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Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske (NN 122/2011) izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 
raspisani su 31. listopada 2011., a održani su 3. i 4. prosinca 2011. Prema službenim podacima, u 
popise birača bio je upisan 4 504 081 birač. Na izborima je glasao 2 446 831 birač (54,32% od 
upisanog broja birača). Prema rezultatima izbora u Hrvatski sabor izabran je 151 zastupnik.  

Konstituirajuća sjednica održana je 22. prosinca 2011. Predstavljanje Vlade Republike Hrvatske i 
glasanje o povjerenju Vladi održano je isti dan, na 2. plenarnoj sjednici, na kojoj je Sabor, uz 
devet zakona, donio i Prethodnu odluku o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN 
151/2011) te Odluku o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske 
Europskoj uniji (NN 151/2011).   

Za trajanja saziva kroz zastupničke klupe prošlo je ukupno 212 zastupnika iz 19 stranaka.  

Sedmi saziv raspušten je Odlukom Hrvatskoga sabora od 25. rujna 2015., koja je stupila na snagu 
28. rujna 2015. 

Informacijsko-dokumentacijska služba Hrvatskoga sabora (INFODOK) obavlja stručne poslove 
prikupljanja, obrade, pohrane i davanja na korištenje parlamentarnih akata i fonograma u 
papirnatom i elektroničkom obliku putem baza podataka na mrežnim stranicama Sabora, 
osigurava pristup različitim mrežnim informacijskim servisima, pruža informacijske, 
dokumentacijske, istraživačke, analitičke i referentne usluge zastupnicima, radnim tijelima i 
Stručnoj službi Sabora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 

Cilj nam je pružanjem objektivnih, točnih i pravodobnih informacija i informacijskih usluga 
osigurati: 

 stručnu podršku parlamentu u procesu donošenja zakona 

 pristup informacijama i dokumentima nužnima za funkcioniranje parlamenta 

 brz i jednostavan pristup bazama podataka Službe za sve njezine interne i vanjske 
korisnike. 

Kako većina parlamentarnih aktivnosti počinje ili rezultira stvaranjem određenih dokumenata te 
bilježenjem informacija o njihovu statusu i zakonodavnoj povijesti, još od 1965. godine posao 
Službe uključivao je indeksiranje, pohranu i obradu parlamentarnih akata prema određenim 
formalnim i sadržajnim kriterijima, te pripremu i objavu različitih statističkih podataka o radu 
parlamenta i zastupnika. Za svaki prijedlog akta prikupljaju se i trajno bilježe podaci o njegovom 
kretanju kroz parlamentarnu proceduru u svim čitanjima, rasprave vođene o njemu na plenarnim 
sjednicama, predloženi amandmani, kao i svi prateći dokumenti radnih tijela. Posebno se prate i 
ažuriraju podaci o ishodu glasanja u svim čitanjima te poveznice na objavljeni tekst akta u 
službenom listu. 

Ovakav pristup omogućuje ne samo pretraživanje parlamentarnih akata i saborskih rasprava po 
temi i sadržaju nego i praćenje njihovih statusa koji se mijenjaju ovisno o fazi postupka 
donošenja te s njima vezane parlamentarne aktivnosti svakog pojedinog zastupnika na plenarnoj 
sjednici. 

Akti, transkripti rasprava i sve ostale informacije o njihovu kretanju kroz zakonodavnu proceduru 
pohranjuju se i obrađuju u e-Doc zakonodavnoj bazi podataka. Baza je razvijena radi praćenja 
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rada i aktivnosti parlamenta i zastupnika, i u potpunosti je prilagođena potrebama INFODOK 
službe. U njoj se formalno i sadržajno obrađuju svi parlamentarni akti, rasprave, zastupnička 
pitanja i amandmani te pohranjuju u cjelovitom obliku. Na temelju podataka unesenih u bazu 
moguće je u svakom trenutku znati u kojoj je fazi parlamentarne procedure neki akt, tko su mu 
predlagatelji, kako je tekla rasprava o njemu, koji su zastupnici sudjelovali u raspravama, što su 
rekli tijekom rasprava, koji su amandmani predloženi na neki prijedlog zakona, kao i velik broj 
drugih podataka i statističkih pokazatelja o radu parlamenta i zastupnika. 

Svi statistički pokazatelji u ovom pregledu temelje se na podacima unesenima u e-Doc bazu 
podataka (http://edoc.sabor.hr).  

U prikazima podataka korišteni su skraćeni nazivi političkih stranaka: 

BDSH – Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske 

DC – Demokratski centar 

HDDSB – Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje 

HDZ – Hrvatska demokratska zajednica 

HGS – Hrvatska građanska stranka 

HNS – Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati 

HSP AS – Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević 

HSS – Hrvatska seljačka stranka 

HSU – Hrvatska stranka umirovljenika 

ID – DI – Istarski demokrati 

IDS – Istarski demokratski sabor 

NZ – Nezavisni zastupnik 

ORaH – Održivi razvoj Hrvatske 

SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske 

SDSS – Samostalna demokratska srpska stranka 
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Sabor zasjeda redovito dva puta godišnje – prvi put između 15. siječnja i 15. srpnja, a drugi put 
između 15. rujna i 15. prosinca. Izvan ovih rokova, Sabor zasjeda izvanredno na zahtjev 
predsjednika Republike, Vlade ili većine svih zastupnika u Saboru.  

Sabor je u 7. sazivu održao 20 plenarnih sjednica, od kojih su četiri bile izvanredne. Sjednice su 
ukupno trajale 393 dana, odnosno 2657 sati i 15 minuta.  

Na sjednicama je raspravljeno o 1514 točaka dnevnog reda, u prosjeku 75 po sjednici, tijekom 
kojih su se zastupnici za riječ javili 37 734 puta, i to najviše za replike i odgovore na replike.  

 

Tablica 1: Trajanje sjednica Hrvatskoga sabora 

Sjednica Broj dana zasjedanja Ukupno sati 

1. sjednica  1 1:19 

2. sjednica (izvanredna) 2 11:20 

3. sjednica  20 117:35 

4. sjednica  38 212:43 

5. sjednica  19 132:06 

6. sjednica  20 157:37 

7. sjednica  25 182:17 

8. sjednica  39 266:34 

9. sjednica  26 185:37 

10. sjednica  19 152:25 

11. sjednica (izvanredna) 1 4:30 

12. sjednica  41 282:15 

13. sjednica  27 179:02 

14. sjednica  17 111:55 

15. sjednica  18 128:55 

16. sjednica  30 210:10 

17. sjednica  38 243:18 

18. sjednica (izvanredna) 1 3:29 

19. sjednica (izvanredna) 3 19:46 

20. sjednica  8 54:14 

Ukupno: 393 2657:15 
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Grafikon 1: Broj točaka dnevnog reda 

 

 

Zastupnici su se za riječ na plenarnim sjednicama javljali u prosjeku 1886 puta po sjednici. 
Pojedinačne rasprave činile su 7% od ukupnog broja javljanja za riječ na sjednicama, dok su više 
od 70% svih javljanja bile replike i odgovori na repliku. 
 

Grafikon 2: Struktura javljanja za riječ na plenarnim sjednicama 
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Tablica 2: Javljanja za riječ na plenarnim sjednicama* 

 ZASTUPNIK UKUPNO JAVLJANJA 
ZA RIJEČ 

1.  Grubišić, Boro (HDSSB) 2032 

2.  Šuker, Ivan (HDZ) 1813 

3.  Vukšić, Branko (Nezavisni) 1770 

4.  Borić, Josip (HDZ) 1055 

5.  Bačić, Branko (HDZ) 899 

6.  Kajin, Damir (ID - DI) 833 

7.  Vinković, Zoran (HDSSB) 800 

8.  Kosor, Jadranka (Nezavisni) 757 

9.  Đurović, Dražen (HDSSB) 740 

10.  Antičević Marinović, Ingrid (SDP) 716 

11.  Novak, Mladen (ORaH) 667 

12.  Sumrak, Đurđica (HDZ) 656 

13.  Marić, Goran (HDZ) 623 

14.  Đakić, Josip (HDZ) 602 

15.  Milinković, Stjepan (HDZ) 601 

16.  Reiner, Željko (HDZ) 558 

17.  Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada) 554 

18.  Gjurković, Srđan (HNS) 513 

19.  Hrg, Branko (HSS) 487 

20.  Mlakar, Davorin (HDZ) 485 

21.  Baranović, Petar (Reformisti) 471 

22.  Mesić, Jasen (HDZ) 436 

23.  Burić, Dinko (HDSSB) 434 

24.  Salapić, Josip (HDSSB) 421 

25.  Babić, Ante (HDZ) 404 

26.  Bubalo, Krešimir (HDSSB) 395 

27.  Grbin, Peđa (SDP) 395 

28.  Jelaš, Nadica (SDP) 393 
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 ZASTUPNIK UKUPNO JAVLJANJA 
ZA RIJEČ 

29.  Lovrin, Ana (HDZ) 383 

30.  Lučin, Šime (SDP) 348 

31.  Tireli, Nansi (Hrvatski laburisti - Stranka rada) 343 

32.  Hajduković, Domagoj (SDP) 336 

33.  Matušić, Frano (HDZ) 332 

34.  Tušak, Zlatko (ORaH) 320 

35.  Glavak, Sunčana (HDZ) 313 

36.  Pupovac, Milorad (SDSS) 313 

37.  Marasović, Dujomir (HDZ) 309 

38.  Holy, Mirela (ORaH) 308 

39.  Popijač, Đuro (HDZ) 307 

40.  Vuljanić, Nikola (Nezavisni) 303 

41.  Horvat, Mile (SDSS) 292 

42.  Klarić, Tomislav (HDZ) 284 

43.  Linić, Slavko (Nezavisni) 278 

44.  Šimac Bonačić, Tatjana (SDP) 270 

45.  Sobol, Gordana (SDP) 269 

46.  Škvarić, Marijan (HNS) 260 

47.  Blažeković, Boris (HNS) 255 

48.  Mandić, Ivica (HNS) 249 

49.  Kolman, Igor (HNS) 246 

50.  Dalić, Martina (Nezavisni) 244 

51.  Tuđman, Miroslav (HDZ) 242 

52.  Lucić, Franjo (HDZ) 241 

53.  Beus Richembergh, Goran (HNS) 240 

54.  Jelušić, Ivo (SDP) 240 

55.  Radoš, Jozo (HNS) 238 

56.  Pandek, Draženko (SDP) 237 

57.  Rađenović, Igor (SDP) 227 
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 ZASTUPNIK UKUPNO JAVLJANJA 
ZA RIJEČ 

58.  Škare Ožbolt, Vesna (DC) 224 

59.  Stazić, Nenad (SDP) 215 

60.  Juričev-Martinčev, Branka (HDZ) 205 

61.  Roksandić, Ivanka (HDZ) 202 

62.  Milošević, Domagoj Ivan (HDZ) 191 

63.  Hrelja, Silvano (HSU) 190 

64.  Milas, Zvonko (HDZ) 186 

65.  Turina-Đurić, Nada (HNS) 184 

66.  Šemper, Željko (HSU) 183 

67.  Žagar, Tomislav (SDP) 179 

68.  Grubišić, Ivan (Nezavisni) 170 

69.  Češek, Igor (HDSSB) 157 

70.  Kregar, Josip (Naprijed Hrvatska!) 157 

71.  Jandroković, Gordan (HDZ) 152 

72.  Zgrebec, Dragica (SDP) 151 

73.  Batinić, Milorad (HNS) 144 

74.  Murganić, Nada (HDZ) 140 

75.  Milinović, Darko (HDZ) 137 

76.  Lugarić, Marija (SDP) 133 

77.  Ivić, Tomislav (HDZ) 130 

78.  Stier, Davor Ivo (HDZ) 129 

79.  Martinčević, Natalija (Reformisti) 128 

80.  Kutija, Branko (HDZ) 111 

81.  Rilje, Damir (SDP) 111 

82.  Sanader, Ante (HDZ) 111 

83.  Radin, Furio (Nezavisni) 108 

84.  Špoljar, Dunja (SDP) 107 

85.  Crnogorac, Dragan (SDSS) 105 

86.  Boljunčić, Valter (IDS) 104 
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 ZASTUPNIK UKUPNO JAVLJANJA 
ZA RIJEČ 

87.  Fabijančić Križanić, Vesna (SDP) 98 

88.  König, Sonja (HNS) 98 

89.  Tomić, Damir (SDP) 96 

90.  Jovanović, Željko (SDP) 95 

91.  Jurjević, Marin (SDP) 95 

92.  Rimac, Damir (SDP) 95 

93.  Šeks, Vladimir (HDZ) 95 

94.  Komadina, Zlatko (SDP) 93 

95.  Marelić, Mladen (SDP) 92 

96.  Mulić, Melita (SDP) 90 

97.  Komparić Devčić, Ana (SDP) 87 

98.  Kovačić, Borislav (SDP) 81 

99.  Nekić, Hrvoje (SDP) 79 

100.  Božinović, Davor (HDZ) 78 

101.  Pleše, Nenad (Hrvatski laburisti - Stranka rada) 77 

102.  Vidović, Franko (SDP) 77 

103.  Tomašić, Ruža (HSP AS) 76 

104.  Kolar, Željko (SDP) 75 

105.  Posavac, Vanja (SDP) 75 

106.  Mateljan, Damir (SDP) 72 

107.  Banić, Martina (HDZ) 71 

108.  Fortuna, Višnja (HSU) 71 

109.  Hodžić, Nedžad (BDSH) 71 

110.  Kulušić, Ante (HDZ) 70 

111.  Damjanac, Ada (SDP) 69 

112.  Čobanković, Petar (HDZ) 67 

113.  Ronko, Zdravko (SDP) 66 

114.  Đurđević, Šimo (HDZ) 64 

115.  Jerolimov, Ante (HDZ) 64 
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 ZASTUPNIK UKUPNO JAVLJANJA 
ZA RIJEČ 

