
ХРВАТСКА 
 

 

 
 

 
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

Службени назив: Република Хрватска  
Међународна ознака: ХР 
Државно уређење: Република  
Површина земље: 56 538 км² - копнена површина, 31 067 км² - површина обалнога мора,  
                                   Укупно 87.605 км².  
Главни град: Загреб   
Службеник језик: хрватски  
Временска зона: ГMT+1 
Позивни број: +385 
Валута: ЕУРО 
 
2. ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ 
 
Број становника:  4.437.460 према попису из 2001.,  
                                  4.290.612 према првим резултатима  пописа из 2011. године   
Структура становништва: Хрвати (89,6%). Главна национална мањина су Срби (4,5%), свака од 

осталих националних мањина чини мање од 0,5% становништва 
 
Стопа незапослености (2010): 17,6 % 
 
БДП (2010): 45 917 мил. еура 
БДП по становнику (2010): 10 396 еура 
Раст БДП-а (2010): -1,2 % 
 
Стопа инфлације (2010): 1,1% 
 
Директна страна улагања (2010): 232,5 мил. еура 
 
   

 

 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Flag_of_Croatia.svg


 

3. КРАТАК ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД  
 
БДП  Републике Хрватске  у 2010. години реално се смањио за 1,2 %.  
 
Пад активности забиљежен је  у свим дјелатностима осим финансијског посредовања. Међутим, 
док је у 2009. смањење БДП-а остварено понајвише због контракције у индустрији и трговини, у 
2010. години на његов пад највише је утицало смањење активности у грађевинарству. 
 
Негативна годишња стопа раста БДП-а у 2010. резултат је с једне стране даљег пада већине 
категорија потражње посебо инвестиција, а с друге стране пада производње. 

Као најотпорнији сектор показало се финансијско посредовање које је већином у рукама страних 
власника. 

4. СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ  

мил. ЕУР 

 2010.  

Укупан увоз  15 127 197 

Укупан извоз 8 902 383 

Салдо робне размјене  - 6 224 814 

Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске 

 

4.1. Топ 10 земаља извозних дестинација Хрватске у 2010. години  

хиљ. ЕУР 

РАНГ ЗЕМЉА 2010. 

1. Италија                              1 660 493 

2. Босна и Херцеговина                               1 033 934 

3. Њемачка                                  922 643 

4. Словенија                                  697 068 

5. Аустрија                                  471 403 

6. Србија                                  349 179 

7. Луксембург                                  239 381 

8. САД                                  222 028 

9. Мађарска                                  199 733 

10. Русија                                  175 046 

 
Извор: Државни завод за статистику Републике Хрватске  



 

4.2. Топ 10 земаља увозних дестинација Хрватске у 2010. години  

хиљ. ЕУР 

РАНГ ЗЕМЉА 2010. 

1. Италија                               2 306 042  

2. Њемачка                                1 892 799  

3. Русија                                 1 360 500 

4. Кина                                 1 084 464 

5. Словенија                                    885 829 

6. Аустрија                                    720 901 

7. Босна и Херцеговина                                    461 767 

8. Турска                                    440 759 

9. Мађарска                                    420 881 

10. Француска                                   409 659  

Извор: Државни Завод за статистику Републике Хрватске 

 

4.3. Топ 10 производа које је Хрватска извезла у 2010. години  

                      хиљ. ЕУР 

ИЗВОЗНИ ПРОИЗВОДИ 2010. 

Стројеви и пријевозна средства                      2 819 549 

Производи сврстани по материјалу                      1 260 876 

Разни готови производи                      1 120 127 

Минерална горива и мазива                      1 110 464 

Хемијски производи                      1 016 598 

Храна и живе животиње                         760 185 

Сирове материје осим горива                          598 133 

Пиће и духан                          189 006 

Животињска биљна уља и масти                            20 503 

Приоизводи и трансакције                               6 941 

Извор:  Државни Завод за статистику Републике Хрватске  

 

 

 



 

 

4.4. Топ 10 производа које је Хрватска увезла у 2010. години  

                        хиљ. ЕУР 

УВОЗНИ ПРОИЗВОДИ 2010. 

