
 
 

 
 
 
 

Analitičko praćenje proaktivne objave proračunskih dokumenata i 
izvješća 26 komora (članak 10. stavak 1. točke 4., 7. i 8. Zakona o 

pravu na pristup informacijama) 
 
 
Posebnim zakonima kojima se osnivaju komore ili kojima je predviđeno njihovo osnivanje 
propisuju se javne ovlasti koje su im dodijeljene, poput izdavanja potvrda i dozvola, vođenja 
registara i imenika, organizacije stručnih ispita, provođenja stručnog osposobljavanje za 
obavljanje pojedinih djelatnosti, izdavanje licencija, davanje, obnavljanje i oduzimanje 
odobrenja za rad, određivanje najniže cijene usluga, obavljanje stručnog nadzora nad radom 
i dr. Drugim riječima, kao i kod drugih tijela javne vlasti kao ključni element djelovanja komora 
ističe se rad u javnom interesu temeljem propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, odnosno 
temeljem odluke osnivača. Sukladno tome, komore predstavljaju tijela javne vlasti prema 
definiciji iz članka 5.stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ br. 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: ZPPI). 

Obveza proaktivne objave informacija 

U odnosu na objavu financijskih dokumenata i izvješća komore su, kao neprofitne organizacije, 
obveznici Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 
(“Narodne novine”, broj 121/14) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i 
Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 31/15, 67/17 i 115/18). Sukladno 
navedenim propisima, neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog 
knjigovodstva dužne su izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu, 
a koji se sastoji od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata i obrazloženja 
financijskog plana. Također, sukladno navedenim propisima, komore su dužne Ministarstvu 
financija dostavljati godišnje financijske izvještaje koji se javno objavljuju u elektroničkom 
obliku putem Registra neprofitnih organizacija1, a na kojem su dostupni određeni dokumenti 
koji se odnose na financijsko poslovanje komora (polugodišnji i godišnji izvještaji o prihodima 
i rashodima i bilance) od 2008. godine. 

Iako je uvidom u Registar neprofitnih organizacije utvrđeno da komore ispunjavaju obvezu 
dostave financijskih izvješća koja proizlazi iz propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje 
neprofitnih organizacija, potrebno je naglasiti da su one, bez obzira na podvrgnutost regulaciji 
u navedenom pravnom režimu, kao tijela javne vlasti dužne ispunjavati i obveze sukladno 
Zakonu o pravu na pristup informacijama. 

Povjerenik za informiranje, kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava 
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, nadzire proaktivne objavu informacija 
propisanih člankom 10. stavkom 1. ZPPI-ja, a koja uključuje i obvezu objave proračunskih, 
odnosno financijskih dokumenata i izvješća na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. 

 
1 Registar neprofitnih organizacija dostupan je na stranicama Ministarstva financija na poveznici 
https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ 
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S ciljem ujednačavanja prakse tijela javne vlasti u odnosu na ispunjavanje zakonske obveze 
proaktivne objave, Povjerenik za informiranje objavio je u prosincu 2016. godine Uputu o 
provedbi obveze proaktivne objave informacija za tijela javne vlasti2, a s ciljem dodatne 
razrade, definiranja i konkretiziranja zakonske obveze koja se odnosi na objavu određenih 
proračunskih i drugih financijskih dokumenata na službenim internetskim stranicama, na lako 
pretraživ način i u strojno čitljivim formatima, u rujnu 2018. godine i Smjernice za objavu 
proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom obliku3.  

Navedenim dokumentima Povjerenik za informiranje ukazao je na obvezu svih tijela javne 
vlasti da na svojim internetskim stranicama objavljuju podatke o izvorima financiranja s 
kategorizacijom prihoda, financijski plan odnosno proračun ili drugi odgovarajući financijsko- 
planski dokument, izvješća o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana ili drugog 
odgovarajućeg dokumenta, godišnja financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente o 
prihodima i rashodima (uključujući i podatke o dodijeljenim potporama, donacijama ili 
sredstvima EU fondova).  

Preporuka Povjerenika za informiranje je da se navedeni dokumenti objavljuju za najmanje 
posljednje tri, a optimalno posljednjih pet godina ili više. Također, s obzirom na to da se takvi 
podaci mahom prikazuju tablično, kako bi se ispunile obveze iz ZPPI- ja i Direktive o ponovnoj 
uporabi informacija javnog sektora (2003/98/EZ, 2013/37/EU), Povjerenik za informiranje 
istaknuo je kako je te dokumente potrebno objavljivati u otvorenom formatu (minimalno u obliku 
excel tablice, a po mogućnosti i u drugim formatima – CSV, RDF, JSON, ASCII i sl.). 