116.  Šantek, Ivan (HDZ) 63 

117.  Đujić, Saša (SDP) 60 

118.  Cvjetović, Ljiljana (HSU) 56 

119.  Ilić, Marija (HSU) 55 

120.  Prelec, Alen (SDP) 55 

121.  Sabolić, Vesna (Reformisti) 55 

122.  Bernardić, Davor (SDP) 54 

123.  Bilić, Dubravko (SDP) 54 

124.  Klarin, Ivan (SDP) 54 

125.  Šoja, Deneš (Nezavisni) 54 

126.  Posavec Krivec, Ivana (SDP) 53 

127.  Drmić, Ivan (HDSSB) 51 

128.  Plenković, Andrej (HDZ) 51 

129.  Kajtazi, Veljko (Nezavisni) 50 

130.  Juhas, Šandor (Nezavisni) 46 

131.  Petrović Jakovina, Sandra (SDP) 45 

132.  Sponza, Giovanni (IDS) 44 

133.  Bečić, Nevenka (HGS) 43 

134.  Flego, Gvozden Srećko (SDP) 43 

135.  Mondekar, Daniel (SDP) 42 

136.  Dragovan, Igor (SDP) 41 

137.  Ostojić, Rajko (SDP) 41 

138.  Ivčević, Tonka (SDP) 40 

139.  Jerković, Romana (SDP) 40 

140.  Bagarić, Lidija (SDP) 39 

141.  Borzan, Biljana (SDP) 38 

142.  Kalmeta, Božidar (HDZ) 38 

143.  Filipović, Ilija (HDZ) 37 

144.  Sabo, Željko (SDP) 37 
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 ZASTUPNIK UKUPNO JAVLJANJA 
ZA RIJEČ 

145.  Leko, Josip (SDP) 34 

146.  Babić, Vedran (SDP) 32 

147.  Vrbat Grgić, Tanja (SDP) 31 

148.  Habek, Mario (SDP) 30 

149.  Plančić, Đurđica (SDP) 30 

150.  Šimunović, Ivan (HSP AS) 30 

151.  Bilek, Vladimir (HNS) 29 

152.  Miličević, Davor (HDZ) 29 

153.  Vukobratović, Marija (SDP) 29 

154.  Vasić, Zoran (SDP) 28 

155.  Benčić, Josip (SDP) 27 

156.  Moharić, Mario (SDP) 25 

157.  Baloević, Jakša (Novi val) 19 

158.  Denona, Luka (SDP) 19 

159.  Mirković, Željko (SDP) 18 

160.  Čuljak, Tomislav (HDZ) 16 

161.  Jurković, Milan (HDZ) 15 

162.  Želježnjak, Vesna (SDP) 15 

163.  Račan, Ivan (SDP) 14 

164.  Glavina, Dragutin (HNS) 13 

165.  Hajdaš Dončić, Siniša (SDP) 13 

166.  Zmajlović, Mihael (SDP) 13 

167.  Čavlović Smiljanec, Nada (SDP) 11 

168.  Leaković, Karolina (SDP) 10 

169.  Ledinski, Darko (SDP) 9 

170.  Karamarko, Tomislav (HDZ) 8 

171.  Bošnjak, Dinko (HDZ) 7 

172.  Lovrić Merzel, Marina (Nezavisni) 6 

173.  Špicer, Dan (SDP) 6 



SJEDNICE SABORA  

11 
 

 ZASTUPNIK UKUPNO JAVLJANJA 
ZA RIJEČ 

174.  Brkić, Milijan (HDZ) 4 

175.  Picula, Tonino (SDP) 4 

176.  Krnić, Josip (SDP) 3 

177.  Stanimirović, Vojislav (SDSS) 3 

178.  Vuković, Jovo (SDSS) 3 

179.  Bajs, Damir (HSS) 2 

180.  Jelečević, Perica (HDZ) 2 

181.  Mršić, Zvonimir (SDP) 2 

182.  Rapo, Marija (HDZ) 2 

183.  Jelić, Damir (HDZ) 1 

184.  Friščić, Josip  (HSS) 0 

185.  Kerum, Željko (HGS) 0 

186.  Kuduz, Tugomir (HDZ) 0 

187.  Plazonić, Željko (HDZ) 0 

188.  Rimac, Josipa (HDZ) 0 

189.  Saucha, Tomislav (SDP) 0 

190.  Šprem, Boris  (SDP) 0 

191.  Topolovec, Anđelko (HNS)  0 

192.  Vukelić, Branko  (HDZ) 0 

193.  Vuković, Josip (SDP) 0 

194.  Živko, Marijana (SDP) 0 

 

*Napomena: Prikaz uključuje zastupnike koji su u skladu s Izvješćem Mandatno-imunitetnog 
povjerenstva o provedenim izborima izabrani u Hrvatski sabor te sve zamjene za zastupnike 
tijekom mandata kojima je mandat trajao duže od jednog dana.   
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Grafikon 3: Komparativni pregled odnosa pojedinačnih rasprava i replika u sazivima 

 

U skladu s odredbama članka 248. Poslovnika Hrvatskoga sabora, tijekom sjednice predstavnik 
kluba zastupnika može zatražiti stanku za sastanak kluba zastupnika, nakon koje može obrazložiti 
stajalište kluba u izlaganju ne duljem od pet minuta. Stanku istodobno može zatražiti više klubova 
zastupnika, a na sjednicama 7. saziva zatražena je 201 put.  

Grafikon 4: Stanke tijekom plenarnih sjednica na zahtjev klubova zastupnika 
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Grafikon 5: Broj zatraženih stanki po sjednicama 

 

 

Tijekom trajanja saziva zastupnicima je izrečena 61 stegovna mjera  45 opomena i 16 opomena s 
oduzimanjem riječi. 

Grafikon 6: Stegovne mjere izrečene zastupnicima 
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Grafikon 7: Komparativni pregled rada 5., 6. i 7. saziva (2003. – 2015.) 
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Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Sabor donosi 
Ustav, ustavne zakone, zakonike, zakone, državni proračun, odluke, deklaracije, rezolucije, 
povelje, preporuke i zaključke te daje vjerodostojna tumačenja pojedinih odredaba zakona. 

U tablicama su u nastavku prikazani svi zakoni i drugi akti koje je Hrvatski sabor donio, prihvatio 
ili primio na znanje u razdoblju od 2011. do 2015. godine, kao i drugi statistički pokazatelji o radu 
Sabora na plenarnim sjednicama. 

 

Tablica 3: Doneseni zakoni 

 Sjednica Ukupno PZE Redovni 
postupak 

Hitni 
postupak 

Jednoglasno Većinom 
glasova 

2011. 
1 0 0 0 0 0 0 

2 9 0 0 9 0 9 

2012. 

3 38 3 1 37 2 36 

4 63 11 6 57 20 43 

5 36 10 8 28 15 21 

6 53 13 21 32 18 35 

2013. 

7 60 33 12 48 32 28 

8 145 100 22 123 81 64 

9 39 9 3 36 24 15 

10 60 13 18 42 19 41 

11 4 2 1 3 1 3 

2014. 

12 86 12 9 77 40 46 

13 44 14 18 26 13 31 

14 15 2 3 12 5 10 

15 40 12 5 35 11 29 

2015. 

16 34 13 8 26 9 25 

17 55 18 20 35 14 41 

19 5 2 1 4 0 5 

20 34 8 6 28 7 27 

 UKUPNO 820 275 162 658 311 509 
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Tablica 4: Ostali doneseni i prihvaćeni akti i akti primljeni na znanje 

 2011. 2012. 2013. 2014 2015. Ukupno 

Odluka 37 244 174 157 106 718 

Poslovnik 0 0 2 0 0 2 

Proračun 0 3 3 3 1 10 

Ustav 0 0 0 0 0 0 

Ustavni zakon 0 0 0 0 0 0 

Rezolucija 0 0 0 0 0 0 

Povelja 0 0 0 0 0 0 

Preporuka 0 0 0 0 0 0 

Vjerodostojno 
tumačenje 

0 0 2 1 0 3 

Plan 0 2 2 3 4 11 

Strategija 0 3 5 3 2 13 

Program 0 0 2 0 0 2 

Izvješće 0 52 50 75 45 222 

Ostalo 0 0 2 2 1 5 

Statut 0 0 0 0 0 0 

Memorandum 0 0 0 0 0 0 

Mišljenje 0 0 3 1 0 4 

Deklaracija 1 1 0 1 0 3 

Zaključak 1 1 1 3 1 7 

 
Grafikon 8: Doneseni zakoni prema predlagatelju   Grafikon 9: Zakoni prema načinu donošenja 
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Od ukupnog broja donesenih zakona, 45% ih mijenja ili nadopunjuje postojeće zakone.  

Grafikon 10: Doneseni zakoni prema postupku        Grafikon 11: Udio usklađenih zakona 

Tablica 5: Interpelacije o radu Vlade RH 

            INTERPELACIJE O RADU VLADE 

 Predlagatelj Datum 
podnošenja 

Status 

1.  

Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u 
svezi uloge Vlade Republike Hrvatske na 
osiguravanju uvjeta za ravnomjeran regionalni 
razvoj na temelju korištenja fondova Europske 
unije 

17 zastupnika 
Hrvatskoga 
sabora 

2013. odbijena 

2.  

Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u 
vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u 
provedbi zakona i strateških dokumenata u 
svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika 
u Jadranskom moru 

41 zastupnik 
Kluba 
zastupnika 
HDZ-a 

2015. odbijena 

3.  
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske 
zbog provedbe projekta istraživanja i 
eksploatacije ugljikovodika u Jadranu 

19 zastupnika 
Hrvatskoga 
sabora 

2015. odbijena 

4.  

Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u 
vezi s njezinom ulogom u postupku pregovora 
Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o 
sklapanju Partnerstva za transatlantsku 
trgovinu i ulaganja (TTIP) 

21 zastupnik 
Hrvatskoga 
sabora 

2015. odbijena 

5.  
Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske 
na području reforme javne uprave 

16 zastupnika 
Hrvatskoga 
sabora 

2015. odbijena 
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Tijekom 7. saziva Hrvatski sabor dao je 13 odobrenja za pokretanje, vođenje ili nastavak vođenja 
kaznenog postupka protiv zastupnika u Hrvatskom saboru, dok je u 18 slučajeva to odobrenje 
uskraćeno.  

Tablica 6: Zahtjevi za davanje odobrenja za vođenje kaznenih postupaka 

ZAHTJEVI ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA VOĐENJE KAZNENIH POSTUPAKA PROTIV ZASTUPNIKA U 
HRVATSKOM SABORU 

Rbr.  STATUS 

1.  
Odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva za davanje odobrenja za 
nastavljanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Drmića (HDSSB); 
3. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 18.1.2012.  

daje se 
odobrenje* 

2.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Maria Moharića (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

3. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 27.1.2012. 

daje se 
odobrenje 

3.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Josipa Vukovića (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 
3. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 8.3.2012. 

uskraćuje se 
odobrenje 

4.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Branke Juričev Martinčev (HDZ), zastupnice u Hrvatskom saboru; 

4. sjednica, 2. točka dnevnog reda – rasprava 1.6.2012. 

uskraćuje se 
odobrenje 

5.  
Odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva za davanje odobrenja za 
pokretanje kaznenog postupka protiv Petra Čobankovića (HDZ); 

5. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 19.9.2012. 

daje se 
odobrenje* 

6.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Giovannija Sponze (IDS), zastupnika u Hrvatskom saboru; 
6. sjednica, 58. točka dnevnog reda – rasprava 7.12.2012. 

uskraćuje se 
odobrenje 

7.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Ivice Mandića (HNS), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

6. sjednica, 58. točka dnevnog reda – rasprava 14.12.2012. 

daje se 
odobrenje 

8.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Giovannija Sponze (IDS), zastupnika u Hrvatskom saboru; 
7. sjednica, 12. točka dnevnog reda – rasprava 22.3.2013. 

uskraćuje se 
odobrenje 

9.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Gorana Beusa Richembergha (HNS), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

7. sjednica, 12. točka dnevnog reda – rasprava 22.3.2013. 

uskraćuje se 
odobrenje 

10.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Darka Milinovića (HDZ), zastupnika u Hrvatskom saboru; 
8. sjednica, 14. točka dnevnog reda – rasprava 12.4.2013. 

uskraćuje se 
odobrenje 

11.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Željka Keruma (HGS), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

8. sjednica, 14. točka dnevnog reda – rasprava 24.5.2013. 

uskraćuje se 
odobrenje 
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12.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Željka Sabe (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

9. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 25.10.2013. 

daje se 
odobrenje 

13.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavljanje kaznenog 
postupka protiv Ante Jerolimova (HDZ), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

12. sjednica, 38. točka dnevnog reda – rasprava 24.1.2014. 

daje se 
odobrenje 

14.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Igora Rađenovića (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

12. sjednica, 38. točka dnevnog reda – rasprava 24.1.2014. 

uskraćuje se 
odobrenje 

15.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Željka Sabe (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

12. sjednica, 38. točka dnevnog reda – rasprava 4.4.2014. 

daje se 
odobrenje 

16.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Vesne Želježnjak (SDP), zastupnice u Hrvatskom saboru; 

13. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 14.5.2014. 

daje se 
odobrenje 

17.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog 
postupka protiv Ade Damjanac (SDP), zastupnice u Hrvatskom saboru; 

13. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 14.5.2014. 

uskraćuje se 
odobrenje 

18.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Nade Čavlović Smiljanec (SDP), zastupnice u Hrvatskom saboru; 

13. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 30.5.2014. 

daje se 
odobrenje 

19.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Branka Hrga (HSS), zastupnika u Hrvatskom saboru; 
14. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 17.9.2014. 

uskraćuje se 
odobrenje 

20.  

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog 
postupka protiv Marine Lovrić Merzel (Nezavisna), zastupnice u Hrvatskom 
saboru; 

14. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 3.10.2014. 

daje se 
odobrenje 

21.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Marine Lovrić Merzel (Nezavisna), zastupnice u Hrvatskom saboru; 
14. sjednica, 1. točka dnevnog reda – rasprava 24.10.2014. 

uskraćuje se 
odobrenje 

22.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Maria Moharića (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

15. sjednica, 26. točka dnevnog reda – rasprava 25.11.2014. 

daje se 
odobrenje 

23.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Željka Keruma (HGS), zastupnika u Hrvatskom saboru; 
16. sjednica, 15. točka dnevnog reda – rasprava 30.1.2015. 

uskraćuje se 
odobrenje 

24.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Ante Jerolimova (HDZ), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

17. sjednica, 7. točka dnevnog reda – rasprava 17.4.2015. 

daje se 
odobrenje 

25.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Dinka Burića (HDSSB), zastupnika u Hrvatskom saboru; 
17. sjednica, 7. točka dnevnog reda – rasprava 17.4.2015. 

uskraćuje se 
odobrenje 
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26.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Marine Lovrić Merzel (Nezavisna), zastupnice u Hrvatskom saboru; 

17. sjednica, 7. točka dnevnog reda – rasprava 8.5.2015. 

uskraćuje se 
odobrenje 

27.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Slavka Linića (Nezavisni), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

17. sjednica, 7. točka dnevnog reda – rasprava 8.5.2015. 

uskraćuje se 
odobrenje 

28.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Ivana Klarina (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

17. sjednica, 7. točka dnevnog reda – rasprava 8.5.2015. 

uskraćuje se 
odobrenje 

29.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Ivana Klarina (SDP), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

17. sjednica, 7. točka dnevnog reda – rasprava 10.7.2015. 

uskraćuje se 
odobrenje 

30.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka 
protiv Slavka Linića (Nezavisni), zastupnika u Hrvatskom saboru; 

17. sjednica, 7. točka dnevnog reda – rasprava 10.7.2015. 

uskraćuje se 
odobrenje 

31.  
Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Josipe Rimac (HDZ), zastupnice u Hrvatskom saboru; 

20. sjednica, 10. točka dnevnog reda – rasprava 25.9.2015. 

daje se 
odobrenje 

Napomene:  

 *odluke pod rednim brojem 1. i 5. Mandatno-imunitetno Povjerenstvo donijelo je na temelju 
odredbi članka 27. Poslovnika Hrvatskoga sabora  

 stranačka pripadnost zastupnika navedena je prema stanju na dan podnošenja zahtjeva za 
davanje odobrenja za pokretanje ili nastavak kaznenog postupka 

 

Od ukupno tri prijedloga za osnivanje istražnog povjerenstva, jedan je prihvaćen.  

Tablica 7: Zahtjevi za osnivanje istražnih povjerenstava 

ISTRAŽNA POVJERENSTVA 

 Predlagatelj Datum 
podnošenja 

Status 

1. 

Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog 
povjerenstva za utvrđivanje činjenica u svezi 
zakonitosti postupanja Ministarstva unutarnjih 
poslova tijekom prikupljanja podataka u 
uspostavljanju telekomunikacijskih kontakata  

45 zastupnika 
Hrvatskoga 
sabora 

2012. odbijen 

2. 
Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog 
povjerenstva za utvrđivanje činjenica vezanih uz 
ubojstvo Stjepana Đurekovića 

50 zastupnika 
SDP-a   

2013. donesen 

3. 

Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog 
povjerenstva radi utvrđivanja svih činjenica u vezi 
s plasmanom kunskih kredita koji su valutnom 
klauzulom vezani uz švicarski franak 

1/10 
zastupnika 
Hrvatskoga 
sabora 

2015. 
nije 
provedena 
rasprava 
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Grafikon 12: Doneseni zakoni i trajanje rasprava prema godinama trajanja mandata 

 

 

Tijekom 7. saziva zastupnici, radna tijela, klubovi zastupnika i Vlada RH predložili su ukupno 2898 
amandmana, od kojih je 1538 prihvaćeno.  

Grafikon 13: Predlagatelji amandmana 
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Tablica 8: Predloženi i prihvaćeni amandmani po strankama* 

STRANKA PREDLOŽENI PRIHVAĆENI 
BDSH 2 1 

DC 17 0 

HDSSB 255 3 

HDZ 592 33 

HGS 5 0 

HNS 113 55 

Hrvatski laburisti  174 24 

HSP AS 12 0 

HSS 44 2 

HSU 106 47 

IDS 28 4 

Nezavisni 78 4 

Novi Val 7 1 

ORaH 75 7 

Reformisti 17 4 

SDP 205 146 

SDSS 45 2 
 

*Napomena: Prihvaćeni amandmani obuhvaćaju prihvaćene, djelomično prihvaćene i prihvaćene u 
izmijenjenom obliku 
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Zastupnici su članovima Vlade Republike Hrvatske postavili 2697 zastupničkih pitanja, što je za 
tisuću više nego u 6. sazivu. Tijekom “aktualnog prijepodneva” postavljeno je 560 pitanja. 
Najviše pitanja postavili su zastupnici Hrvatskih laburista – stranke rada, ukupno 966.  

Grafikon 14: Zastupnička pitanja prema stranci zastupnika koji ih je postavio 

 

 

Grafikon 15: Komparativni pregled postavljenih pitanja po sazivima 
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Grafikon 16: Zastupnička pitanja prema ministarstvu ili članu Vlade RH kojem su upućena 
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U skladu s odredbama Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima  
(NN 81/13) i Poslovnika Hrvatskoga sabora, Sabor, među ostalim, prati i nadzire rad Vlade u 
institucijama Europske unije, razmatra dokumente EU i stajališta Republike Hrvatske i o njima može 
donositi zaključke, nadzire poštovanje načela supsidijarnosti, odlučuje o primjeni klauzule 
premošćivanja te može razmatrati i druge europske poslove. Ovlasti Sabora u ovim poslovima 
izvršava Odbor za europske poslove, osim u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike 
Europske unije za koja je nadležan Odbor za vanjsku politiku te osim ako je drukčije uređeno 
Zakonom ili Poslovnikom Sabora ili ako Sabor odluči drukčije. 

Za trajanja 7. saziva Sabora Vlada je Saboru dostavila 77 stajališta, o kojima je Odbor donio 69 
zaključaka i jedno obrazloženo mišljenje.  

Odmah po primitku, Odbor za europske poslove upućuje stajališta RH matičnim radnim tijelima, 
koja mogu donijeti mišljenje o stajalištu temeljem kojeg Odbor za europske poslove može donijeti 
zaključak na temelju kojeg Vlada djeluje u institucijama Europske unije. O dostavljenim 
stajalištima radna tijela donijela su 74 mišljenja. 

 

Grafikon 17: Dostavljena stajališta prema području na koje se odnose 
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Grafikon 18: Broj mišljenja o stajalištima koja su radna tijela dostavila Odboru za europske 
poslove 
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ABECEDNI POPIS DONESENIH ZAKONA U 7. SAZIVU 

 

NAZIV AKTA BR.GLASILA 
Obiteljski zakon NN 103/2015 

Obiteljski zakon NN 75/2014 

Ovršni zakon NN 112/2012 

Stečajni zakon NN 71/2015 

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima NN 16/2013 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći NN 143/2013 

Zakon o carinskoj službi NN 68/2013 

Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija NN 25/2012 

Zakon o dadiljama NN 37/2013 

Zakon o dobrovoljnim mirovinskom fondovima NN 19/2014 

Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 108/2012 

Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 133/2013 

Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim 
fondovima 

NN 51/2013 

Zakon o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji 

NN 92/2014 

Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 
Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i 
ograničavanju kemikalija 

NN 18/2013 

Zakon o dopunama Zakona o registru birača NN 105/2015 

Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama NN 110/2015 

Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama NN 112/2012 

Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije NN 59/2012 

Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima NN 72/2013 

Zakon o dopuni Stečajnog zakona NN 25/2012 

Zakon o dopuni Zakona o cestama NN 22/2013 

Zakon o dopuni Zakona o energiji NN 102/2015 

Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću NN 35/2013 

Zakon o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama NN 112/2012 

Zakon o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga 
gospodarskom krizom 

NN 78/2012 

Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika NN 143/2012 

Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika NN 12/2012 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 
Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske 
željeznice d.o.o. 

NN 57/2012 

Zakon o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za 
vrijeme nezaposlenosti 

NN 118/2012 

Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju NN 9/2015 

Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i 
rehabilitaciji 

NN 105/2015 

Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga 
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 

NN 18/2013 

Zakon o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata NN 26/2015 

Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa NN 57/2015 

Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene 
štednje 

NN 139/2013 

Zakon o dopuni Zakona o Umirovljeničkom fondu NN 102/2015 

Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 143/2012 

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine NN 153/2013 

Zakon o državnim potporama NN 47/2014 

Zakon o državnim potporama NN 72/2013 

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi NN 92/2014 

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/2013 

Zakon o energetskoj učinkovitosti NN 127/2014 

Zakon o energiji NN 120/2012 

Zakon o europskim radničkim vijećima NN 93/2014 

Zakon o faktoringu NN 94/2014 

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN 108/2012 

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija NN 121/2014 

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 133/2012 

Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani 
razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu 
uništenju 

NN 127/2013 

Zakon o gradnji NN 153/2013 

Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/2013 

Zakon o građevnim proizvodima NN 76/2013 

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu NN 81/2013 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 
Zakon o hrani NN 81/2013 

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe NN 39/2013 

Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori NN 51/2015 

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 22/2013 

Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije 
gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj 

NN 82/2015 

Zakon o humanitarnoj pomoći NN 102/2015 

Zakon o informiranju potrošača o hrani NN 56/2013 

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu NN 14/2014 

Zakon o inspekcijama u poljoprivredi NN 93/2013 

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 22/2014 

Zakon o Inspektoratu rada NN 19/2014 

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika NN 94/2013 

Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava 
Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja 

NN 143/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN 56/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN 144/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN 26/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN 73/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN 136/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN 78/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona NN 93/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika NN 26/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona NN 157/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona NN 39/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona NN 133/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i 
akademskom stupnju 

NN 118/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim 
fondovima 

NN 143/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim 
poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

NN 25/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim 
pravima 

NN 127/2014 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim 
pravima 

NN 141/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu NN 143/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi NN 30/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centru za praćenje poslovanja 
energetskog sektora i investicija 

NN 120/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama NN 92/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju NN 76/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada NN 120/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 143/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 41/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 144/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 22/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji NN 26/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji NN 86/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama NN 76/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima NN 34/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima NN 150/2011 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave 

NN 127/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 82/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 33/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 72/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću NN 82/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću NN 28/2013 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 71/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima NN 94/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom osiguranju NN 59/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i 
predstečajnoj nagodbi 

NN 81/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave 

NN 147/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe 

NN 27/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN 19/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost 

NN 144/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim 
organizmima 

NN 28/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima NN 25/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti NN 71/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi 
spašavanja 

NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori NN 50/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 76/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova NN 76/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike 
Hrvatske u Europski parlament 

NN 23/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski 
sabor 

NN 19/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova u Europski 
parlament iz Republike Hrvatske 

NN 143/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike 
Hrvatske 

NN 128/2014 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2012. godinu 

NN 132/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2014. godinu 

NN 39/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2015. godinu 

NN 103/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora NN 150/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi NN 143/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi NN 83/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju NN 78/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima NN 121/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku NN 145/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku NN 143/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 19/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi 

NN 144/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima NN 81/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 33/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 76/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom preventivnom 
mehanizmu za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili 
ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja 

NN 33/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom 
namjenom 

NN 68/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju NN 127/2013 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani NN 75/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika 

NN 22/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih 
dužnosnika 

NN 150/2011 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim 
odnosima u zračnom prometu 

NN 94/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima NN 78/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu NN 76/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi 

NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi 

NN 94/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi 

NN 86/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za 
kaznena djela 

NN 143/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s 
Hrvatima izvan Republike Hrvatske 

NN 16/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih 
proizvoda 

NN 94/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju NN 59/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju NN 94/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u 
slučaju stečaja poslodavca 

NN 82/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u 
slučaju stečaja poslodavca 

NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne 
plovidbe 

NN 51/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici NN 68/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim 
fondovima s javnom ponudom 

NN 143/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku NN 25/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu NN 76/2013 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu NN 136/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi lukama unutarnjih voda NN 51/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi NN 147/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi NN 76/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi NN 51/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i 
općina u Republici Hrvatskoj 

NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji NN 33/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima NN 92/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi NN 120/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 48/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi NN 141/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi NN 112/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu NN 76/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit NN 143/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit NN 22/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 143/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 22/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 143/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 125/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 144/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 22/2012 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina NN 143/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne 
automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 

NN 78/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika 
Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 

NN 22/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog 
duga uzrokovanog gospodarskom krizom 

NN 25/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i 
pravima za vrijeme nezaposlenosti 

NN 153/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i 
pravima za vrijeme nezaposlenosti 

NN 25/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu 
nekretnina 

NN 144/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama 

NN 143/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama NN 78/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju 
investicijskog okruženja 

NN 28/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog 
gospodarstva 

NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog 
gospodarstva 

NN 53/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja NN 120/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom 
razvoju 

NN 136/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju NN 143/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju NN 112/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

NN 140/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja 
djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba 

NN 118/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji NN 82/2015 
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Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim 
stvarima s državama članicama Europske unije 

NN 26/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim 
stvarima s državama članicama Europske unije 

NN 81/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN 85/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi NN 94/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i 
povremenom obalnom pomorskom prometu 

NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom 

NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu NN 15/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu NN 136/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim 
sredstvima 

NN 112/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 
Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima 

NN 25/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 
Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija 

NN 25/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o 
zaštiti životinja 

NN 92/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu NN 30/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih 
državljana 

NN 82/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti NN 39/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim 
odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 

NN 36/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu NN 73/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vijeća, koordinacija 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 

NN 34/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i 
priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 

NN 74/2014 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji NN 144/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama NN 86/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih 
brodova i luka 

NN 59/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti 
željezničkog sustava 

NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti 
željezničkog sustava 

NN 18/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 64/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 92/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o slobodnim zonama NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se 
provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i 
dobrobiti životinja 

NN 56/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici NN 59/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama 
Republike Hrvatske 

NN 75/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 99/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu NN 85/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima NN 74/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim 
projektima Republike Hrvatske 

NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima NN 82/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima NN 33/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež NN 56/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež NN 143/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama NN 157/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom registru NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru NN 93/2014 
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Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije NN 112/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu NN 86/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama NN 94/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom 
materijalu 

NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima NN 111/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini NN 30/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini NN 68/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama NN 100/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama NN 81/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama NN 111/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije NN 102/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala NN 18/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala NN 159/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina NN 14/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u 
neposrednoj potrošnji 

NN 55/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu NN 78/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 50/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke 
infrastrukture 

NN 41/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima NN 143/2012 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta 

NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta 

NN 136/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih 
proizvoda 

NN 120/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira 
za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj 

NN 143/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 

NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 

NN 39/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 

NN 22/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim 
proizvodima 

NN 15/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim 
proizvodima 

NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske NN 119/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju NN 64/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu NN 22/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama NN 76/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama NN 125/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora 

NN 64/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava 
industrijskog vlasništva 

NN 54/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 136/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke NN 55/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša NN 78/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača NN 110/2015 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača NN 78/2012 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja NN 80/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida 
rata 

NN 148/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka NN 47/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja NN 37/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 82/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama NN 55/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 

NN 139/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 

NN 94/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama NN 78/2015 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu NN 92/2014 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu NN 127/2013 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba NN 22/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akreditaciji NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doplatku za djecu NN 82/2015 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i 
izobrazbu 

NN 14/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Financijskom inspektoratu Republike 
Hrvatske 

NN 25/2012 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu NN 119/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga 

NN 12/2012 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost NN 78/2012 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu NN 110/2015 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju NN 34/2012 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2014. godinu 

NN 141/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 147/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima NN 68/2013 
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Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze 
u neposredan dodir s hranom 

NN 41/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama 
ograničavanja 

NN 41/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 137/2013 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i 
konkurentnost 

NN 152/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i 
konkurentnost 

NN 56/2013 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi NN 18/2015 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju 

NN 41/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sportu NN 94/2013 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 30/2014 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
drugih središnjih tijela državne uprave 

NN 125/2013 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 25/2012 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke NN 153/2013 

Zakon o izmjenama Ovršnog zakona NN 70/2012 

Zakon o izmjenama Ovršnog zakona NN 12/2012 

Zakon o izmjenama Ovršnog zakona NN 150/2011 

Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz NN 144/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi NN 30/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima NN 147/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi NN 34/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama NN 110/2015 

Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima NN 37/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 
nabave 

NN 74/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 133/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o energiji NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

NN 25/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima NN 30/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću NN 41/2014 
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Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2013. godinu 

NN 145/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima NN 26/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o obnovi NN 51/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline 
Dubrovnika 

NN 19/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 123/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 22/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi 

NN 16/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih 
dužnosnika 

NN 147/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi NN 148/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi NN 148/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na 
tržište 

NN 93/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja 
ulaganja 

NN 136/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama NN 153/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom 
saboru 

NN 12/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe NN 47/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN 50/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji NN 16/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi 

NN 148/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga 
parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i 
uporabi biocidnih proizvoda 

NN 47/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti 
životinja 

NN 14/2014 
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Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama NN 152/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode 
sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti 
životinja 

NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa NN 12/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica NN 51/2013 

Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava NN 47/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata NN 144/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o vinu NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim 
oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim 
specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 

NN 14/2014 

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti na radu NN 143/2012 

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača NN 56/2013 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim potporama NN 141/2013 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku NN 56/2013 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 144/2012 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama NN 102/2015 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

NN 56/2013 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju NN 102/2015 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, 
odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju 

NN 157/2013 

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 12/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama NN 148/2013 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doplatku za djecu NN 112/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima NN 50/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 57/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj 

NN 45/2013 



PRILOZI 

44 
 

NAZIV AKTA BR.GLASILA 
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj 

NN 44/2013 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj 

NN 37/2013 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 136/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava NN 108/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju 
terorizma 

NN 25/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 157/2013 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 70/2012 

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici NN 148/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima NN 148/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima NN 38/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i 
sanaciju banaka 

NN 15/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i 
sanaciju banaka 

NN 12/2012 

Zakon o izmjeni Zakona o duhanu NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini NN 30/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu NN 30/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