Стројеви и пријевозна средства                      3 879 755 

Минерална горива и мазива                      2 835 519 

Производи сврстани по материјалу                      2 724 870 

Хемијски производи                      2 137 260 

Разни готови производи                      1 735 895 

Храна и живе животиње                      1 359 719 

Сирове материје осим горива                            254 954 

Пиће и духан                            138 187 

Животињска и  биљна уља и масти                            56 547 

Производи и трансакције                              4 492 

Извор:  Државни Завод за статистику Републике Хрватске 

 

4.5. Контрола извоза 

            У извозном поступку одобрава се изношење домаће робе из царинског подручја Републике 
Хрватске. 

            Сва домаћа роба намијењена извозу мора се ставити у извозни поступак. Извозни поступак 
у правилу се обавља јединственом царинском декларацијом. Царинску декларацију подноси 
декларант или његов заступник. Царинска декларација мора бити попуњена на обрасцу 
јединствене царинске декларације (ЈЦД), те мора бити испуњена на прописани начин у складу са 
Правилником о обрасцима за провођење Царинског закона. 

Царинарница прихваћа царинску декларацију под условом да је правилно попуњена и да 
су јој приложене све исправе потребне за захтијевани поступак. За извођење царинског поступка 
примјењују се прописи на дан прихваћања царинске декларације.  

Више информација о увози и извозу робе можете наћи на: www.carina.hr 

 

 

 

http://www.carina.hr/


 4.6. Царински систем  

Поступање са страном робом приликом уноса у царинско подручје РХ регулисано је одредбама 
Царинског закона („Народне новине“, бр. 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 
60/08, 45/09 и 56/10) те одредбама Уредбе за провођење Царинског закона („Народне новине“, 
бр. 161/03, 69/06, 5/07, 70/08, 76/09 и 29/11). 

Роба се приликом царињења робе може ставити у један од сљедећих царинских поступака 
или поступања: 

 транзит,  
 пуштање робе у слободни промет, 
 неки од царинских поступака с привредним учинком: 

o поступак царинског складиштења, 
o поступак унутрашње производње, 
o поступак прераде под царинским надзором, 
o поступак привременог увоза, 
o поступак вањске производње, 

 извоз, 
 унос робе у слободну зону или слободно складиште. 

Основе ослобaђaња од плаћања царине 

Ослобaђaња од плаћања царине регулисана су: 

 царинским законодавством 
 прописима изван царинског система 

У оквиру царинског законодавства основе за примјену ослобaђaња од плаћања царине 
уређене су чланом 187. Царинског закона, тачке 1. до 21. (НН, бр. 78/99 –56/10), те одредбама 
Уредбе о условима  и поступцима за остваривање ослобaђaња од плаћања царине (НН бр. 5/07-
41/10). 

Највећи се дио ослобaђaња односи на подручја непрофитних дјелатности, што значи да 
корисници не могу бити приврдни субјекти, већ искључиво непрофитне институције, установе и 
организације. У сваком случају ослобaђaња се могу остваривати само уз претходно испуњење 
услова које прописује поменута Уредба. 

  

 

 

 

 



 

 

 4.7. Порески систем  

 

Порез на добит предузећа 

Добит која се утврђује према рачуноводственим прописима као разлика прихода и расхода прије 
обрачуна пореза на добит, увећана и умањена према одредбама Закона о порезу на добит (НН 
177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10) 
 
Стопа пореза на добит износи  20%    
Стопа пореза на добит по одбитку је 15%  
20% на све врсте услуга које су плаћене особама које имају сједиште или мјесто стварне управе, 
односно надзора пословања у државама, осим држава чланица Европске уније, у којима је општа 
или просјечна номинална стопа опорезивања добити нижа од 12,5%, а држава је објављена у 
Попису држава који доноси министар финансија. 
 
Прописи који регулишу обрачун пореза на добит су: 
 
Закона о порезу на добит (НН 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10) 
Правилник о порезу на добит (НН 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10). 
 