Objava proračuna, financijskih planova ili drugih odgovarajućih dokumenata kojima se utvrđuju 
prihodi i rashodi tijela javne vlasti (članak 10. stavak 1. točka 7. ZPPI) 

Sukladno članku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 
komore su dužne donijeti godišnji plan rada i financijski plan za njegovu provedbu najkasnije 
do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a slijedeći načelo iz članka 7. ZPPI-ja da 
informacije koje se objavljuju moraju biti pravodobne, potpune i točne, navedene dokumente 
trebalo bi objavljivati odmah po njihovu donošenju.  

Objava izvješća o izvršenju proračuna, odnosno financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta (članak 10. stavak 1. točka 7. ZPPI), odnosno godišnjih financijskih izvješća 
(članak 10. stavak 1. točka 4. ZPPI) 

Člankom 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 
propisana je obveza sastavljanja financijskih izvješća koje su neprofitne organizacije dužne 
dostaviti Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za 
zaprimanje i obradu financijskih izvještaja. Navedena obveza detaljnije je razrađena člankom 
5. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, 

 
2 Uputu o provedbi obveze proaktivne objave informacija za tijela javne vlasti dostupna je na internet 
stranicama povjerenika za informiranje, na poveznici: https://www.pristupinfo.hr/wp-
content/uploads/2018/10/Uputa-za-proaktivnu-objavu-informacija-Povjerenika-za-informiranje-2-1.pdf) 
3 Smjernice za objavu proračunskih dokumenata u otvorenom obliku izrađene su u okviru provedbe 
Akcijskog plana za provedbu Strategije suzbijanja korupcije za  2017. i 2018. godinu u suradnji s 
Ministarstvom financija i Institutom za javne financije, a dostupne su na internet stranicama Povjerenika 
za informiranje na poveznici: https://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2018/11/Smjernice-za-
objavu-proračunskih-dokumenata-u-otvorenom-formatu-1.pdf) 
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prema kojem neprofitna organizacija u tijeku godine sastavlja periodičke financijske izvještaje, 
te godišnje financijske izvještaje za poslovnu godinu, koji se čuvaju trajno i u izvorniku. Godišnji 
financijski izvještaji za prethodnu poslovnu godinu predaju se najkasnije do 1. ožujka tekuće 
godine. Osim toga, člankom 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija utvrđeni su slučajevi u kojima, ovisno o ukupnom prihodu neprofitnih organizacija, 
njihovi financijski izvještaji podliježu revizijskom uvidu odnosno reviziji, koji se obavljaju 
sukladno revizijskim propisima4 te je za ta tijela propisana obveza objave izvješća o obavljenoj 
reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu 
godinu. 

Objava informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima (članak 10. stavak 1. točka 8. ZPPI) 

Tijela javne vlasti dužna su objaviti informacije o bespovratnim sredstvima koje dodjeljuju 
drugim osobama, fizičkim ili pravnim (poput subvencija, dotacija, donacija, učešća u 
financiranju projekata, kredita pod povoljnijim uvjetima, oslobađanja od plaćanja naknada, 
povlaštenih cijena zakupa i dr.). Pritom je na internetskoj stranici potrebno objaviti informacije 
o vrsti pomoći, pravnoj osnovi, postupku natječaja (ako se provodi), iznosu sredstava 
dodijeljenih u prethodnom razdoblju (za najmanje prethodne tri godine) te isplate u tekućoj 
godini prema korisnicima i iznosima.  

Praćenje proaktivne objave proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom obliku 

S ciljem utvrđivanja u kojoj mjeri komore ispunjavaju navedenu obvezu u odnosu na objavu 
proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom obliku, Povjerenik za informiranje je tijekom 
studenog 2019. godine proveo izravan uvid u službene internetske stranice 26 aktivnih komora 
koje se nalaze na Popisu tijela javne vlasti5. Sve komore imaju vlastite internetske stranice i 
imenovale su službenika za informiranje osim Hrvatske komore patentnih zastupnika i 
zastupnika za žigove6 . Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 
za 2018. godinu dostavilo je 24 od 26 komora (92,31%), koje su u 2018. godini zaprimile 106 
zahtjeva za pristup informacijama. 