NN 100/2015 

Zakon o izmjeni Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine NN 141/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima NN 47/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o hrani NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak NN 25/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću NN 143/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, 
župana i gradonačelnika Grada Zagreba 

NN 150/2011 

Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2013. godinu 

NN 53/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o javnim ovršiteljima NN 70/2012 

Zakon o izmjeni Zakona o javnim ovršiteljima NN 150/2011 
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Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama NN 110/2015 

Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima NN 90/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 150/2011 

Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju NN 33/2015 

Zakon o izmjeni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara NN 148/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora NN 38/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o policiji NN 130/2012 

Zakon o izmjeni Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja 
ulaganja 

NN 76/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s 
državama članicama Europske unije 

NN 124/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i 
razmjeni podataka primicima i javnim davanjima po osiguranicima 

NN 36/2015 

Zakon o izmjeni Zakona 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 

NN 47/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga 
parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima 
nove hrane 

NN 47/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o 
ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda 

NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu NN 152/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti 
poljoprivrednog bilja 

NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene 
štednje 

NN 110/2015 

Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene 
štednje 

NN 15/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o stočarstvu NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o šumama NN 25/2012 
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Zakon o izmjeni Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka NN 86/2012 

Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju 
sukladnosti 

NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima NN 68/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o tržištu toplinske energije NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj 
potrošnji 

NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 152/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju državnom imovinom NN 70/2012 

Zakon o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi 
ostvarenih godina radnog staža 

NN 36/2015 

Zakon o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa 
Europaea (SCE) 

NN 110/2015 

Zakon o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva - Societas Europea 
(SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU) 

NN 110/2015 

Zakon o izmjeni Zakona o vanjskim poslovima NN 127/2013 

Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 152/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o vodama NN 14/2014 

Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih 
proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište 
poljoprivrednih proizvoda 

NN 14/2014 

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade NN 74/2014 

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. 
godinu 

NN 24/2012 

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. 
godinu 

NN 139/2012 

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. 
godinu 

NN 152/2013 

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. 
godinu 

NN 148/2014 

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i 
prekršaje 

NN 133/2012 

Zakon o javno-privatnom partnerstvu NN 78/2012 

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja NN 85/2014 

Zakon o kemikalijama NN 18/2013 

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NN 51/2015 

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 
prostornom uređenju 

NN 78/2015 
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Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru 
financijskih instrumenata 

NN 59/2012 

Zakon o koncesijama NN 143/2012 

Zakon o kontaminantima NN 39/2013 

Zakon o kreditnim institucijama NN 159/2013 

Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i 
reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje 

NN 82/2012 

Zakon o kritičnim infrastrukturama NN 56/2013 

Zakon o leasingu NN 141/2013 

Zakon o lijekovima NN 76/2013 

Zakon o lokalnim izborima NN 144/2012 

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom NN 25/2013 

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji NN 86/2012 

Zakon o medicinskim proizvodima NN 76/2013 

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti NN 70/2015 

Zakon o minimalnoj plaći NN 39/2013 

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima NN 22/2014 

Zakon o mirovinskom osiguranju NN 157/2013 

Zakon o mjeriteljstvu NN 74/2014 

Zakon o morskom ribarstvu NN 81/2013 

Zakon o muzejima NN 110/2015 

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka NN 56/2013 

Zakon o nadzoru državne granice NN 83/2013 

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina NN 36/2015 

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava NN 80/2013 

Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim 
komunikacijskim mrežama 

NN 12/2012 

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba NN 55/2013 

Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom NN 94/2013 

Zakon o normizaciji NN 80/2013 

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji NN 100/2015 

Zakon o obrani NN 73/2013 

Zakon o obrtu NN 143/2013 

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima NN 19/2014 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80/2013 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u 
Republici Hrvatskoj 

NN 80/2013 

Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/2014 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013 
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Zakon o osiguranju NN 30/2015 

Zakon o osiguranju depozita NN 82/2015 

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost NN 53/2012 

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i 
željezničkom prometu 

NN 54/2013 

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike NN 14/2014 

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu NN 110/2015 

Zakon o osobnoj iskaznici NN 62/2015 

Zakon o osobnom imenu NN 118/2012 

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom NN 16/2013 

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina 
pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

NN 102/2015 

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina 
pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

NN 115/2014 

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina 
pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

NN 121/2013 

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina 
pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora 

NN 108/2012 

Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama 
tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 

NN 50/2012 

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava NN 128/2014 

Zakon o područjima i sjedištima sudova NN 128/2014 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/2015 

Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica 
Europske unije nadležnih za provedbu zakona 

NN 56/2015 

Zakon o poljoprivredi NN 30/2015 

Zakon o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi NN 50/2012 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39/2013 

Zakon o Poreznoj upravi NN 148/2013 

Zakon o Poreznoj upravi NN 25/2012 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/2013 

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića NN 72/2013 

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila NN 15/2013 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/2015 
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Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/2012 

Zakon o poštanskim uslugama NN 144/2012 

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja NN 111/2012 

Zakon o poticanju ulaganja NN 102/2015 

Zakon o poticanju zapošljavanja NN 57/2012 

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta NN 93/2014 

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju NN 80/2013 

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju NN 120/2012 

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o obavijestima o stranom pravu MU 13/2013 

Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju Vlade 
Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o 
financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za 
višegodišnji operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" za pomoć 
Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente 
"Razvoj ljudskih potencijala" u Hrvatskoj 

MU 10/2012 

Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta 
Međunarodnog kaznenog suda i Izmjena i dopuna Rimskog statuta 
Međunarodnog kaznenog suda vezanih uz zločin agresije 

MU 12/2013 

Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune Konvencije o osnivanju Vijeća za 
carinsku suradnju 

MU 10/2012 

Zakon o potvrđivanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu 
konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime 

MU 6/2015 

Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu 
na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o 
dohotku od štednje u obliku isplata kamata 

MU 3/2014 

Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu 
na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o 
dohotku od štednje u obliku isplata kamata 

MU 3/2014 

Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu 
na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba) i Republike 
Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku 
isplata kamata 

MU 3/2014 

Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu 
na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o 
dohotku od štednje u obliku isplata kamata 

MU 3/2014 
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Zakon o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Portugalske 
Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju 
izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 

MU 3/2014 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini 
robom, Ugovora u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i 
Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine 
Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na 
izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o pojednostavljenju 
formalnosti u trgovini robom i Odluka Zajedničkog odbora br. 1/89 od 3. 
svibnja 1989., br. 2/95 od 26. listopada 1995., br. 1/2000 od 20. prosinca 
2000. i br. 1/2006 od 25. listopada 2006. o izmjenama i dopunama 
Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom 

MU 4/2012 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u 
poreznim stvarima, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se 
mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u 
poreznim stvarima 

MU 1/2014 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, 
Ugovora u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i 
Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine 
Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na 
izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom 
provoznom postupku, Ugovora u obliku razmjene pisama između Europske 
zajednice i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, 
Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije koji se 
odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom 
provoznom postupku, Ugovora u obliku razmjene pisama između Europske 
zajednice i Republike Islanda, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije 
koji se odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o 
zajedničkom provoznom postupku i Odluka Zajedničkog odbora br. 3/97 od 
23. srpnja 1997., br. 1/2000 od 20. prosinca 2000., br. 1/2001 od 7. lipnja 
2001., br. 2/2002 od 27. studenoga 2002., br. 1/2005 od 17. lipnja 2005., 
br. 2/2005 od 17. lipnja 2005., br. 3/2005 od 17. lipnja 2005., br. 4/2005 od 
15. kolovoza 2005., br. 1/2007 od 16. travnja 2007., br. 1/2008 od 16. 
lipnja 2008. i br. 1/2009 od 31. srpnja 2009. o izmjenama i dopunama 
Konvencije o zajedničkom provoznom postupku 

MU 4/2012 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s 
međudržavnim posvojenjem 

MU 5/2013 

Zakon o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006. MU 3/2015 

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije 
i Republike Hrvatske o uvjetima sudjelovanja Republike Hrvatske u 
Programima Unije za 2013. godinu 

MU 13/2013 
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Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike 
Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Posebnom 
programu građansko pravo 

MU 3/2012 

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike 
Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu 
Europske unije kazneno pravo 

MU 3/2012 

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju 
u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe 

MU 2/2013 

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o Institucionalnom okviru 
Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu 
(2013) 

MU 6/2014 

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP 
financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike 
Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna 

MU 6/2014 

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog 
financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike 
Hrvatske i Kraljevine Norveške 

MU 6/2014 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i 
Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog 
zbrinjavanja 

MU 3/2014 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1725 (2010) 
između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt 
dogradnje i obnove Zatvora u Zagrebu 

MU 8/2012 

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske 
i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt "Financiranje vodno-komunalne 
infrastrukture" 

MU 7/2012 

Zakon o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Izmjene i dopune 
Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i 
Vlade Sjedinjenih Američkih Država 

MU 1/2014 

Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o 
prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. godine 

MU 2/2013 

Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te 
poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz 
Konvenciju o biološkoj raznolikosti 

MU 5/2015 
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Zakon o potvrđivanju Protokola između Republike Hrvatske i Češke 
Republike uz Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o 
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 

MU 6/2012 

Zakon o potvrđivanju Protokola između Republike Hrvatske i Republike San 
Marino kojim se mijenja i dopunjuje Ugovor između Republike Hrvatske i 
Republike San Marino o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na 
dohodak 

MU 3/2014 

Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o 
suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz 
Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe 

MU 11/2013 

Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Sigurnosni 
dodatak Sporazumu između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji 
vezano uz atomske podatke 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim 
područjem Sredozemlja 

MU 8/2012 

Zakon o potvrđivanju Protokola o pitanjima od važnosti za irski narod u 
pogledu Ugovora iz Lisabona 

MU 13/2013 

Zakon o potvrđivanju Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za 
provedbu zakona u jugoistočnoj Europi 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije i Vlade 
Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o 
financiranju 2007. - 2010 

MU 6/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske 
unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji 
sporazum o financiranju 2007. - 2011. sklopljen 31. srpnja 2012. 

MU 9/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske 
unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji 
sporazum o financiranju 2007.-2012. sklopljen 4. studenoga 2013. 

MU 7/2014 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država 
članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u 
zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i 
Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu 
konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime 

MU 5/2015 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Bugarske, Republike 
Hrvatske, Mađarske i Republike Austrije o omogućavanju prekograničnog 
postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu 

MU 1/2014 
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Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske 
unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za 
praćenje droga i ovisnosti o drogama 

MU 3/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine 
Španjolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 
Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) o pristupanju 
Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a o osnivanju Europskog centra za 
srednjoročne prognoze vremena i njome povezanim uvjetima, Konvencije o 
osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena s 
Protokolom o povlasticama i imunitetima Europskog centra za srednjoročne 
prognoze vremena i Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o 
osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena 

MU 6/2015 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine o načinu financiranja i izrade glavnog 
projekta, te vođenja upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, 
ishođenje lokacijskih dozvola, suglasnosti i građevinskih dozvola za projekt 
"Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska" 

MU 5/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine o suradnji na području obrane 

MU 8/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 
ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i 
velikih nesreća 

MU 7/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Francuske Republike o suradnji na području obrane 

MU 12/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Mađarske o radu Dunavskog policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra 

MU 3/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Bugarske o policijskoj suradnji 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Makedonije o policijskoj suradnji 

MU 5/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa 

MU 3/2015 
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Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak 
nezakonit 

MU 7/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Sjedinjenih Američkih Država o nabavi i razmjeni usluga (USA-HRV-02) 

MU 10/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA prekogranični program 
Mađarska - Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 

MU 11/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska 
prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 

MU 11/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program prekogranične 
suradnje Slovenija-Hrvatska" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 

MU 11/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa 
za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta 
pretpristupne pomoći za 2011. godinu (decentralizirano upravljanje) 

MU 6/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične 
suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična 
suradnja programa IPA, za 2012. godinu 

MU 10/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične 
suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična 
suradnja programa IPA, za 2013. godinu 

MU 10/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične 
suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2012. godinu 

MU 10/2013 
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Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične 
suradnje Hrvatska - Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2013. godinu 

MU 10/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične 
suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2012. godinu 

MU 10/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične 
suradnje Hrvatska - Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja 
programa IPA, za 2013. godinu 

MU 10/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju 
između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji 
Operativni program "Promet" za pomoć Zajednice iz Instrumenta 
pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj 

MU 2/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju 
između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji 
Operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz 
Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" 
u Hrvatskoj 

MU 3/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju 
između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji 
Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć Zajednice iz Instrumenta 
pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj 

MU 2/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - 
Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa 
IPA, za 2010. godinu 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije o programu prekogranične suradnje Hrvatska - 
Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa 
IPA, za 2011. godinu 

MU 9/2012 
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Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - 
Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 
2010. godinu 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije o programu prekogranične suradnje Hrvatska - 
Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 
2011. godinu 

MU 9/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - 
Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. 
godinu 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije o programu prekogranične suradnje Hrvatska - 
Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2011. 
godinu 

MU 9/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u 
okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 
2011. godinu - 3. dio 

MU 6/2012 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u 
okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 
2013. godinu 

MU 13/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske i Europske komisije u vezu s Nacionalnim programom za Hrvatsku u 
okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 
2012. godinu 

MU 12/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske, Europske komisije i Upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o 
integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa 
transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda 
za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja 

MU 4/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike 
Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u 
Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u 
okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog 
fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja 

MU 4/2013 
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Zakon o potvrđivanju Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje između 
Guernseya i Republike Hrvatske 

MU 6/2014 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje između 
Jerseya i Republike Hrvatske 

MU 5/2015 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i 
Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne 
strane i Gruzije, s druge strane 

MU 2/2015 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i 
Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne 
strane, i Republike Moldove, s druge strane 

MU 2/2015 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i 
Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne 
strane, i Ukrajine, s druge strane 

MU 1/2015 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o primjeni odredaba Konvencije 
Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. koje se odnose na 
očuvanje i gospodarenje ribljim naseljima koja se nalaze u više različitih 
pojaseva i naselja vrlo migratornih vrsta riba 

MU 7/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sudjelovanju Republike Hrvatske u 
Europskom gospodarskom prostoru 

MU 8/2014 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o suradnji na području zaštite svjedoka MU 11/2013 

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog 
prostora Središnje Europe 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike 
Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike 
Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine 
Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, 
Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, 
Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike 
Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike 
Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, 
Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice 
Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske 
Europskoj uniji 

MU 2/2012 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine o izručenju 

MU 1/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o 
euroatlantskom partnerstvu 

MU 2/2013 
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Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o 
međunarodnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 

MU 8/2012 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o 
socijalnom osiguranju 

MU 1/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke 
za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između 
Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje 
Projekta obnove infrastrukture luke Split 

MU 3/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Gruzije o 
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja 
poreza na dohodak i na imovinu 

MU 12/2013 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike 
Azerbajdžana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju 
izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu 

MU 2/2013 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike 
Kosovo o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 

MU 8/2012 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike 
Makedonije o euroatlantskom partnerstvu 

MU 1/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike 
Makedonije o izručenju 

MU 8/2012 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene 
Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog 
oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na 
dohodak od otuđenja imovine 

MU 5/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog 
Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i 
sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu 

MU 6/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 
ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu 

MU 6/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Kraljevine Švedske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 

MU 4/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Finske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 

MU 4/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Indije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju 
izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak 

MU 4/2014 
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Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Kazakstana o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, 
nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i 
drugih oblika kaznenih djela 

MU 5/2012 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Kosova o europskom partnerstvu 

MU 5/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Republike Moldove o europskom partnerstvu 

MU 2/2013 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Turkmenistana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na 
dohodak 

MU 3/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade 
Velikog Vojvodstva Luksemburga o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 

MU 4/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog 
Balkana - WISE 

MU 6/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o drugom zajmu za razvojnu politiku 
gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za 
obnovu i razvoj 

MU 4/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o državi domaćinu između Vlade Republike 
Hrvatske i RACVIAC-a - Centra za sigurnosnu suradnju 

MU 7/2013 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i 
Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU 
fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine 

MU 5/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i 
Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije HŽ 
Infrastrukture" 

MU 2/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i 
Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove 
infrastrukture luke Split 

MU 3/2013 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Dodatno financiranje kreditnog 
programa financiranja izvoza" 

MU 1/2013 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih 
Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o. 

