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Pregled zakona i drugih propisa sa web portala http://www.poslovniforum.hr  
 
POSLOVNE I INTERNET USLUGE - Poslovni forum d.o.o. 

 
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, 
pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih 
projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, 
grañanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve 
internet usluge, npr. izrada internet stranica za tvrtke, obrtnike i udruge.  
 
Za pregled svih informacija i usluga, posjetite internet stranice http://www.poslovniforum.hr  
 
Link na odabrane poslovne vijesti i važnije informacije: http://www.poslovniforum.hr  

# Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi, te svjedodžbi o 
maturi i završnom ispitu u srednjim školama - N. novine br.: 70 - 14.06.2002. 
# Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog 
zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine - N. novine 
br.: 70 - 14.06.2002. 
# Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim 
zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2002. godine - N. novine 
br.: 70 - 14.06.2002. 
# Odluka o posebnim standardima i mjerilima nji- hove primjene u provoñenju primarne 
zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2002. godine - N. novine br.: 70 - 14.06.2002. 
# Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene 
zaštite - N. novine br.: 70 - 14.06.2002. 
# Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za staklene živine termometre - N. novine 
br.: 70 - 14.06.2002. 
# Odluka o izmjeni Odluke o odreñivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti 
opasne tvari i odreñivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima - N. novine 
br.: 71 - 17.06.2002. 
# Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike 
Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od 
papkara kao i ... - N. novine br.: 71 - 17.06.2002. 
# Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1002/2000 od 20. svibnja 2002. - N. 
novine br.: 71 - 17.06.2002. 
# Uredba o visini stope zatezne kamate - N. novine br.: 72 - 19.06.2002. 
# Uredba o odreñivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Obod - N. novine br.: 72 - 
19.06.2002. 
# Uredba o odreñivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bast - Baška Voda - N. 
novine br.: 72 - 19.06.2002. 
# Uredba o odreñivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pirovac - N. novine br.: 72 - 
19.06.2002. 
# Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Mali Lošinj - N. novine 
br.: 72 - 19.06.2002. 