Br. Naziv komore Internetske stranice 

1 Hrvatska gospodarska komora www.hgk.hr 

2 Hrvatska javnobilježnička komora www.hjk.hr  

3 Hrvatska komora arhitekata www.arhitekti-hka.hr  

4 Hrvatska komora dentalne medicine www.hkdm.hr  

5 Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora www.hker.hr  

6 Hrvatska komora fizioterapeuta www.hkf.hr  

7 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike www.hkie.hr  

8 Hrvatska komora inženjera građevinarstva www.hkig.hr  

9 Hrvatska komora inženjera strojarstva www.hkis.hr  

 
4 Financijski izvještaji podliježu revizijskom uvidu ako je neprofitna organizacija u prethodnoj godini imala 
ukupan prihod od tri do deset milijuna kuna (6 komora), a reviziji ako je ukupan prihod neprofitne 
organizacije veći od deset milijuna kuna (8 komora). 
5 Popis tijela javne vlasti dostupan je na poveznici https://tjv.pristupinfo.hr 
6 Internet stranice Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove dostupne su kao 
podstranice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.  
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Br. Naziv komore Internetske stranice 

10 
Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne 
tehnologije 

www.hkisdt.hr  

11 
Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i 
transporta 

www.hkitpt.hr  

12 Hrvatska komora medicinskih biokemičara www.hkmb.hr  

13 Hrvatska komora medicinskih sestara www.hkms.hr  

14 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije www.hkoig.hr  

15 
Hrvatska komora patentnih zastupnika i 
zastupnika za žigove 

https://www.dziv.hr/hr/zastupanje/komora-
zastupnika/ 

16 Hrvatska komora poreznih savjetnika www.hkps.hr  

17 Hrvatska komora primalja www.komora-primalja.hr  

18 Hrvatska komora socijalnih radnika www.hksr.hr  

19 Hrvatska komora zdravstvenih radnika www.hkzr.hr  

20 Hrvatska liječnička komora www.hlk.hr  

21 Hrvatska ljekarnička komora www.hljk.hr  

22 Hrvatska obrtnička komora www.hok.hr  

23 Hrvatska odvjetnička komora www.hok-cba.hr  

24 Hrvatska psihološka komora www.psiholoska-komora.hr  

25 Hrvatska revizorska komora www.revizorska-komora.hr  

26 Hrvatska veterinarska komora www.hvk.hr  

 

Svrha praćenja bila je utvrditi objavljuju li komore na svojim internetskim stranicama sljedeće 
financijske dokumente i izvješća sukladno navedenim zakonskim obvezama: 

- proračune, financijske planove ili druge odgovarajuće dokumente kojima se utvrđuju 
prihodi i rashodi tijela javne vlasti (članak 10. stavak 1. točka 7. ZPPI); 

- izvješća o izvršenju proračuna, odnosno financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta (članak 10. stavak 1. točka 7. ZPPI), odnosno godišnja financijska izvješća 
(članak 10. stavak 1. točka 4. ZPPI) te revizorska izvješća sukladno propisima o 
računovodstvu neprofitnih organizacija; 

- informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa  

Također, cilj praćenja bio je utvrditi postupaju li komore sukladno preporukama Povjerenika za 
informiranje da se navedeni financijski dokumenti objavljuju u otvorenom obliku te postoji li na 
njihovim internetskim stranicama arhiva financijskih izvješća i dokumenata. 

Rezultati praćenja i preporuke 

Od ukupno 26 komora koje su bile predmet praćenja njih 9 (34,62%) uopće ne objavljuje 
navedene financijske dokumente ni izvješća na svojim internetskim stranicama7, odnosno ne 
ispunjavaju obvezu objave financijskih dokumenata i izvješća utvrđenu odredbama ZPPI-ja i 
propisima o proračunskom poslovanju neprofitnih organizacija.  

 
7 Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska komora 
inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatska 
komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, Hrvatska komora poreznih savjetnika, Hrvatska 
komora socijalnih radnika, Hrvatska komora zdravstvenih radnika i Hrvatska veterinarska komora. 
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Od preostalih 17 komora, tek njih 7 (26,92%) na svojim internetskim stranicama objavljuje sve 
dokumente koji se odnose na financijsko planiranje i izvještavanje8, dok 10 komora (38,46%) 
objavljuje samo neke od dokumenata.  