Порез на додану вриједност  
 
Обвезници пореза на додану вриједност су само особе (предузетници) регистровани за 
обављање предузетничке дјелатности, односно:  
 
- предузетник који испоручују добра или обавља услуге;  
- увозници;  
- извозници који нису извезли производе по одређеним прописима;  
- предузетници (физичке особе) чија је годишња вриједност испорука већа од 85.000,00  кн.  
 
Пореска основица је накнада за испоручена добра или обављене услуге.  
 
Република Хрватска примјењује три стопе пореза на додану вриједност:  
 
23% - општа стопа;  
10% - само на услуге смјештаја или смјештаја с доручком, полупансиона или пуног пансиона у 
свим врстама комерцијалних угоститељских објеката и услуге агенцијске провизије за наведене 
услуге;  
0% - на све врсте хљеба и млијека, књиге стручног, научног, умјетничког, културног и образовног 
садржаја, уџбенике, научне часописе те на одређене лијекове и ортопедска помагала.  
 
 



Прописи који регулишу Порез на додану вриједност су: 
Закон о порезу на додану вриједност (НН 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 
90/05, 76/07, 87/09, 94/09).  
Правилник о порезу на додану вриједност НН 149/09, 89/11 
 

Порез на доходак грађана  

Основица пореза на доходак резидента је укупни износ дохотка од несамосталног рада, дохотка 
од самосталне дјелатности, дохотка од имовине и имовинских права, дохотка од капитала, 
дохотка од осигурања и другог дохотка, који резидент оствари у земљи  и у иностранству (начело 
свјетског дохотка), а умањен за лични одбитак за резиденте.  

Основица пореза на доходак нерезидента је укупни износ дохотка од несамосталног рада, 
дохотка од самосталне дјелатности,  дохотка од имовине и имовинских права, дохотка од 
капитала, дохотка од осигурања и другог дохотка, који нерезидент оствари у земљи а умањен за 
лични одбитак за нерезиденте. 

Стопа пореза на доходак износи:  

12% до 43.200,00 кн годишње. (До 3.600,00 кн мјесечно).  

25% изнад 43. 200,00 кн до 129.600,00 кн годишње, односно на идућих 86. 400,00 кн.  
(Од 3.600,00 до 10.800,00 кн мјесечно).  

40% изнад 129.600,00 кн годишње. (Изнад 10. 800,00 мјесечно). 

Прописи који регулишу порез на доходак су:  
Закон о порезу на доходак НН 177/04, 73/08, 80/10, 114/11  
Правилник о паушалном опорезивању самосталних дјелатности НН 143/06 
Правилник о порезу на доходак НН 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 -исправак, 146/09, 
123/10. 
Правилник о дјелатностима изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и туристима те 
организовање кампова које ће се паушално опорезивати, о висини пашалног пореза и начину 
плаћања паушално пореза НН 48/05, 148/09.  
 
Више информација о пореском систему Хрватске можете наћи на:  
www.porezna-uprava.hr 
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5. ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ХРВАТСКЕ  

5.1. Робна размјена Републике Српске и Хрватске  

 

 

 

5.2.  Топ 10 производа извезених из РС у Хрватску у 2010. години 

 

ИЗВОЗНИ ПРОИЗВОДИ 

2010. 

УЧЕШЋЕ % 

Нафтна уља  24,78 

Електрична енергија  13,71 

Млијеко и павлака  7,55 

Папир  5,12 

Решетка, мреже и ограде од жељеза  4,38 

Крух, пецива, колачи 4,00 

Нафтни кокс 3,83 

Намјештај  2,97 

Дрво 2,10 

Шипке од жељеза 2,00 

 

 

 

у хиљадама КМ 

Година 2008. 2009. 2010. 

Извоз 218 472 214 573 287 923 

Индекс 121 98 134 

Увоз 484 027 225 941 333 271 

Индекс 111 47 147 

Укупно 702 499 440 514 621 194 

Индекс 139 63 141 

Разлика -265 555 -11 368 - 45 348 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 



 

5.3. Топ 10 производа увезених у РС из Хрватске  у 2010. години 

 

 

УВОЗНИ ПРОИЗВОДИ 

2010. 