MU 5/2015 
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Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih 
Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. 

MU 5/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih 
Hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. 

MU 5/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj vezano za Projekt financiranja 
hrvatskog izvoza uz garanciju 

MU 6/2015 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o trgovini oružjem NN 1/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog 
razvoja 

MU 7/2013 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Program poboljšanja kvalitete i 
djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga 

MU 5/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava 
socijalne zaštite 

MU 8/2014 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i 
Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt poduzetničkog kapitala za 
inovacije i poduzetništvo 

MU 5/2015 

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na 
Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu 

NN 64/2015 

Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji NN 143/2012 

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/2013 

Zakon o prebivalištu NN 144/2012 

Zakon o predmetima opće uporabe NN 39/2013 

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima NN 39/2013 

Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj 
nutrijentima 

NN 39/2013 

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama NN 94/2013 

Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja NN 144/2012 

Zakon o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji NN 25/2012 

Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima NN 112/2012 
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Zakon o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama NN 112/2012 

Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja NN 30/2015 

Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u 
pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama 

NN 76/2012 

Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne 
proizvode 

NN 143/2012 

Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe 
tankera bez dvostruke oplate 

NN 51/2013 

Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku 
Hrvatsku 

NN 64/2015 

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 82/2013 

Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o 
primicima i javnim davanjima po osiguranicima 

NN 157/2013 

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica NN 144/2012 

Zakon o privremenom uzdržavanju NN 92/2014 

Zakon o probaciji NN 143/2012 

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina NN 78/2015 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN 157/2013 

Zakon o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom 
prijevozu 

NN 127/2013 

Zakon o prostornom uređenju NN 153/2013 

Zakon o protuminskom djelovanju NN 110/2015 

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije NN 54/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni 
Uredbe (EZ) br. 2006/2004 

NN 127/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi 

NN 56/2013 

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 

NN 54/2013 

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 

NN 56/2015 
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Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća 
u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih 
proizvoda 

NN 39/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća 
od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim 
stvarima 

NN 92/2014 

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 

NN 54/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih 
kemikalija 

NN 41/2014 

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 

NN 152/2014 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju 
(EGTS) 

NN 76/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište 
sredstava za zaštitu bilja 

NN 80/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća 
od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena 
verzija) 

NN 18/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga 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 

NN 50/2012 

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 

NN 18/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu 
genetski modificiranih organizama 

NN 81/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima NN 81/2013 
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Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 
27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane 

NN 18/2013 

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 

NN 80/2013 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća 
od 31.ožujka 2004. godine o deterdžentima 

NN 34/2012 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim 
onečišćujućim tvarima 

NN 148/2013 

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima 
poduzetničkog kapitala 

NN 123/2013 

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog 
poduzetništva 

NN 123/2013 

Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena 
uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet 

NN 94/2013 

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 

NN 127/2013 

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 

NN 127/2013 

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i 
označavanju ekoloških proizvoda 

NN 80/2013 

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa NN 54/2013 

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge NN 80/2013 

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za 
teritorijalnu suradnju 

NN 74/2014 

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne 
sigurnosti 

NN 54/2013 

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja NN 125/2013 

Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno 
posječenim drvom i proizvodima od takvog drva 

NN 54/2013 

Zakon o pučkom pravobranitelju NN 76/2012 

Zakon o računovodstvu NN 78/2015 

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti NN 141/2013 

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima 
za bilježenje u cestovnom prijevozu 

NN 75/2013 
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Zakon o radu NN 93/2014 

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/2014 

Zakon o registru birača NN 144/2012 

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti NN 120/2012 

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga NN 71/2014 

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih 
kvalifikacija 

NN 82/2015 

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata NN 93/2014 

Zakon o rudarstvu NN 56/2013 

Zakon o sanaciji javnih ustanova NN 136/2012 

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava NN 19/2015 

Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske 
županije 

NN 77/2014 

Zakon o savjetima mladih NN 41/2014 

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava NN 82/2013 

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika NN 78/2015 

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, 
hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja 

NN 81/2013 

Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske NN 73/2013 

Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/2013 

Zakon o socijalnoj skrbi NN 33/2012 

Zakon o sportskoj inspekciji NN 86/2012 

Zakon o Središnjem registru osiguranika NN 159/2013 

Zakon o stečaju potrošača NN 100/2015 

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske NN 133/2013 

Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i 
europskoj zadruzi (SCE) 

NN 93/2014 

Zakon o sudovima NN 28/2013 

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim 
poslovima 

NN 81/2013 

Zakon o sustavu civilne zaštite NN 82/2015 

Zakon o sustavu državne uprave NN 150/2011 

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN 78/2015 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/2013 

Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava NN 72/2013 
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Zakon o trošarinama NN 22/2013 

Zakon o tržištu električne energije NN 22/2013 

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata NN 19/2014 

Zakon o tržištu plina NN 28/2013 

Zakon o tržištu toplinske energije NN 80/2013 

Zakon o turističkoj inspekciji NN 19/2014 

Zakon o udrugama NN 74/2014 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/2015 

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN 93/2013 

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske 

NN 94/2013 

Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim 
službama 

NN 36/2015 

Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim 
službama 

NN 143/2012 

Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog 
staža 

NN 41/2014 

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih 
instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj 

NN 78/2012 

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih 
i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 
2014.-2020. 

NN 92/2014 

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela 
državne uprave 

NN 150/2011 

Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja NN 39/2013 

Zakon o veterinarstvu NN 82/2013 

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost NN 159/2013 

Zakon o Vladi Republike Hrvatske NN 150/2011 

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/2013 

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i 
posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda 

NN 82/2013 

Zakon o Zakladi "Hrvatska kuća - Croatia House" NN 123/2013 

Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" NN 82/2015 

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog 
podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i 
prehrambenih proizvoda 

NN 80/2013 

Zakon o zaštiti na radu NN 71/2014 

Zakon o zaštiti novčarskih institucija NN 56/2015 

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/2013 
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Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama NN 76/2014 

Zakon o zaštiti potrošača NN 41/2014 

Zakon o zaštiti prirode NN 80/2013 

Zakon o željeznici NN 94/2013 

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola NN 92/2014 
 

  



PRILOZI 

67 
 

OSTALI DONESENI, PRIHVAĆENI I AKTI PRIMLJENI NA ZNANJE 
(za akte koji se ne objavljuju u službenom glasilu navedena je sjednica na kojoj je o 
njima odlučivano) 

 

NAZIV AKTA 
BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine  b) Izvješće o 
korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine 

6. sjednica 

Davanje mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 
sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi odredbe članka 184. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnice Ane Lovrin 

8. sjednica 

Davanje mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 
sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi odredbe članka 216. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnika Branka Vukšića 

8. sjednica 

Davanje mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 
sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika zastupnika 
Davorina Mlakara 

9. sjednica 

Davanje mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 
sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi poslovnika zastupnika 
Borisa Blažekovića 

15. sjednica 

Davanje mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju 
zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupnice 
Đurđice Sumrak 

16. sjednica 

Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao 
strateškom interesu Republike Hrvatske 

NN 11/2012 

Deklaracija u svezi s odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu 
Jugoslaviju o privremenom puštanju optuženika Vojislava Šešelja na 
slobodu 

NN 140/2014 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 
2013. i 2014. godinu 

NN 24/2012 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 
2014. i 2015. godinu 

NN 139/2012 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 
2015. i 2016. godinu 

NN 152/2013 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016 
i 2017. godinu 

NN 148/2014 

Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje  
od 2015. do 2024. godine 

NN 151/2014 

Godišnje izvješće Financijske agencije za 2012. godinu 12. sjednica 

Godišnje izvješće Financijske agencije za 2013. godinu 17. sjednica 
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/ SJEDNICA 

Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2010. godinu 3. sjednica 

Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2011. godinu 5. sjednica 

Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2012. godinu 9. sjednica 

Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2013. godinu 13. sjednica 

Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2011. godinu 5. sjednica 

Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2012. godinu 12. sjednica 

Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2013. godinu 13. sjednica 

Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu 17. sjednica 

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2010. godinu 3. sjednica 

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2011. godinu 7. sjednica 

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2012. godinu 12. sjednica 

Godišnje izvješće o državnim potporama za 2013. godinu 17. sjednica 

Godišnje izvješće o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog 
mehanizma za 2012. godinu 9. sjednica 

Godišnje izvješće o obrani za 2013. godinu 13. sjednica 

Godišnje izvješće o obrani za 2014. godinu 17. sjednica 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 
2011. godinu - sažetak 4. sjednica 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 
2012. godinu 8. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga 
za 2012. godinu 12. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2010. 
godinu 3. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2011. 
godinu 5. sjednica 
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/ SJEDNICA 

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2012. 
godinu 9. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013. 
godinu 14. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne 
nabave za 2011. godinu 5. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne 
nabave za 2012. godinu 9. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne 
nabave za 2013. godinu 14. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 
za 2012. godinu 9. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 
za 2013. godinu 17. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije za 2011. godinu 5. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije za 2012. godinu 9. sjednica 

Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
komunikacije za 2013. godinu 16. sjednica 

Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju 
kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike 
Hrvatske za 2011. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u 
Republici Hrvatskoj za 2011. godinu 

4. sjednica 

Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju 
kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike 
Hrvatske za 2012. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u 
Republici Hrvatskoj za 2012. godinu 

9. sjednica 

Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske 9. sjednica 

Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske 14. sjednica 

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2011. godinu 

NN 84/2012 

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2012. godinu 

NN 98/2013 

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2013. godinu 

NN 96/2014 

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2014. godinu 

NN 80/2015 

Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2010. godinu 3. sjednica 
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Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2012. godinu NN 98/2013 

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2013. godinu NN 96/2014 

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu NN 80/2015 

Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 
2011. godinu 5. sjednica 

Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 
2013. godinu 13. sjednica 

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2012. 
godine 

NN 125/2012 

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. 
godine 

NN 72/2013 

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2014. 
godine 

NN 21/2014 

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. 
godine 

NN 21/2015 

Industrijska strategije Republike Hrvatske 2014. - 2020. NN 126/2014 

Izmjena Deklaracije o temeljnim načelima pregovora za punopravno 
članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji 

NN 151/2011 

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu 
i projekcije za 2013. i 2014. godinu 

NN 132/2012 

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu 
i projekcija za 2014. i 2015. godinu 

NN 145/2013 

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu 
i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

NN 53/2013 

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 
i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

NN 141/2014 

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 
i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

NN 39/2014 

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu 
i projekcija za 2016. i 2017. godinu 

NN 103/2015 

Izvješća o obavljenim revizijama za 2010. godinu 3. sjednica 

Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 
2011. godini 4. sjednica 

Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 
2012. godini 10. sjednica 
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Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 
2013. godini 14. sjednica 

Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 
2014. godini 17. sjednica 

Izvješće Nacionalnog vijeća za šport 3. sjednica 

Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti 
Republike Hrvatske 2011. godine 5. sjednica 

Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti 
Republike Hrvatske 2012. godine 12. sjednica 

Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti 
Republike Hrvatske 2013. godine 13. sjednica 

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. 8. sjednica 

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 12. sjednica 

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine 14. sjednica 

Izvješće o ljudskim pravima osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim 
ustanovama u okviru djelovanja Nacionalnog preventivnog mehanizma u 
2014. godini 

17. sjednica 

Izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim u 2011. godini za 
Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. 
godine 

5. sjednica 

Izvješće o obavljenim revizijama za 2011. godinu 7. sjednica 

Izvješće o obavljenim revizijama za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji bolničkih zdravstvenih ustanova 
za 2011. 12. sjednica 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih 
zastupnika za 2010. 3. sjednica 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih 
zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za 2011. 

7. sjednica 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih 
zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za 2012. 

12. sjednica 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih 
zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2013. godinu 

16. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu 4. sjednica 
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Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2012. 8. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu 13. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 17. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji očuvanja prirode, zaštite bioraznolikosti i 
upravljanja u nacionalnim parkovima 13. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji turističkih zajednica i Instituta za turizam za 
2012. 13. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u 
Republici Hrvatskoj 16. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu HP 
Hrvatska pošta d.d. 3. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 12. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u 
opremanje i razvoj poduzetničkih zona 16. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i 
ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 

16. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u 
trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske 16. sjednica 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja poslovnim 
prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske 3. sjednica 

Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2011. 
godini 5. sjednica 

Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2012. 
godini 8. sjednica 

Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2013. 
godini 16. sjednica 

Izvješće o pojavama diskriminacije za 2011. godinu 5. sjednica 

Izvješće o pojavama diskriminacije za 2012. godinu 9. sjednica 

Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji za 2011. godinu 5. sjednica 

Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji za 2012. godinu 9. sjednica 

Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji za 2013. godinu 16. sjednica 
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Izvješće o poslovanju HRT-a za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o poslovanju HRT-a za 2013. godinu 16. sjednica 

Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije 
u 2012. godini 8. sjednica 

Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije 
u 2013. godini 13. sjednica 

Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2011. 
godini 7. sjednica 

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja 
zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu 5. sjednica 

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja 
zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja 
zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu 16. sjednica 

Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 
2009. - 2012. 8. sjednica 

Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim 
financijskim sredstvima za 2011. godinu 7. sjednica 

Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim 
financijskim sredstvima za 2013. godinu 13. sjednica 

Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim 
financijskim sredstvima za 2014. godinu 17. sjednica 

Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim 
financijskim sredstvima za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske 
inozemstvu za 2010. godinu 4. sjednica 

Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske 
inozemstvu za 2011. godinu 7. sjednica 

Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske 
inozemstvu za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o provedbi Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih 
groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja za 2013. 
godinu 

13. sjednica 

Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji za 2011. godinu 4. sjednica 

Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji za 2012. godinu 9. sjednica 

Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji za 2013. godinu 16. sjednica 
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Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. 
godinu 13. sjednica 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. 
godinu 17. sjednica 

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o 
utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 
2011. godinu za potrebe nacionalnih manjina 

5. sjednica 

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o 
utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 
2012. godinu za potrebe nacionalnih manjina 

12. sjednica 

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o 
utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 
2013. godinu za potrebe nacionalnih manjina 

14. sjednica 

Izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2010. 
godinu 5. sjednica 

Izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2011. 
godinu 5. sjednica 

Izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2013. 
godinu 14. sjednica 

Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2011. godinu 4. sjednica 

Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2013. godinu 16. sjednica 

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2010. godini 3. sjednica 

Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2011. godini 5. sjednica 

Izvješće o radu državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o radu državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2013. godinu 14. sjednica 

Izvješće o radu državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2014. godinu 17. sjednica 

Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu 3. sjednica 

Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu 7. sjednica 

Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2013. 12. sjednica 

Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. godinu 16. sjednica 
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Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2010. godinu 
- sažetak 3. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2011. godinu 
- sažetak 4. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2012. godinu 
- sažetak 9. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu 
- sažetak 13. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2011. godinu 
i Ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2011. 
godinu 

7. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2012. godinu 
i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne 
agencije za 2012. godinu 

9. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu 
i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne 
agencije za 2013. godinu 

14. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra 
Domovinskog rata za 2013. godinu 15. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra 
Domovinskog rata za 2011. godinu - sažetak 5. sjednica 

Izvješće o radu Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra 
Domovinskog rata za 2012. godinu 9. sjednica 

Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 
2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 
2013. 15. sjednica 

Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje 
za 2011. 7. sjednica 

Izvješće o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog 
poslovanja HRT-a u 2012. godini 12. sjednica 

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije za razdoblje od 11. srpnja 2012. do 30. lipnja 2013. 12. sjednica 

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 15. srpnja 2014. 17. sjednica 

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za 2012. godinu 9. sjednica 

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2012. 
godinu 12. sjednica 

Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2013. godinu 14. sjednica 

Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2012. godinu 8. sjednica 
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Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2013. godinu 16. sjednica 

Izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih 
groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog 
razdoblja za 2013. godinu 

13. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2011. godinu 4. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2012. godinu - sažetak 9. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2013. godinu - sažetak 13. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2014. godinu - sažetak 17. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu 
- sažetak 4. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2012. godinu 
- sažetak 9. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2013. godinu 
- sažetak 13. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2014. - 
sažetak 17. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. 
godinu - sažetak 4. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. 
godinu - sažetak 9. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013. 
godinu - sažetak 13. sjednica 

Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. 
godinu - sažetak 17. sjednica 

Izvješće o radu probacijske službe za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o radu probacijske službe za 2013. godinu 15. sjednica 

Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i 
obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske 
radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 19. 
studenoga 2012. do 31. prosinca 2013. 

