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DIO TRINAESTI 
 

JAVNOST RADA 

Članak 279. 

Sabor izvješćuje javnost o radu Sabora i odlukama koje je donio, kao i o temama o kojima je 

raspravljao. 

Prijedlozi akata Sabora, odnosno akti Sabora mogu se u cijelosti objaviti u sredstvima javnog 

priopćavanja ili kao posebne publikacije. 

Članak 280. 

Radi izvješćivanja zastupnika i javnosti o svom radu Sabor izdaje svoje glasilo i druge 

publikacije. 

Glasilom Sabora smatraju se internetske stranice Sabora na kojima se objavljuje: 

– prikaz osnovnih tema koje su predmet rasprave na sjednicama Sabora 

– pojedine prijedloge, odnosno konačne prijedloge zakona i drugih akata Sabora 

– pojedine tekstove donesenih zakona i drugih akata 

– zaključke Sabora i radnih tijela Sabora 

– poticaje, stajališta i mišljenja iznesene u vezi s temama o kojima se raspravlja i odlučuje u 

Saboru te rezultat elektroničkog glasovanja svakog zastupnika 

– akte predsjednika Republike 

– sažete govore održane na sjednicama Sabora 

– zastupnička pitanja i odgovore Vlade 

– prikaz rada Vlade 

– kroniku važnijih događanja u Saboru, Uredu predsjednika Republike i Vladi 

– kroniku međuparlamentarne suradnje Sabora 

– životopise dužnosnika koje je izabrao, odnosno imenovao Sabor. 

Osim glasila iz stavka 2. ovoga članka, Sabor može objavljivati i druga izvješća u kojima će 

izvijestiti javnost o svojem radu. 

Odredbom članka 33. Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora „NN“, br. 29/18., 

stupio na snagu 5. travnja 2018., u stavku 2. dopunjen podstavak 5. 

 

Članak 281. 



Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Sabora koji, u skladu s 

posebnim propisima, nose oznaku tajnosti. 

Zastupnik ne smije na sjednici iznositi podatke iz dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga 

članka. 

Članak 282. 

Način rukovanja dokumentima koji se smatraju službenom, vojnom, odnosno državnom 

tajnom, uređuje se aktom tajnika Sabora. 

Članak 283. 

Pravilnikom o javnosti rada Sabora i radnih tijela uređuje se: 

– nazočnost predstavnika udruga građana, nevladinih organizacija i građana promatrača na 

sjednicama 

– posjeti organiziranih grupa građana Saboru 

– način tonskog i slikopisnog snimanja sjednica Sabora i njegovih radnih tijela 

– izravni radijski i televizijski prijenosi tijeka sjednica 

– uređenje stranice Sabora na internetu te način dostave materijala u elektroničkom obliku 

– način registriranja domaćih i stranih novinara u Saboru 

– ostala pitanja u vezi s javnošću rada Sabora. 

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«. 

Članak 284. 

Sjednica ili pojedini dio sjednice radnih tijela Sabora mogu se na temelju odluke radnog tijela 

održati bez prisutnosti javnosti. 

Članak 285. 

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Sabora i njegovih radnih 

tijela i izvješćivati javnost o njihovu radu. 

Na sjednicama radnih tijela Sabora može se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava 

javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako se na njoj raspravlja o nekom pitanju 

bez prisutnosti javnosti. O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i drugih sredstava 

priopćavanja davati za javnost samo one obavijesti za koje se to na sjednici odluči. Na 

sjednici se može odlučiti da se obavijesti o takvom pitanju mogu davati tek nakon isteka 

određenog roka. 

 

 

Članak 286. 



Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika 

priopćavanja u Saboru, osigurava im se pravodobna dostava materijala i uvjeti za praćenje 

rada na sjednicama Sabora i radnih tijela, razgovori s predstavnicima predlagatelja ili s 

dužnosnicima u Saboru i drugi kontakti s izvjestiteljima. 

Članak 287. 

Sabor može izdavati prijepise tonskih snimki o tijeku rada na sjednicama Sabora, uz koje se 

objavljuju i materijali dostavljeni zastupnicima za svaku temu dnevnog reda sjednice, o čemu 

se brine tajnik Sabora. 

Članak 288. 

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Sabora i radnih tijela 

može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja. Konferencija za 

tisak održava se na temelju odluke predsjednika Sabora ili Predsjedništva Sabora ili na 

temelju odluke Sabora. 

Tiskovnu konferenciju može održati i radno tijelo na temelju odluke radnog tijela ili 

predsjednika radnog tijela, odnosno predsjedatelja radnog tijela. 

Tiskovnu konferenciju može održati i klub zastupnika parlamentarne stranke. 

 