УЧЕШЋЕ % 

Електрична енергија 25,07 

Нафтна уља  9,35 

Цигарете 3,74 

Препарати који се користе за прехрану 
животиња  

2,16 

Аутомобили и друга моторна возила 
намијењена превозу особа  

2,00 

Хемијска гнојива  1,86 

Столови, ормари 1,84 

Лијекови 1,65 

Цемент 1,46 

Азотна гнојива  1,42 
 

Извор: Управа за индиректно опорезивање БиХ 

 

Туризам 

Туристички промет - Хрватску је посјетило 10 600 000 туриста и остварено је 56 000 000 ноћења. 
У односу на исто раздобље прошле године, то је пораст од 3,2, односно 2,6 %. 

Хрватски туристи су у 2010. години остварили 10 730 долазака у Републику Српску што у односу на 
претходну годину представља раст од 8,6 %. У исто вријеме остварили су 25 214 ноћења (раст од 
23,6 % у односу на претходну годину).  

 

 

 

6. ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ  
 
Представништво у Хрватској може основати страна особа која обавља привредну  дјелатност те 
национална или међународна привредна  удружења.  



Представништво се може основати ради истраживања тржишта, обављања пропагандних и 
информативних послова те ради свога представљања.  
 
Представништво нема статус правне особе и сматра се дијелом оснивача. Оно не може обављати 
послове из дјелатности оснивача односно уговарати послове за оснивача, него обавља послове по 
налогу оснивача.  
Изузетно представништва страних зрачних превозника могу обављати и продају превозних  
докумената у складу с међудржавним уговорима које је склопила Хрватска и међународним 
конвенцијама.  
Представништво послује под предузећем оснивача с назнаком да је ријеч о представништву. 
Страна особа која има представништво у Хрватској може основати један или више огранака тог 
представништва.  
 
Представништво се уписује у Регистар представништава страних особа у Хрватској, који се води у 
Министарству господарства, рада и подузетништва и може почети радити тек након уписа у 
Регистар.  
Пријава за упис коју подноси страна особа или њен овлаштени опуномоћеник садржи:  
 
- назив предузећа, сједиште и предмет пословања оснивача  
- сједиште представништва у Хрватској  
- основне податке о особи одговорној за рад представништва (име, презиме, ЈМБГ, а за странце 
број пасоша и држава која ју је издала)  
 
Уз пријаву се подноси сљедећа документација:  

 
- одлука оснивача о оснивању представништва у Хрватској  
- исправа о упису стране особе у регистар који се води у земљи у којој страна особа има   
регистровано сједиште или другу ваљану исправу о оснивању по прописима земље у којој 
оснивач има регистровано сједиште из којих су видљиви његов правни облик и вријеме 
оснивања  
- опис послова представништва  
- одлука о именовању одговорне особе за рад представништва (руководиоца)  
- доказ о уплаћеној административној такси (1000 куна)  
 
Документи се предају у оргиналу и овјереној копији на хрватском језику, а Министарство 
господарства уписује представништво у Регистар у року од 30 дана од дана подношења пријаве и 
докумената.  

 
Представништво представља особа коју је страни оснивач именовао за руководиоца 
представништва. Оснивач је дужан пријавити сваку промјену података ради уписа у Регистар. 
Представништво може запошљавати домаће и стране особе, а може радити и без запослених.  
 
Прописи који се односе на оснивање и рад страних представништава:  
 

• Закон о трговини - чл. 53. ("Народне новине" 49/2003, 103/2003, 170/2003, 55,/2004)  
• Уредба о условима за оснивање и рад представништава страних особа у Републици Хрватској 

("Народне новине" 7/97) 



 

 

 

7. ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Уласком у Свјетску трговинску организацију (WТО) Хрватска је показала спремност за изазове 
глобалне либерализације свјетског тржишта. Такођер се активно укључила у европске 
интеграцијске процесе као што су Пакт о стабилности, Споразум о стабилизацији и придруживању 
ЕУ-у, чланство у ЦЕФТА-и, те је отворила преговоре за чланство у ЕУ-у.  
1. априла 2009.  