12. sjednica 

Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2014. godinu - sažetak 17. sjednica 

Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2011. godinu 4. sjednica 
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Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2012. godinu - sažetak 9. sjednica 

Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2013. godinu - sažetak 13. sjednica 

Izvješće o radu Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima za 
2011. godinu 7. sjednica 

Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2013. godinu 14. sjednica 

Izvješće o radu Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim 
sudom za ljudska prava za razdoblje od 1.1.2012. - 31.12.2012. godine 12. sjednica 

Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke 
medije za 2011. godinu 5. sjednica 

Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke 
medije za 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke 
medije za 2013. godinu 14. sjednica 

Izvješće o sastancima Europskog vijeća koja su održana u Bruxellesu 
tijekom 2014. godine 16. sjednica 

Izvješće o sastanku Europskog vijeća, koji se 19. i 20. prosinca 2013. 
godine održao u Bruxellesu 12. sjednica 

Izvješće o sastanku Europskog vijeća, koji se 24. i 25. listopada 2013. 
godine održao u Bruxellesu 12. sjednica 

Izvješće o slobodnim zonama za 2011. i 2012. godinu 12. sjednica 

Izvješće o slobodnim zonama za 2013. godinu 16. sjednica 

Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2012. 
godinu 9. sjednica 

Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2011. 
godinu 9. sjednica 

Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2013. 
godinu 15. sjednica 

Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2011. godinu, s 
financijskim pokazateljima 5. sjednica 

Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2012. godinu, s 
financijskim pokazateljima 12. sjednica 

Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2013. godinu, s 
financijskim pokazateljima 16. sjednica 
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Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2005. do 
2008. godine 4. sjednica 

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014. (razdoblje od 2009. 
do 2012.) 16. sjednica 

Izvješće o stanju u prostoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. 
do 2012. godine 7. sjednica 

Izvješće o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji 
potpore miru KFOR na Kosovu od 1. siječnja 2012. godine do 23. ožujka 
2013. godine 

10. sjednica 

Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) u razdoblju od 1. rujna 2010. do 
31. ožujka 2012. godine 

5. sjednica 

Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu od 1. travnja 2012. godine do 
31. ožujka 2013. godine 

10. sjednica 

Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA" od srpnja 2009. 
godine do rujna 2013. godine 

10. sjednica 

Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 1. siječnja 2013. godine 
do 30. rujna 2014. godine 

15. sjednica 

Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 1. listopada 2014. do 31. 
kolovoza 2015. godine 

20. sjednica 

Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji 
su upućeni na rad u NATO zapovjednu strukturu, NATO strukturu snaga i 
druga nacionalna (multinacionalna) zapovjedništva u operacijama i drugim 
aktivnostima u inozemstvu pod vodstvom NATO-a 

20. sjednica 

Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2011. godini 12. sjednica 

Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2012. godini 12. sjednica 

Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2013. godini 17. sjednica 

Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti 3. sjednica 

Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti 7. sjednica 

Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti 12. sjednica 

Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti 12. sjednica 

Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti 17. sjednica 
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Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti 17. sjednica 

Izvješće o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju 
zakonske ovlasti 5. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog 
postupka protiv Ade Damjanac, zastupnice u Hrvatskom saboru 13. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog 
postupka protiv Marine Lovrić Merzel, zastupnice u Hrvatskom saboru 14. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavljanje kaznenog 
postupka protiv Ante Jerolimova, zastupnika u Hrvatskom saboru 12. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavljanje vođenja 
kaznenog postupka protiv Ivana Drmića, zastupnika u Hrvatskom saboru 3. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Željka Keruma, zastupnika u Hrvatskom saboru 8. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Željka Sabe, zastupnika u Hrvatskom saboru 9. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Željka Sabe, zastupnika u Hrvatskom saboru 12. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Vesne Želježnjak, zastupnice u Hrvatskom saboru 13. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Nade Čavlović Smiljanec, zastupnice u Hrvatskom saboru 13. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Ante Jerolimova, zastupnika u Hrvatskom saboru 17. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Dinka Burića, zastupnika u Hrvatskom saboru 17. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Marine Lovrić Merzel, zastupnice u Hrvatskom saboru 17. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Slavka Linića, zastupnika u Hrvatskom saboru 17. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Ivana Klarina, zastupnika u Hrvatskom saboru 17. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Ivana Klarina, zastupnika u Hrvatskom saboru 17. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog 
postupka protiv Slavka Linića, zastupnika u Hrvatskom saboru 17. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Maria Moharića, zastupnika u Hrvatskom saboru 3. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Josipa Vukovića, zastupnika u Hrvatskom saboru 3. sjednica 
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Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Branke Juričev Martinčev, zastupnice u Hrvatskom saboru 4. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Giovannija Sponze, zastupnika u Hrvatskom saboru 6. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Ivice Mandića, zastupnika u Hrvatskom saboru 6. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Giovannija Sponze, zastupnika u Hrvatskom saboru 7. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Gorana Beusa Richembergha, zastupnika u Hrvatskom saboru 7. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Darka Milinovića, zastupnika u Hrvatskom saboru 8. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Igora Rađenovića, zastupnika u Hrvatskom saboru 12. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Branka Hrga, zastupnika u Hrvatskom saboru 14. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Marine Lovrić Merzel, zastupnice u Hrvatskom saboru 14. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Maria Moharića, zastupnika u Hrvatskom saboru 15. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Željka Keruma, zastupnika u Hrvatskom saboru 16. sjednica 

Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 
protiv Josipe Rimac, zastupnice u Hrvatskom saboru 20. sjednica 

Izvješće o Zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma o donošenju 
Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru 14. sjednica 

Izvješće o Zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma o uređenju 
pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju 15. sjednica 

Izvješće o Zahtjevu za raspisivanje referenduma Građanske inicijative "U 
ime obitelji" 8. sjednica 

Izvješće o Zahtjevu za raspisivanje referenduma Građanske inicijative 
"Stožer za obranu hrvatskog Vukovara" 12. sjednica 

Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2012. godinu 10. sjednica 

Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2013. godinu 14. sjednica 

Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene 
vlasti za 2013. godinu 16. sjednica 

Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene 
vlasti za 2014. godinu 17. sjednica 
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Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje 
donosi Hrvatski sabor 

NN 74/2015 

Konačno izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim za Popis 
stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine 16. sjednica 

Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013.- 2015. godine NN 27/2013 

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020. NN 116/2012 

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje od 2012. do 2017. godine 

NN 122/2012 

Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. 
godine 

NN 68/2013 

Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, 
klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016. 

NN 26/2015 

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. 
godine 

NN 90/2013 

Odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva za davanje odobrenja za 
pokretanje kaznenog postupka protiv Petra Čobankovića 5. sjednica 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za upravljanje 
državnom imovinom za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 

NN 24/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za upravljanje 
državnom imovinom za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

NN 139/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje 
i prodaju za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

NN 152/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje 
i prodaju za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

NN 148/2014 

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 

NN 24/2012 

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 

NN 139/2012 

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 

NN 152/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za 
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcije za 
2016. i 2017. godinu 

NN 148/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. 
godinu 

NN 24/2012 
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Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. 
godinu 

NN 139/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

NN 152/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. 
godinu 

NN 148/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. 
godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 

NN 24/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. 
godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

NN 139/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. 
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

NN 152/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. 
godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

NN 148/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. 
godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 

NN 24/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. 
godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

NN 139/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. 
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

NN 152/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. i 
projekcije za 2016. i 2017. godinu 

NN 148/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. 
godinu 

NN 148/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu 

NN 98/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za I. - IX. mjesec 2013. 
godine 

NN 96/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. 
godine 

NN 84/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu 

NN 80/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Centra za restrukturiranje i prodaju za X.-XII. mjesec 2013. godine 

NN 96/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 
2011. godinu 

NN 84/2012 
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Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 
2012. godinu 

NN 98/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 
2013. godinu 

NN 96/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 
2014. godinu 

NN 80/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu 

NN 84/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu 

NN 98/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu 

NN 96/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu 

NN 80/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu 

NN 84/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu 

NN 98/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu 

NN 96/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu 

NN 80/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih voda za 2011. godinu 

NN 84/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih voda za 2012. godinu 

NN 98/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih voda za 2013. godinu 

NN 96/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskih voda za 2014. godinu 

NN 80/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 
plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za I. - III. 2011. godine 

NN 84/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu i projekcija 
za 2014. i 2015. godinu i na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra 
za restrukturiranje i prodaju za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. 
godinu 

NN 145/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana 
Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu i projekcije 
za 2014. i 2015. godinu 

NN 53/2013 
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Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcija za 2015. 
i 2016. godinu 

NN 141/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcija za 2016. 
i 2017. godinu 

NN 103/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. i 
projekcije za 2013. i 2014. godinu 

NN 132/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. 
godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu 

NN 145/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. 
godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

NN 141/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. 
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 

NN 103/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. i projekcije za 
2013. i 2014. godinu 

NN 132/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu i 
projekcija za 2014. i 2015. godinu 

NN 145/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i 
projekcije za 2015. i 2016. godinu 

NN 141/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i 
projekcija za 2016. i 2017. godinu 

NN 103/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 

NN 132/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu 

NN 145/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

NN 53/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

NN 141/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

NN 39/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 

NN 103/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih voda za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 

NN 132/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu 

NN 145/2013 
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Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 

NN 53/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

NN 141/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

NN 39/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu 

NN 103/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcija 
za 2016. i 2017. godinu 

NN 103/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo 
polugodište 2012. godine 

NN 127/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo 
polugodište 2013. godine 

NN 135/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo 
polugodište 2014. godine 

NN 138/2014 

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 

NN 127/2012 

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 

NN 135/2013 

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 

NN 138/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 
prvo polugodište 2012. godine 

NN 127/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 
prvo polugodište 2013. godine 

NN 135/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 
prvo polugodište 2014. godine 

NN 138/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine 

NN 127/2012 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013. godine 

NN 135/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2014. godine 

NN 138/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2012. godine 

NN 127/2012 
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Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2013. godine 

NN 135/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2014. godine 

NN 138/2014 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu rada i odlučivanja 
Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa  

NN 149/2013 

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za 
restrukturiranje i prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine 

NN 109/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne 
agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 
2016. godine 

NN 109/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine 

NN 109/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih 
cesta za prvo tromjesečje 2016. godine 

NN 109/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda 
za prvo tromjesečje 2016. godine 

NN 109/2015 

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine 

NN 109/2015 

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 

NN 17/2015 

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit NN 35/2012 

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo NN 108/2015 

Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Medvednica NN 89/2014 

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Vransko jezero NN 58/2012 

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak - 
Samoborsko gorje 

NN 125/2014 

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja 
Nacionalnog parka Plitvička jezera 

NN 49/2014 

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka 
prirode Telašćica 

NN 22/2014 

Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog 
interesa 

NN 105/2015 

Odluka o imenovanju člana Državnog sudbenog vijeća  NN 70/2012 

Odluka o imenovanju člana Državnoodvjetničkog vijeća  NN 30/2014 

Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata člana Državnog 
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

NN 89/2014 

Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata člana Izaslanstva 
Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative 

NN 35/2012 

Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata člana Izaslanstva 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 

NN 19/2014 
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Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata članice Izaslanstva 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a 

NN 123/2013 

Odluka o imenovanju člana i prestanku mandata članice Nacionalnog 
vijeća za vode 

NN 46/2015 

Odluka o imenovanju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje NN 151/2014 

Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 30/2014 

Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 155/2013 

Odluka o imenovanju člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina Hrvatskoga sabora 

NN 14/2015 

Odluka o imenovanju člana Savjeta javne ustanove Spomen-područja 
Jasenovac 

NN 50/2012 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske 
regulatorne agencije 

NN 78/2015 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske 
agencije 

NN 34/2015 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ureda za pronalaženje, 
obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon 
Drugog svjetskog rata 

NN 29/2012 

Odluka o imenovanju člana Vijeća za elektroničke medije NN 120/2013 

Odluka o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave 

NN 53/2015 

Odluka o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave 

NN 151/2014 

Odluka o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave 

NN 89/2014 

Odluka o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave 

NN 81/2012 

Odluka o imenovanju članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije NN 16/2014 

Odluka o imenovanju članice i prestanku mandata člana Izaslanstva 
Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a 

NN 131/2013 

Odluka o imenovanju članice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih 
potencijala 

NN 120/2014 

Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske 
regulatorne agencije 

NN 139/2013 

Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne 
novinske agencije 

NN 118/2012 

Odluka o imenovanju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja NN 27/2014 

Odluka o imenovanju članova Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika NN 12/2012 

Odluka o imenovanju članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda 
zastupnika 

NN 12/2012 

Odluka o imenovanju članova i prestanku mandata članova Državnog 
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

NN 50/2013 

Odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 
Strategije suzbijanja korupcije 

NN 70/2012 
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Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za naknadu 
oduzete imovine 

NN 81/2012 

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu 
i razvitak 

NN 14/2012 

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 76/2015 

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 136/2012 

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 136/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za etiku u znanosti i visokom 
obrazovanju 

NN 72/2014 

Odluka o imenovanju članova Odbora za europske poslove Hrvatskoga 
sabora 

NN 19/2014 

Odluka o imenovanju članova Odbora za financije i državni proračun 
Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za informiranje, informatizaciju i 
medije Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga 
sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu 
Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za pomorstvo, promet i 
infrastrukturu Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo 
Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno 
partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga 
sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za regionalni razvoj i fondove 
Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav 
Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga 
sabora 

NN 19/2014 
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Odluka o imenovanju članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša i prirode 
Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku 
Hrvatskoga sabora 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku NN 30/2014 