Godišnji planovi rada dostupni su na internetskim stranicama za 11 komora (42,31%), a 
godišnji financijski planovi i financijska izvješća za 12 komora (46,15%), dok tri komore 
(11,54%) u odnosu na financijsko izvještavanje upućuju na poveznicu na Registar neprofitnih 
organizacija u kojem se objavljuju financijska izvješća (izvješća o prihodima i rashodima i 
bilanca), što se može smatrati tek djelomičnim ispunjavanjem obveze proaktivne objave.  

Konačno, 12 komora na svojim stranicama ima dostupne financijske planove iz prethodnih 
godina, od čega njih 9 (34,62%) za razdoblje od pet i više godina. 

Od 14 komora koje imaju obvezu objave revizijskih izvješća, tu obvezu ispunjava 11 komora 
(78,57%), dok su informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, 
donacijama ili drugim pomoćima dostupni na tek 4 od 26 internetskih stranica komora 
(15,34%)9.  

Iako je u odnosu na rezultate analitičkog praćenja Povjerenika za informiranje iz srpnja 2015. 
godine10 uočen pomak u odnosu na objavu financijskih dokumenata11, potrebno je napomenuti 
da sama dostupnost dokumenata na internetskim stranicama komora ne znači da su njihovom 
objavom zadovoljena temeljna načela proaktivne objave: preglednost, pretraživost i strojna 
čitljivost dokumenata.  

Naime, uz rijetke iznimke, financijski dokumenti i izvješća komora nisu pregledno 
sistematizirani i grupirani u posebnoj rubrici, odnosno lako dostupni, a česta je praksa komora 
da programe i planove rada, financijske planove, financijska i revizorska izvješća objavljuju 
kao priloge uz materijale za sjednice tijela upravljanja. Posebno treba naglasiti da od 
dokumenata koji se prikazuju u tabličnom obliku (financijski plan, financijska izvješća) samo 
Hrvatska komora inženjera građevinarstva objavljuje u strojno čitljivom formatu (.xls), dok 
ostale komore dokumente objavljuju u obliku skeniranih (.pdf) datoteka koje su neiskoristive 
za ponovnu uporabu. 

Slijedom navedenog, može se zaključiti da niti jedna komora ne ispunjava u potpunosti 
obvezu proaktivne objave financijskih dokumenata na način koji je propisan člankom 
10. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno ne postupa u 
potpunosti u skladu s uputama i smjernicama Povjerenika za informiranje. 

 
8 Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora inženjera 
elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva, 
Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska psihološka komora i Hrvatska revizorska komora 
9 Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima 
objavile su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska 
komora medicinskih sestara i Hrvatska obrtnička komora. 
10 Analitičko izvješće o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama broj  3/2015 – 
Transparentnost i otvorenost rada komora, dostupno na poveznici: https://www.pristupinfo.hr/wp-
content/uploads/2018/10/AI-2015-3-Komore-final-1.pdf  
11 Analitičkim izvješćem Povjerenika za informiranje iz srpnja 2015. godine utvrđeno je da samo jedna 
komora ispunjava zakonsku obvezu proaktivne objave financijskih dokumenata, četiri komore (14,81%) 
objavljuju dokumente poput plana rada, a tek jedna komora (3,70) objavila je financijski plan i u sklopu 
njega podatke o iznosu tekućih donacija. 
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Proaktivnom objavom informacija koje se odnose na raspolaganje i potrošnju javnih sredstava 
ostvaruje se financijska transparentnost, budući da se tako građanima osigurava pristup 
informacijama koje su im potrebne kako bi mogli ocijeniti odluke koje tijela javne vlasti donose, 
kroz praćenje i analizu tih informacija, što znači da je upravo financijska transparentnost 
ključna za realizaciju načela dobrog upravljanja te za uspješan i održiv gospodarski razvoj, 
temeljen na zakonitosti i pravilnosti postupanja i rada tijela javne vlasti te bi takve informacije 
trebale objavljivati sve komore. 

S ciljem osiguranja veće transparentnosti u radu u skladu s načelom proaktivne objave, 
uočene nepravilnosti potrebno je ukloniti, odnosno postupiti sukladno uputama i smjernicama 
Povjerenika za informiranje od kojih posebno ističemo sljedeće: 

- Sve komore dužne su objavljivati informacije koje se odnose na njihovo financijsko 
poslovanje, a koje su dužne izrađivati sukladno ZPPI-ju i Zakonu o financijskom 
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Ti dokumenti uključuju godišnje 
planove rada i financijske planove, godišnja financijska izvješća, izvješća o reviziji i 
izvješća o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim 
pomoćima isplaćenim korisnicima. 
 