 

8. БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР 

Стање у банкарском сектору и надаље одражава рецесијско окружење с повећаним ризицима, 
што се огледа у изостанку знатнијега кредитног опоравка, стагнацији каматних стопа на релативно 
високој разини те високим трошковима исправака вриједности који врше притисак на капитал 
банака. Како се у сљедећем раздобљу не очекују снажнији привредни  и кредитни раст, па тако ни 
опоравак зарада банака, добра капитализираност банкарског сектора те високе прилива девизне 
ликвидности нужни су услови за његову стабилност. 
 
Имовина банака (укључујући штедну банку) износила је 391,6 млрд. куна и на њу се, једнако као и 
годину прије, односило 98,3% укупне имовине свих кредитних институција. 
 
На крају 2010. године банке су пласирале за 2,6 млрд. kуна (7,9%) мањи износ депозита код других 
банака него на крају 2009., а претежно се то односило на смањење депозита код иностраних 
банака. 
 
Регулатива и надзор над системом платог промета у земљи у надлежности је Хрватске народне 
банке. Законом о платном промету уређују се темељна питања платог промета.  

Попис банака:   

Branco populare Croatia  d.d.  
Банка Брод  д.д.  
Банка Кованица д.д.  
Банка Сплитско-далматинска д.д.  
БКС bank д.д.  
Центар банка д.д.  
Croatia банка д.д.  
Хрватска поштанска банка д.д.  



Hypo Alpe-Adria Bank d.d.  
Imex banka d.d.  
Истарска кредитна банка Умаг д.д. 
Јадранска банка д.д.  
Загребачка банка д.д.  

 
 

9. РАДНО ПРАВО И ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Странац може радити у Републици Хрватској на основу радне или пословне дозволе. 
У Републици Хрватској утврђен је квотни систем радних дозвола. Влада Републике Хрватске 
доноси одлуку о годишњој квоти радних дозвола за продужавање и ново запошљавање, а 
може је утврдити и за сезонско запошљавање. 
  
Годишњом квотом радних дозвола утврђују се дјелатности и занимања у којима се допушта 
запошљавање те број радних дозвола за сваку од дјелатности и занимања. 
 
Захтјев за издавање радне дозволе за странца подноси послодавац (правна или физичка особа) 
у надлежној полицијској управи односно полицијској станици према мјесту свог сједишта.  
Захтјев за издавање одобрења за привремени боравак у сврху рада за странца може поднијети 
и послодавац полицијској управи/полицијској станици истовремено са захтјевом за издавање 
радне дозволе, на основу пуномоћи. У том случају одобрење боравка преузима странац лично 
у надлежној полицијској управи/полицијској станици или у дипломатској мисији/конзуларном 
уреду РХ.  
 
Радна дозвола издаје се на одређено вријеме које је једнако времену на које се заснива радни 
однос, а најдуже до године дана. 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

Уз захтјев за издавање радне дозволе послодавац је дужан приложити: 

1.   уговор о раду односно писану потврду о склопљеном уговору о раду или други 

одговарајући уговор  

2.   податке о радном мјесту или врсти посла и условима рада  

3.   доказ о стручној спреми и оспособљености странца  

4.    доказ о регистрацији трговачког друштва, представништва, предузећа, удружења или 

установе у Републици Хрватској    

5.   доказ о подмиреним пореским обавезама и доприносима¸ не старији од мјесец дана  

6.  образложење о оправданости запошљавања странца, БОН 1, БОН 2  



 

Исправе које се прилажу уз захтјев, морају бити у оргиналу или овјереној копији, а стране 

исправе и у овјереном преводу на хрватском језику те овјерене у складу са  посебним 

прописима. 

У случају, ако је послодавац приложио захтјеву предуговор о раду, дужан је Уговор о раду или 
други одговарајући уговор доставити полицијској управи/полицијској станици најкасније у року 
од 15 дана од дана издавања радне дозволе. 