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za 
znanost 

NN 50/2013 

Odluka o imenovanju članova Vijeća za vodne usluge NN 17/2015 

Odluka o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i 
obrazovanje 

NN 34/2015 

Odluka o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih 
potencijala 

NN 17/2015 

Odluka o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport NN 143/2012 

Odluka o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne 
novinske agencije 

NN 118/2012 

Odluka o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije NN 83/2014 

Odluka o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije NN 54/2013 

Odluka o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije NN 70/2012 

Odluka o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda 

NN 81/2012 

Odluka o imenovanju dva člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u 
Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

NN 50/2012 

Odluka o imenovanju dva člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu NN 19/2015 

Odluka o imenovanju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske NN 33/2014 

Odluka o imenovanju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije NN 121/2012 

Odluka o imenovanju guvernera Hrvatske narodne banke i prestanku 
mandata guvernera Hrvatske narodne banke 

NN 78/2012 

Odluka o imenovanju i prestanku mandata članova Nacionalnoga 
zdravstvenog vijeća 

NN 120/2014 

Odluka o imenovanju i prestanku mandata vanjskih članova Savjeta 
Hrvatske narodne banke 

NN 81/2012 

Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
dimenziji Srednjoeuropske inicijative 

NN 29/2012 

Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
skupštini Mediterana 

NN 29/2012 

Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
skupštini NATO-a 

NN 29/2012 

Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
skupštini SEECP-a 

NN 55/2015 

Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
skupštini Vijeća Europe 

NN 29/2012 

Odluka o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom 
parlamentarnom odboru Republike Hrvatske - Europske unije 

NN 29/2012 
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Odluka o imenovanju Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora 
pri Interparlamentarnoj uniji 

NN 29/2012 

Odluka o imenovanju pravobraniteljice za djecu NN 40/2014 

Odluka o imenovanju predsjednice i člana Nacionalnog vijeća za znanost NN 78/2012 

Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za odgoj i 
obrazovanje 

NN 143/2012 

Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj 
ljudskih potencijala 

NN 72/2014 

Odluka o imenovanju predsjednika i članice Upravnog vijeća Hrvatske 
energetske regulatorne agencije 

NN 81/2012 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za vode NN 121/2012 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za 
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

NN 48/2014 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Ivan 
Filipović" i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora "Nagrade 
Ivan Filipović" 

NN 14/2015 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Ivan 
Filipović" i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora "Nagrade 
Ivan Filipović" 

NN 110/2012 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir 
Nazor" 

NN 29/2012 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir 
Nazor" i prestanku mandata predsjednika i članova Odbora "Nagrade 
Vladimir Nazor" 

NN 30/2014 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora državne nagrade za 
sport "Franjo Bučar" 

NN 121/2012 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje 

NN 121/2012 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske 
agencije za nadzor financijskih usluga 

NN 14/2012 

Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za 
sport 

NN 83/2014 

Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja 

NN 139/2013 

Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske 
regulatorne agencije 

NN 89/2014 

Odluka o imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja NN 39/2015 

Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog 
vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata 

NN 120/2013 

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i dijela 
članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 

NN 89/2014 

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova 
Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije 

NN 27/2013 

Odluka o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora NN 115/2012 

Odluka o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora NN 11/2012 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Odluka o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 48/2014 

Odluka o imenovanju ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu 
osobnih podataka 

NN 50/2012 

Odluka o imenovanju tajnika Hrvatskoga sabora NN 150/2011 

Odluka o imenovanju viceguvernera Hrvatske narodne banke i prestanku 
mandata vanjskih članova Hrvatske narodne banke 

NN 90/2013 

Odluka o imenovanju viceguvernera Hrvatske narodne banke i prestanku 
mandata viceguvernera Hrvatske narodne banke 

NN 131/2013 

Odluka o imenovanju voditelja i prestanku mandata voditelja i razrješenju 
i imenovanju člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
skupštini Mediterana 

NN 123/2013 

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske 
radiotelevizije 

NN 81/2012 

Odluka o imenovanju zamjenice pravobraniteljice za djecu NN 83/2014 

Odluka o imenovanju zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora i tajnice 
plenarne sjednice Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

Odluka o imenovanju zamjenika člana i prestanku mandata zamjenika 
člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana 

NN 123/2013 

Odluka o imenovanju zamjenika guvernera i viceguvernera Hrvatske 
narodne banke i prestanku mandata viceguvernera Hrvatske narodne 
banke 

NN 81/2012 

Odluka o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost 
spolova 

NN 14/2012 

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednice Državne komisije za 
kontrolu postupaka javne nabave 

NN 120/2013 

Odluka o imenovanju zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europski 
parlament 

NN 35/2012 

Odluka o iskazivanje povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 48/2015 

Odluka o iskazivanju povjerenja članici Vlade Republike Hrvatske NN 129/2012 

Odluka o iskazivanju povjerenja članici Vlade Republike Hrvatske NN 129/2012 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 76/2014 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 76/2014 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 61/2014 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 93/2013 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 34/2013 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 129/2012 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 67/2012 

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske NN 46/2012 

Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske  NN 151/2011 

Odluka o izboru člana  i prestanku mandata člana Odbora za rad, 
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Mandatno-imunitetnog 
povjerenstva Hrvatskoga sabora 

NN 35/2012 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za Europske 
poslove Hrvatskoga sabora 

NN 89/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za financije i 
državni proračun Hrvatskoga sabora 

NN 89/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za financije i 
državni proračun Hrvatskoga sabora 

NN 138/2012 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za financije i 
državni proračun Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora 

NN 120/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za izbor, 
imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za ljudska prava i 
prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 

NN 68/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 46/2015 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 35/2012 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za obranu 
Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za obranu 
Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za obrazovanje, 
znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 

NN 19/2015 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za pravosuđe 
Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za prostorno 
uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za prostorno 
uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za ratne veterane 
Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za ratne veterane 
Hrvatskoga sabora 

NN 50/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za regionalni 
razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 68/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za regionalni 
razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora 

NN 89/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju 
politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora 

NN 50/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za zakonodavstvo 
Hrvatskoga sabora 

NN 19/2015 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za zakonodavstvo 
Hrvatskoga sabora 

NN 93/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša 
i prirode Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Mandatno-imunitetnog 
povjerenstva Hrvatskoga sabora 

NN 34/2015 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Nacionalnog vijeća za 
praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 

NN 123/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za izbor, 
imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za obrazovanje, 
znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 

NN 30/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za 
poljoprivredu Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za pravosuđe 
Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za ratne 
veterane Hrvatskoga sabora 

NN 30/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za turizam 
Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o izboru člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije 

NN 64/2015 

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Financijske agencije NN 50/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora NN 12/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga 
sabora 

NN 68/2014 

Odluka o izboru člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga 
sabora 

NN 12/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora NN 14/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije 
Hrvatskoga sabora 

NN 12/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora NN 131/2013 

Odluka o izboru člana Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj 
Hrvatskoga sabora 

NN 12/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga 
sabora 

NN 12/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora NN 70/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora NN 12/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske 
unije Hrvatskoga sabora 

NN 138/2012 

Odluka o izboru člana Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora NN 12/2012 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Odluka o izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga 
sabora 

NN 83/2013 

Odluka o izboru članica i prestanku mandata članova Odbora za vanjsku 
politiku Hrvatskoga sabora 

NN 93/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Izaslanstva Hrvatskoga 
sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i 
suradnju 

NN 123/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za financije i 
državni proračun Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za financije i 
državni proračun Hrvatskoga sabora 

NN 83/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora 

NN 50/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za izbor, 
imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora 

NN 83/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 30/2014 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 83/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za obitelj, 
mlade i sport Hrvatskoga sabora 

NN 138/2012 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za turizam 
Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora 

NN 93/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu 
okoliša i prirode Hrvatskoga sabora 

NN 120/2014 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu 
okoliša i prirode Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zdravstvo i 
socijalnu politiku Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za obranu 
Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za 
ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora 

NN 30/2014 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za vanjsku 
politiku Hrvatskoga sabora 

NN 19/2014 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za 
zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 

NN 34/2015 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za 
zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zdravstvo i 
socijalnu politiku Hrvatskoga sabora 

NN 19/2014 

Odluka o izboru članice Odbora za obranu Hrvatskoga sabora NN 12/2012 

Odluka o izboru članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora NN 12/2012 
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NAZIV AKTA BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Odluka o izboru članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga 
sabora 

NN 50/2013 

Odluka o izboru članova i prestanku mandata članova Odbora za izbor, 
imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o izboru članova i prestanku mandata članova Odbora za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o izboru članova i prestanku mandata članova Odbora za 
pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije NN 151/2014 

Odluka o izboru članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije NN 121/2012 

Odluka o izboru dva člana i prestanku mandata članice Odbora za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o izboru i imenovanju članova Savjeta za robne zalihe NN 81/2012 

Odluka o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini 
Organizacije za europsku sigurnost i suradnju 

NN 29/2012 

Odluka o izboru potpredsjednica i članova Državnog izbornog povjerenstva 
Republike Hrvatske 

NN 25/2015 

Odluka o izboru potpredsjednice Hrvatskog sabora NN 113/2012 

Odluka o izboru potpredsjednice Hrvatskoga sabora NN 151/2011 

Odluka o izboru potpredsjednice i prestanku mandata potpredsjednice 
Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 

NN 34/2015 

Odluka o izboru potpredsjednice i prestanku mandata potpredsjednika 
Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora 

NN 50/2013 

Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora NN 70/2012 

Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora NN 70/2012 

Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora NN 151/2011 

Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora NN 150/2011 

Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora NN 150/2011 

Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora NN 150/2011 

Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednice i 
izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 

NN 30/2014 

Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednice 
Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 

NN 123/2013 

Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednika 
Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora 

NN 83/2013 

Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednika, 
razrješenju člana i izboru članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga 
sabora 

NN 83/2014 

Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednika, 
razrješenju člana i izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za 
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o izboru povjerenika za informiranje NN 131/2013 
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Odluka o izboru predsjednice  i članova Povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa 

NN 13/2013 

Odluka o izboru predsjednice i članova Odbora za regionalni razvoj, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o 
sukobu interesa 

NN 13/2013 

Odluka o izboru predsjednice i prestanku mandata predsjednice i 
razrješenju i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku 
Hrvatskoga sabora 

NN 93/2013 

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Nacionalnog 
vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 

NN 29/2012 

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za 
ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Mandatno-
imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za 
pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za 
zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za 
zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika Hrvatskog sabora NN 113/2012 

Odluka o izboru predsjednika Hrvatskoga sabora NN 150/2011 

Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednice Odbora za 
međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora 

NN 29/2012 

Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za 
gospodarstvo Hrvatskoga sabora 

NN 89/2014 

Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za 
međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za 
poljoprivredu Hrvatskoga sabora 

NN 50/2013 

Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za 
prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora 

NN 83/2013 

Odluka o izboru predsjednika i prestanku mandata predsjednika Odbora za 
prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske NN 93/2013 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za 
financije i državni proračun Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za izbor, 
imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za 
obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 
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Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za 
pravosuđe Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
europske integracije Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
europske poslove Hrvatskoga sabora 

NN 93/2013 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
gospodarstvo Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Hrvate 
izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za lokalnu 
i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 

NN 12/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obranu 
Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
obrazovanje znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora 

NN 12/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za rad i 
socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ratne 
veterane Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
turizam Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
vanjsku politiku Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu 
okoliša Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o izboru pučke pravobraniteljice NN 22/2013 

Odluka o izboru tri člana Otočnog vijeća NN 81/2012 

Odluka o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice NN 48/2014 

Odluka o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice NN 93/2013 
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od 
posebnog državnog interesa 

NN 55/2015 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od 
posebnog državnog interesa 

NN 16/2014 

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora NN 81/2012 

Odluka o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike 
Hrvatske 

NN 76/2013 

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. Zakona 
o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08) 

NN 138/2012 

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o 
mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 157/13., 151/14. i 
33/15.) 

NN 68/2015 

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 
6. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 84/11.) 

NN 18/2013 

Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica 
vezanih uz ubojstvo Stjepana Đurekovića 

NN 131/2013 

Odluka o osnivanju Odbora na Nagradu za promicanje prava djeteta NN 105/2015 

Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta NN 136/2013 

Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku NN 156/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 150/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice  i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i  početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 155/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 11/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 11/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 85/2014 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 73/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 13/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 70/2012 
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Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 11/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 11/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 47/2014 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 73/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 115/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 115/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 35/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 33/2012 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 
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Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 120/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 73/2013 

Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 90/2013 

Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 90/2013 

Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 123/2013 

Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 93/2013 

Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 46/2013 

Odluka o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 154/2011 

Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak za 2011. godinu 

NN 81/2012 

Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak za 2012. godinu 

NN 73/2013 

Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak za 2013. godinu 

NN 68/2014 

Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Agencije za zaštitu 
tržišnog natjecanja  

NN 74/2014 

Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o  
povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz mirovne 
misije Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni (UNDOF) 

NN 36/2013 

Odluka o potvrđivanju Poslovnika Povjerenika za informiranje  NN 22/2014 

Odluka o potvrđivanju Poslovnika pučkog pravobranitelja NN 93/2013 

Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
usluga 

NN 53/2012 

Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske radiotelevizije NN 14/2013 

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 

NN 105/2015 
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Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 61/2014 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 22/2014 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 121/2012 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 118/2014 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 70/2012 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 120/2013 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika  i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 83/2013 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i  
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 110/2012 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku 
mirovanja zastupničkog mandata u Hrvatskom saboru 

NN 90/2013 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 76/2014 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 93/2013 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 73/2013 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 46/2012 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 14/2015 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 76/2014 

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskom saboru 

NN 73/2013 
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Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i 
prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u 
Hrvatskome saboru 

NN 61/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenice zastupnice u 
Hrvatskom saboru 

NN 90/2013 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 79/2015 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru 

NN 27/2015 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnici u Hrvatskom saboru NN 83/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnici u Hrvatskom saboru NN 83/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 101/2015 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 76/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 16/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 121/2012 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika  u Hrvatskom saboru 

NN 115/2012 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 53/2015 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 34/2015 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja 
zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru 

NN 67/2013 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika u Hrvatskom saboru NN 36/2013 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupniku u Hrvatskom saboru NN 118/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupniku u Hrvatskom saboru NN 118/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupniku u Hrvatskom saboru NN 83/2014 

Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupniku u Hrvatskom saboru NN 83/2014 

Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske NN 131/2013 

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih 
tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike 
Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine 

NN 109/2015 

Odluka o proglašenju "Dana prava osoba s duševnim smetnjama" u 
Republici Hrvatskoj 

NN 64/2012 

Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana hitne medicinske službe" NN 54/2013 

Odluka o proglašenju dana 20. lipnja Danom sjećanja na Stjepana Radića i 
lipanjske žrtve 

NN 68/2015 

Odluka o proglašenju Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda NN 78/2015 

Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve 
Porajmosa/Holokausta koji se obilježava 2. kolovoza 

NN 151/2014 
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Odluka o proglašenju Nacionalnog dana Nikole Tesle - dana znanosti, 
tehnologije i inovacije 

NN 47/2014 

Odluka o proglašenju Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze NN 46/2015 

Odluka o raspisivanju državnog referenduma NN 134/2013 

Odluka o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike 
Hrvatske Europskoj uniji 