- Informacije o financijskom poslovanju odnosno planski i financijski dokumenti i izvješća 
u pravilu bi trebali bi biti zajednički grupirane na istoj internetskoj stranici, koja bi trebala 
biti dostupna iz glavnog izbornika ili iz prve razine podizbornika naslovne stranice. Radi 
lakšeg pristupa i preglednosti, potrebno je izbjegavati praksu u kojoj se dokumenti 
objavljuju kao materijali uz pozive za rad tijela upravljanja, jer se takva objava ne može 
smatrati proaktivnom objavom u smislu članka 10. stavka 1. ZPPI-ja. Također, 
napominjemo da se, u smislu objave financijskih izvješća, upućivanje na stranicu 
Registra neprofitnih organizacija ne može smatrati u potpunosti ispunjenom obvezom 
proaktivne objave jer podaci iz Registra nisu dostupni za preuzimanje u strojno čitljivom 
obliku; 
 

- Planski i financijski dokumenti i izvješća trebali bi biti sistematizirani po grupama 
dokumenata (planovi rada, financijski planovi, financijska izvješća, revizijska izvješća, 
izvješća o dodijeljenim financijskim sredstvima), a unutar svake grupe dokumenata 
kronološkim redom trebalo bi objavljivati dokumente za prethodne godine. Ako tijelo 
javne vlasti nije obveznik izrade i objave neovisnih revizorskih izvješća odnosno ne 
dodjeljuje bespovratna sredstava, takva informacija trebala bi također biti objavljena 
unutar stranice na kojoj se objavljuju financijski planovi i izvješća.  
 

- Dokumente koji se izrađuju i prikazuju u tabličnom obliku potrebno je objavljivati i u 
otvorenom (.xls ili .csv) obliku, kako bi se po njihovom preuzimanju osigurala 
mogućnost ponovne uporabe podataka. 



Naziv TJV godišnji plan rada financijski plan
godišnji financijski 

izvještaj
dostupni dokumenti 
iz prijašnjih godina

otvoreni oblik revizijska izvješća
sponzorstva i 

donacije

1 Hrvatska gospodarska komora NE NE NE NE NE NE NE

2 Hrvatska javnobilježnička komora NE NE DA NE NE DA NE

3 Hrvatska komora arhitekata DA DA DA > 5 godina NE DA NE

4 Hrvatska komora dentalne medicine DA DA DA < 3 godine NE DA DA

5 Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

6 Hrvatska komora fizioterapeuta NE NE poveznica na RNPO NE NE NE NE

7 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike DA DA DA > 5 godina NE DA NE

8 Hrvatska komora inženjera građevinarstva DA DA DA > 5 godina Djelomično DA NE

9 Hrvatska komora inženjera strojarstva DA DA DA > 5 godina NE DA DA

10 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

11 Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

12 Hrvatska komora medicinskih biokemičara NE DA DA > 3 godine NE nije primjenjivo NE

13 Hrvatska komora medicinskih sestara NE DA DA > 5 godina NE DA DA

14 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

15 Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

16 Hrvatska komora poreznih savjetnika NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

17 Hrvatska komora primalja DA DA DA > 5 godina NE NE NE

18 Hrvatska komora socijalnih radnika NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

19 Hrvatska komora zdravstvenih radnika NE NE NE NE NE NE NE

20 Hrvatska liječnička komora NE NE DA > 3 godine NE DA NE

21 Hrvatska ljekarnička komora DA DA NE NE DA nije primjenjivo NE

22 Hrvatska obrtnička komora DA DA DA > 5 godina NE DA DA

23 Hrvatska odvjetnička komora NE NE poveznica na RNPO NE NE DA NE

24 Hrvatska psihološka komora DA DA DA > 5 godina NE nije primjenjivo NE

25 Hrvatska revizorska komora DA DA DA > 5 godina NE DA NE

26 Hrvatska veterinarska komora NE NE NE NE NE nije primjenjivo NE

Prilog analitičkom izvješću - pregled proaktivne objave proaktivne objave proračunskih dokumenata i izvješća 26 komora
(članak 10. stavak 1. točke 4., 7. i 8. Zakona o pravu na pristup informacijama)