 

10. ПОСЛОВНИ ОБИЧАЈИ У ХРВАТСКОЈ  

10.1. Сајмови 

Календар сајмова и изложби у Републици Хрватској можете пронаћи на web страници Хрватске 
господарске коморе www.hgk.hr. 

 

10.2. Празници и нерадни дани 

 Нова година  – 1. јануар 
 Богојављење или Света три краља– 6. јануара 
 Ускрс и Ускрсни понедјељак 
 Тијеково 
 Празник рада  – 1. мај 
 Дан антифашистичке борбе  – 22. јуни 
 Дан државности – 25. јуни 
 Дан побједе и домовинске захвалности и Дан хрватских бранитеља  – 5. август 
 Велика Госпа – 15. август 
 Дан независности – 8. октобар 
 Сви свети – 1. новембар 
 Божићни празници: Божић и први дан по Божићу, Св.Стјепан  – 25. i 26. децембар 

 

11. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
11.1. Стандардизација 
 
Детаљније информације о стандардима у примјени у Хрватској доступне су на web страници 
Државног завода за мјеритељство www.dzm.hr 
  
 

http://www.hgk.hr/
http://www.dzm.hr/


Државни завод за мјеритељство  
Улица града Вуковара 284/6 
10 000 Загреб 
 
Тел: (387 51)  563 00 00 
Факс:  (387 51)  563 00 01 
 
 
11.2. Заштита интелектуалног власништва 
 
Детаљније информације о стандардима у примјени у Хрватској доступне су на web страници 
Државног завода за интелектуално власништво www.dziv.hr 
 
Државни завод за интелектуално власништво  
Улица града Вуковара 78 
10 000 Загреб 
 
 
11.3. Међународни тендери и јавне набавке  

 
Законодавни оквир система јавних набавки у Републици Хрватској чине: 
 
• Закон о јавним набавкама (ЗЈН), - НН 110/07 и НН 125/08 
• Закон о концесијама – НН 125/08 
• Закон о јавно-приватном партнерству – НН 129/08 и 55/11 
• Закон о Државној комисији за контролу поступака јавне набавке – НН 21/10 
 
За систем  јавних набавки надлежно је Министарство господарства, рада и подузетништва, Управа 
за систем јавне набавке, која, међу осталим, анализира провођење прописа у подручју јавне 
набавке кроз превентивно-инструктивну дјелатност те је надлежна за израду  и усавршавање у 
јавној набавкама. 
 
 
Државна комисија за контролу поступака јавне набаве је самостално и независно другостепено 
државно тијело чија се надлежност остварује кроз рјешавање жалби у поступцима јавне набавке. 

 
 
 
 
12. КОНТАКТИ 
 

Министарство господарства, рада и подузетништва www.mingorp.hr  

http://www.dziv.hr/
http://www.javnanabava.hr/
http://www.dkom.hr/
http://www.mingorp.hr/


Министарство финансија www.mfin.hr  

Министарство мора, промета и инфраструктуре www.mmpi.hr  

Министарство туризма www.mint.hr  

Министарство регионалног развоја, шумарства и водног господарства www.mrrsvg.hr  

Хрватска народна банка www.hnb.hr  

Државни завод за статистику РХ www.dzs.hr  

Хрватска господарска комора www.hgk.hr  

 
Амбасада ХРВАТСКЕ у БиХ  
Мехмеда Спахе 16,  
71000 Сарајево,  
 Тел:  +(387 33) 251 640 
Факс: +(387 33) 472 434 
 
Амбасада БиХ у ХРВАТСКОЈ 
Торбарова 9,  
10 001 Загреб,  
  Тел:  + (385 1) 450 10 70 
            + (385 1) 450 10 83 
Факс:  + (385 1) 450 10 71 
 
 
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ У БАЊА ЛУЦИ  
Милана Крановића 1  
78000 Бања Лука  
  Тел:  + (387 51) 259 900  
Факс:  + (387 51) 258 667 
 
 
 

 

 
 

 

 

http://www.mfin.hr/
http://www.mmpi.hr/
http://www.mint.hr/
http://www.mrrsvg.hr/
http://www.hnb.hr/
http://www.dsz.hr/
http://www.hgk.hr/


 