NN 151/2011 

Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora NN 103/2015 

Odluka o razrješenju člana Državnog sudbenog vijeća  NN 70/2012 

Odluka o razrješenju člana Državnoodvjetničkog vijeća  NN 83/2013 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Nacionalnog vijeća za praćenje 
provedbe Strategije suzbijanja korupcije 

NN 30/2014 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo 
Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i 
upravne poslove Hrvatskoga sabora 

NN 12/2012 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za obitelj, mlade i 
sport Hrvatskoga sabora 

NN 68/2014 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za poljoprivredu, 
ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za rad i socijalno 
partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 12/2012 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za rad, mirovinski 
sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za ravnopravnost 
spolova Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za regionalni razvoj i 
fondove Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 19/2014 

Odluka o razrješenju člana i izboru članova i prestanku mandata članice 
Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju člana i izboru članova i prestanku mandata članice 
Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju člana i izboru članova Odbora za ratne veterane 
Hrvatskoga sabora 

NN 12/2012 

Odluka o razrješenju člana i izboru dva člana Odbora za zakonodavstvo 
Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju člana i izboru potpredsjednika Odbora za regionalni 
razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora 

NN 81/2012 

Odluka o razrješenju člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
dimenziji Srednjoeuropske inicijative 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje NN 151/2014 

Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 123/2013 

Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 14/2012 

Odluka o razrješenju člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora NN 55/2015 



PRILOZI 

104 
 

NAZIV AKTA BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske 
regulatorne agencije 

NN 78/2015 

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske 
regulatorne agencije 

NN 89/2014 

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske 
regulatorne agencije 

NN 139/2013 

Odluka o razrješenju člana Vijeća za elektroničke medije NN 16/2014 

Odluka o razrješenju člana Vijeća za elektroničke medije NN 73/2013 

Odluka o razrješenju člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja NN 39/2015 

Odluka o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana 
Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora 

NN 120/2014 

Odluka o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana 
Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 120/2014 

Odluka o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata članice 
Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o razrješenju člana, izboru potpredsjednika i člana i prestanku 
mandata potpredsjednika Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora 

NN 46/2015 

Odluka o razrješenju člana, izboru potpredsjednika i prestanku mandata 
potpredsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 
sabora 

NN 55/2015 

Odluka o razrješenju člana, izboru predsjednika i prestanku mandata 
predsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije 
suzbijanja korupcije 

NN 55/2015 

Odluka o razrješenju članice Državne komisije za kontrolu postupaka 
javne nabave 

NN 151/2014 

Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Izaslanstva Hrvatskoga 
sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a 

NN 64/2015 

Odluka o razrješenju članice i izboru člana Izvršnog odbora Nacionalne 
grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji 

NN 47/2014 

Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za europske poslove 
Hrvatskoga sabora 

NN 64/2015 

Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za gospodarstvo 
Hrvatskoga sabora 

NN 47/2014 

Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za informiranje, 
informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za poljoprivredu 
Hrvatskoga sabora 

NN 25/2015 

Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za rad, mirovinski 
sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 46/2015 

Odluka o razrješenju članice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih 
potencijala 

NN 120/2014 

Odluka o razrješenju članice Nacionalnog vijeća za znanost NN 78/2012 

Odluka o razrješenju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije NN 83/2013 
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Odluka o razrješenju članice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne 
novinske agencije 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju članice Vijeća za elektroničke medije NN 105/2015 

Odluka o razrješenju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja NN 27/2014 

Odluka o razrješenju članice, izboru članova i prestanku mandata člana 
Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 68/2014 

Odluka o razrješenju članice, izboru članova i prestanku mandata članice 
Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju članova Vijeća za vodne usluge NN 17/2015 

Odluka o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i 
obrazovanje 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih 
potencijala 

NN 17/2015 

Odluka o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport NN 143/2012 

Odluka o razrješenju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske 
radiotelevizije koje imenuje Hrvatski sabor 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju dijela članova Programskog vijeća Hrvatske 
radiotelevizije 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne 
novinske agencije 

NN 118/2012 

Odluka o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije NN 83/2014 

Odluka o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije NN 54/2013 

Odluka o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije NN 70/2012 

Odluka o razrješenju dva zamjenika člana i imenovanju dva zamjenika 
člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća 
Europe 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju dvije članice i izboru dva člana Mandatno-
imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nacionalnog vijeća za vode NN 120/2014 

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nacionalnog vijeća za vode NN 50/2013 

Odluka o razrješenju i imenovanju članice i razrješenju i imenovanju 
zamjenice članice Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj 
skupštini Vijeća Europe 

NN 123/2013 

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za 
dodjelu Nagrade Faust Vrančić 

NN 138/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Mandatno-imunitetnog povjerenstva 
Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Nadzornog odbora Financijske agencije NN 120/2014 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za europske poslove 
Hrvatskoga sabora 

NN 19/2015 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za europske poslove 
Hrvatskoga sabora 

NN 124/2014 
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Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i državni proračun 
Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i državni proračun 
Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga 
sabora 

NN 93/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za informiranje, 
informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 

NN 55/2015 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora 

NN 75/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obitelj, mlade i sport 
Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora NN 120/2014 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje, znanost i 
kulturu Hrvatskoga sabora 

NN 124/2014 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje, znanost i 
kulturu Hrvatskoga sabora 

NN 81/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga 
sabora 

NN 19/2015 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga 
sabora 

NN 67/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga 
sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe 
Hrvatskoga sabora 

NN 19/2015 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za rad, mirovinski sustav i 
socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga 
sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za regionalni razvoj i fondove 
Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 131/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora NN 35/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora NN 12/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora 

NN 138/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i 
nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički 
sustav Hrvatskoga sabora 

NN 25/2015 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički 
sustav Hrvatskoga sabora 

NN 19/2015 
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Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički 
sustav Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga 
sabora 

NN 131/2013 

Odluka o razrješenju i izboru člana Savjeta za robne zalihe NN 120/2014 

Odluka o razrješenju i izboru članice Izvršnog odbora Nacionalne grupe 
Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji 

NN 123/2013 

Odluka o razrješenju i izboru članice Nacionalnog vijeća za praćenje 
provedbe Strategije suzbijanja korupcije 

NN 67/2013 

Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i 
upravne poslove Hrvatskoga sabora 

NN 121/2012 

Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga 
sabora 

NN 83/2014 

Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i 
socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i 
socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 68/2014 

Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i 
socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 

NN 138/2012 

Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu 
politiku Hrvatskoga sabora 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu 
politiku Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o razrješenju i izboru članova Obora za Ustav, Poslovnik i politički 
sustav Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora NN 34/2015 

Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga 
sabora 

NN 75/2012 

Odluka o razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga 
sabora 

NN 11/2012 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika i razrješenju člana Odbora 
za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora 

NN 67/2013 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika i razrješenju i izboru člana 
Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora 

NN 75/2012 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika i razrješenju i izboru člana 
Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 

NN 25/2015 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika i razrješenju i izboru člana 
Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora 

NN 75/2012 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Mandatno-imunitetnog 
povjerenstva Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za obrazovanje, 
znanost i kulturu Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za regionalni razvoj 
i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 50/2013 

Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika, izboru člana i prestanku 
mandata člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora 

NN 55/2015 
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Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za informiranje, 
informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora 

NN 124/2014 

Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za predstavke i 
pritužbe Hrvatskoga sabora 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za predstavke i 
pritužbe Hrvatskoga sabora 

NN 70/2012 

Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i 
politički sustav Hrvatskoga sabora 

NN 115/2012 

Odluka o razrješenju i izboru voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u 
Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju 

NN 34/2015 

Odluka o razrješenju i izboru voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u 
Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju 

NN 124/2014 

Odluka o razrješenju i prestanku mandata članova Odbora za podjelu 
državnih nagrada za znanost i o imenovanju članova Odbora za podjelu 
državnih nagrada za znanost 

NN 35/2012 

Odluka o razrješenju potpredsjednice Hrvatskoga sabora NN 70/2012 

Odluka o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika i 
razrješenju člana i izboru članice Odbora za financije i državni proračun 
Hrvatskoga sabora 

NN 25/2015 

Odluka o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika i 
razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika i 
razrješenju i izboru članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora 

NN 11/2012 

Odluka o razrješenju potpredsjednika Hrvatskoga sabora  NN 70/2012 

Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice i 
razrješenju članice i izboru člana Odbora za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske Hrvatskoga sabora 

NN 89/2014 

Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice i 
razrješenju članice i izboru člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora 

NN 83/2013 

Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice i 
razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 

NN 75/2012 

Odluka o razrješenju pravobraniteljice za djecu NN 40/2014 

Odluka o razrješenju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za 
sport 

NN 83/2014 

Odluka o razrješenju predsjednice i dijela članova Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja 

NN 139/2013 

Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Nacionalnog 
vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 

NN 75/2012 

Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za obitelj, 
mlade i sport Hrvatskoga sabora 

NN 67/2013 

Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za 
regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 

Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika, izboru članice i 
prestanku mandata članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku 
Hrvatskoga sabora 

NN 83/2014 
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Odluka o razrješenju predsjednice, zamjenice predsjednice i članice 
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 

NN 89/2014 

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Odbora "Nagrade Vladimir 
Nazor" 

NN 29/2012 

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Uprave Hrvatske agencije za 
nadzor financijskih usluga 

NN 14/2012 

Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za obitelj, 
mladež i šport Hrvatskoga sabora 

NN 75/2012 

Odluka o razrješenju predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost NN 78/2012 

Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske 
regulatorne agencije 

NN 81/2012 

Odluka o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za 
europske integracije Hrvatskoga sabora 

NN 93/2013 

Odluka o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog 
vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata 

NN 120/2013 

Odluka o razrješenju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora NN 115/2012 

Odluka o razrješenju predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora NN 11/2012 

Odluka o razrješenju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka NN 76/2013 

Odluka o razrješenju ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu 
osobnih podataka 

NN 50/2012 

Odluka o razrješenju tajnika Hrvatskoga sabora NN 150/2011 

Odluka o razrješenju tajnika Hrvatskoga sabora i imenovanju tajnice 
Hrvatskoga sabora 

NN 27/2015 

Odluka o razrješenju vanjskog člana Savjeta Hrvatske narodne banke NN 83/2013 

Odluka o razrješenju zamjenice člana i imenovanju zamjenika člana 
Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

NN 64/2015 

Odluka o razrješenju zamjenice člana i imenovanju zamjenika člana 
Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

NN 47/2014 

Odluka o razrješenju zamjenice pučke pravobraniteljice NN 120/2014 

Odluka o razrješenju zamjenika člana i imenovanju zamjenika člana 
Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

NN 89/2014 

Odluka o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost 
spolova 

NN 14/2012 

Odluka o razrješenju zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika 
plenarne sjednice Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora NN 64/2012 

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj 
operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR) 

NN 138/2012 

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji 
potpore miru KFOR na Kosovu 

NN 105/2015 

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji 
potpore miru KFOR na Kosovu 

NN 151/2014 

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji 
potpore miru KFOR na Kosovu 

NN 139/2013 
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Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj 
humanitarnoj operaciji Europske unije "TRITON" u Sredozemlju 

NN 78/2015 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Sirijskoj Arapskoj Republici (UNSMIS) 

NN 51/2012 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR Somalija- ATALANTA" 

NN 138/2012 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) 

NN 115/2012 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu 

NN 105/2015 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu 

NN 151/2014 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda 

NN 105/2015 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda 

NN 144/2013 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA 

NN 139/2013 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA" 

NN 151/2014 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru "EUFOR ALTHEA" u Bosni i Hercegovini 

NN 151/2014 

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 
operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu 

NN 139/2013 

Odluka o upućivanju 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 

NN 105/2015 

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 

NN 149/2013 

Odluka o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske NN 150/2013 

Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice NN 11/2012 

Odluka o utvrđivanju trajanja mandata članova Nacionalnog vijeća za 
odgoj i obrazovanje 

NN 76/2013 

Odluka u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma 
Građanske inicijative "Stožer za obranu hrvatskog Vukovara" 

NN 88/2014 

Odluka u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma 
Građanske inicijative "U ime obitelji" 

NN 136/2014 

Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o 
donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom 
sektoru 

NN 25/2015 

Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o 
uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju 

NN 25/2015 



PRILOZI 

111 
 

NAZIV AKTA BR.GLASILA
/ SJEDNICA 

Odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga 
sabora 

NN 83/2013 

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom 
stečevinom Europske unije za 2012. godinu 

NN 25/2012 

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom 
stečevinom Europske unije za 2013. godinu 

NN 18/2013 

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom 
stečevinom Europske unije za 2014. godinu 

NN 16/2014 

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom 
stečevinom Europske unije za 2015. godinu 

NN 25/2015 

Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja 
stabilnosti cijena i provedbe monetarne politike 7. sjednica 

Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja 
stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike 12. sjednica 

Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja 
stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike 16. sjednica 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske 
za prvo polugodište 2012. godine 

NN 127/2012 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske 
za prvo polugodište 2013. godine 

NN 135/2013 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske 
za prvo polugodište 2014. godine 

NN 138/2014 

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 
2012. 

NN 127/2012 

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 
2013. godine 

NN 135/2013 

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 
2014. godine 

NN 138/2014 

Posebno izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u svrhu 
podizanja razine svijesti o primjeni UN Konvencije o pravima osoba s 
invaliditetom 

7. sjednica 

Posebno izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom vezano za 
zaštitu prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra 17. sjednica 

Poslovnik Hrvatskoga sabora NN 81/2013 

Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u 
Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe 

NN 118/2014 

Prethodna odluka o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN 151/2011 

Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za turizam Hrvatskoga 
sabora 

NN 143/2012 

Prijedlog zaključaka o potpori međunarodnoj inicijativi o ustanovljenju 5. 
studenoga Svjetskim danom romskoga jezika 4. sjednica 

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje 16. sjednica 
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih 16. sjednica 

Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma 17. sjednica 
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Prijedlog zakona o izbornim jedinicama 15. sjednica 
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i 
programe Europske unije 17. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom 
poslovanju i predstečajnoj nagodbi, s Konačnim prijedlogom zakona 10. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor 15. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor 15. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u 
Hrvatski sabor 15. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma 
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom 
zakona 

17. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjenama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom 
zakona 4. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o pravima i dužnostima 
zastupnika u Hrvatskom saboru 5. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona 17. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima i sjedištima 
sudova 12. sjednica 

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj 12. sjednica 

Prijedlog zakona o kamatama 13. sjednica 
Prijedlog zakona o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom 
postupku 12. sjednica 

Prijedlog zakona o zabavnim i posebnim automatima za igru 4. sjednica 

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017. godine NN 69/2013 
Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2011. 
godinu 5. sjednica 

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije NN 124/2014 

Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022. 
godine 

NN 69/2013 

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine NN 70/2015 

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. - 2020. NN 136/2013 

Strategija razvoja pravosuđa, za razdoblje od 2013. do 2018. godine NN 144/2012 

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine NN 55/2013 

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine NN 26/2015 

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine 

NN 76/2013 

Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i 
istrošenog nuklearnog goriva 

NN 125/2014 

Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018. NN 47/2015 

Vjerodostojno tumačenja članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj 
skrbi ("Narodne novine", broj 33/12) 

NN 46/2013 
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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.) 

NN 89/2014 

Vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 41/1990.) 

NN 18/2013 

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. godine 

NN 85/2015 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva 
Hrvatskoga sabora 

NN 150/2011 

 




