravnim pristojbama
Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva
Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o upravnoj inspekciji
Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o
novčanoj kazni
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja
Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje
Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja
Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama
Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
Zakon o uslugama
Zakon o usmjerenom obrazovanju
Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom
računu
Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske
unije u Republici Hrvatskoj
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020.
Zakon o ustanovama
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih organa državne uprave
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
Zakon o ustrojstvu republičke uprave
Zakon o ustrojstvu republičke uprave (pročišćeni tekst)
Zakon o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika
Zakon o utvrđivanju ratne štete
Zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata
Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba
Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku
Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih
azbestu
Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperative Europaea (SCE)
Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga
interesnog udruženja (EGIU)
Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

Zakon o uzgoju domaćih životinja
Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja
Zakon o vanjskim poslovima
Zakon o vatrogastvu
Zakon o vatrogastvu (pročišćeni tekst)
Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima
Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Zakon o veterinarstvu
Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost
Zakon o vinu
Zakon o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu
plaćeni u propisanom roku
Zakon o visokim učilištima
Zakon o visokim učilištima (pročišćeni tekst)
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
Zakon o Vladi Republike Hrvatske
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)
Zakon o vodama
Zakon o vodama (prečišćeni tekst)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Zakon o volonterstvu
Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u
društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba
Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju
Republike Hrvatske
Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o
njihovom uništenju
Zakon o zadrugama
Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i
pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
Zakon o zajmu Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba u 1992. godini

Zakon o zakladama
Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House"
Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu"
Zakon o zakladi "Kultura nova"
Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Zakon o Zakladi policijske solidarnosti
Zakon o Zakladi vojne solidarnosti
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
Zakon o zakupu poslovnog prostora
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
Zakon o zapošljavanju
Zakon o zapošljavanju (pročišćeni tekst)
Zakon o zapošljavanju stranaca
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i
zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Zakon o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata (prečišćeni tekst)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Zakon o zaštiti i spašavanju
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti
Zakon o zaštiti novčarskih institucija
Zakon o zaštiti od buke
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja
Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o zaštiti osoba i imovine

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o zaštiti osobnih podataka
Zakon o zaštiti osobnih podataka (Pročišćeni tekst)
Zakon o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja
Zakon o zaštiti svjedoka
Zakon o zaštiti tajnosti podataka
Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Zakon o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa
Zakon o zaštiti zraka
Zakon o zaštiti životinja
Zakon o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata (prečišćeni tekst)
Zakon o zateznim kamatama
Zakon o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima
opće uporabe
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima
opće uporabe (pročišćeni tekst)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (pročišćeni tekst)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (pročišćeni tekst)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o zdravstvenom osiguranju (pročišćeni tekst)
Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

Zakon o zemljišnim knjigama
Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti
Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (pročišćeni tekst)
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o zračnom prometu
Zakon o željeznici
Zakon o žičarama
Zakon o žičarama za prijevoz osoba
Zakon o žigu
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
Zakon provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i
uprave
Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1995. godini
Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u
1995. godini
Završni račun Buđeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu
Završni račun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Bjelovar za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Cres-Lošinj za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Donji Miholjac za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Duga Resa za 1992. godinu
Završni Račun Proračuna Općine Đakovo za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Gospić za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Jastrebarsko za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Karlovac za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Koprivnica za 1892. godinu
Završni račun Proračuna Općine Križevci za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Labin za 1993. godinu
Završni račun Proračuna Općine Našice za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Novi Marof za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Ogulin za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Omiš za 1992. godinu

Završni račun Proračuna Općine Opatija za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Orahovica za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Pregrada za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Rovinj za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Solin za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Split za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Sv. Ivan Zelina za 1992.godinu
Završni račun Proračuna Općine Šibenik za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Varaždin za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Vrbovsko za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Zadar za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Zlatar za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Općine Županja za 1992. godinu
Završni račun Proračuna Republike Hrvatske za 1990. godinu
Završni račun Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu
Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1990. godinu
Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1991. godinu
Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu
Završni račun Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

