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EDUKATIVNI LETAK – O SABORU

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

O SABORU
Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti
u Republici Hrvatskoj. Ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se,
na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim
glasovanjem. Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine, nemaju obvezujući mandat i imaju imunitet.

Zasjedanje Sabora
Prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora održava se najkasnije 20 dana nakon
provedenih izbora. Hrvatski sabor konstituira se izborom predsjednika na
prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika.
Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put, između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi put, između 15. rujna i 15. prosinca. Izvanredno,
Sabor zasjeda na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade ili većine zastupnika. Predsjednik Hrvatskoga sabora može, uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka, sazvati Hrvatski sabor na
izvanredno zasjedanje.
Sjednice Sabora su javne. Unutarnje ustrojstvo i način rada Sabora uređuje
se Poslovnikom, koji se donosi većinom glasova svih zastupnika.

Predsjednik i potpredsjednici Sabora
Sabor ima predsjednika i dva do pet potpredsjednika koji zajedno čine
Predsjedništvo. Predsjednik Sabora predstavlja Sabor, saziva i predsjeda
sjednicama Sabora, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani
postupak, predlaže dnevni red sjednice, brine se o postupku donošenja
zakona i drugih akata, potpisuje zakone i druge akte koje donosi Sabor,
upućuje donesene zakone Predsjedniku Republike radi proglašenja, te
obavlja druge važne dužnosti.

Ovlasti Sabora
Ovlasti Hrvatskoga sabora definirane su Ustavom Republike Hrvatske. Hrvatski sabor: odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, donosi državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava
politiku Hrvatskoga sabora, donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, odlučuje o promjeni granica Republike
Hrvatske, ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama
sigurnosti Republike Hrvatske, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskome saboru, te obavlja druge poslove
utvrđene Ustavom.

Odnos Sabora i Predsjednika Republike
Predsjednik Republike raspisuje izbore za Hrvatski sabor, saziva ga na prvo
zasjedanje te povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju
raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskome saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika.

Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade,
a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih
stranaka može raspustiti Hrvatski sabor ako na zahtjev Vlade da se izglasa
povjerenje, Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili u roku od 120 dana
od dana predlaganja ne donese državni proračun.
Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može
pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. O odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske.

Odnos Sabora i Vlade
Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio
mandat za sastav Vlade. Mandatar, odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata, dužan je program
Vlade i Vladu predstaviti Saboru i tražiti glasovanje o povjerenju. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Saboru.
Vlada Republike Hrvatske odgovorna je Hrvatskome saboru. Predsjednik i
članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno
su odgovorni za svoje područje rada. Vlada predlaže zakone i druge akte
Hrvatskome saboru, predlaže državni proračun i završni račun, provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora te donosi uredbe za izvršenje zakona.
Na prijedlog najmanje jedne petine ukupnog broja zastupnika u Saboru
može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini. Odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za
nju glasovala većina od ukupnog broja zastupnika u Hrvatskome saboru.
Sabornica

