DOBRO DOŠLI
U
HRVATSKI SABOR
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ŠTO JE
HRVATSKI
SABOR?

Hrvatski sabor, naš parlament, najviše je predstavničko tijelo u
Republici Hrvatskoj i nositelj zakonodavne vlasti. To je dom demokracije
u koji građani biraju svoje predstavnike kako bi donosili odluke u ime svih
građana Republike Hrvatske.
Jedna od povijesnih odluka Hrvatskoga sabora je i Odluka o pristupanju Republike
Hrvatske Europskoj uniji, koju su građani potvrdili na referendumu.
Osim što donosi zakone i razmatra sva važna pitanja unutarnje i vanjske
politike, Hrvatski sabor nadzire i rad Vlade.
Hrvatski sabor ima vrlo dugu povijest.
Njegov najstariji sačuvani zapisnik je iz 1273. godine.
Prvi višestranački i demokratski izabrani Hrvatski sabor
konstituiran je 30. svibnja 1990. godine.
Rad Sabora uređen je Poslovnikom.
Sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja
(ljetno zasjedanje), te između 15. rujna i 15.
prosinca (zimsko zasjedanje).
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1 Ulaz i hol sa bistama zastupnika, velikana
hrvatske politike 19. i početka 20. st.
2 Biste Stjepana Radića i Ante Starčevića
3 Zapisnik Sabora iz 1273. godine
4 Donošenje Ustava Republike Hrvatske 1990. god.

TKO SU
SABORSKI
ZASTUPNICI?
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Saborski zastupnici su predstavnici svih građana Republike
Hrvatske izabrani na neposrednim, tajnim izborima, na mandat od
4 godine. Zastupnici se dijele na one koji pripadaju parlamentarnoj većini,
tj. vladajućim političkim strankama, koje su to postigle uspjehom na izborima, i
na one u parlamentarnoj manjini, tj. oporbi. Hrvatski sabor može imati najmanje 100,
a najviše 160 zastupnika. Sabor ima predsjednika i 5 potpredsjednika koji zajedno
čine Predsjedništvo Sabora. Predsjedništvo prihvaća pokroviteljstva u
ime Sabora, određuje raspored sjedenja zastupnika u Velikoj
vijećnici, s predsjednicima klubova zastupnika raspravlja
o dnevnom redu sjednice i odlučuje o drugim
pitanjima važnim za rad Sabora.

1 PREDSJEDATELJ

2 ČLANOVI VLADE
3 ZASTUPNICI
4 gALERIJA ZA gRAđANE
5 gALERIJA ZA DIPLOMATE
6 NOVINARSkA gALERIJA
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Sabornicasgalerijom
zadiplomate

ŠTO
ZASTUPNICI
RADE?
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Sabornicasgalerijom
zaposjetitelje
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Banskasoba-prostor
zaprotokolarnesusrete

OdbOri
Odb

Osim na saborskim sjednicama, zastupnici
rade i u odborima. U saborskim odborima zastupnici
detaljnjije razmatraju prijedloge zakona. U radu
odbora, prema Poslovniku, mogu sudjelovati i vanjski
članovi - istaknuti stručnjaci, predstavnici udruga i
sindikata. Oni nemaju pravo glasa, ali sudjelovanjem
u raspravi doprinose kvaliteti zakonskih prijedloga.

Velika Vijećnica

U Velikoj vijećnici (Sabornici)
održavaju se plenarne sjednice Sabora
na kojima se raspravlja o zakonima, izvješćima,
odlukama u nadležnosti Sabora i glasuje. Sjednice
započinju Aktualnim prijepodnevom kojemu
nazoče ministri u Vladi kako bi odgovarali na
pitanja zastupnika. Za vrijeme Aktualnog
prijepodneva zastupnici mogu izravno
postavljati pitanja ministrima i
predsjedniku Vlade o radu
Vlade, o problemima iz
svojih izbornih jedinica i
aktualnim, dnevnim
temama.
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DvoranaIvanaKukuljevića

ŠTO
ZASTUPNICI
RADE?
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DvoranaAnteStarčevićas
portretimabivšihpredsjednika
Sabora

Rad u izboRnim
jedinicama
Zastupnici su dužni održavati vezu sa
svojim izbornim jedinicama, sa građanima
koji su ih izabrali za svoje zastupnike. Vrijeme
provedeno u izbornoj jedinici omogućuje
zastupnicima da čuju mišljenja građana i da
pomognu u rješavanju njihovih problema.
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DvoranaStjepanaRadića

KLUBOVIZASTUPNIKA
Zastupnici su, prema stranačkoj
pripadnosti, okupljeni u klubovima
zastupnika gdje zastupnici iste stranke
(ili više stranaka koje su osnovale zajednički
klub) – bez prisutnosti novinara, televizijskih
kamera i političkih protivnika – razmjenjuju mišljenja,
dogovaraju se o stavu kluba o određenim temama i
razvijaju strategiju parlamentarne borbe.
Rad u klubovima zastupnika važan je dio zastupničkog rada.
Klubovi zastupnika redovito se sastaju za vrijeme
zasjedanja Sabora.
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DvoranaJankaDraškovića

KAKO SE
DONOSE
ZAKONI?
Prijedloge zakona mogu
podnositi zastupnici pojedinačno,
klubovi zastupnika, radna tijela Sabora
(odbori) ili Vlada.
Zakonski prijedlog najprije se razmatra na nadležnim
saborskim odborima i klubovima zastupnika, potom slijedi
rasprava na plenarnoj sjednici i nakon provedene rasprave
- o prijedlogu zakona se glasuje.
Ako dobije potrebnu većinu glasova, natpolovičnu, odnosno
dvotrećinsku (za posebno važne zakone, kao što su Ustav i zakoni
kojima se uređuju opća ljudska prava, prava nacionalnih manjina i
sl.), predlagatelju se upućuju primjedbe i prijedlozi za pripremu
konačnog prijedloga zakona.
Konačni prijedlog zakona ponovo prolazi već opisani
postupak, i na kraju, ako je dobio potrebnu većinu
glasova, postaje zakon.
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DetaljizSabornice

O ZgRADI
HRVATSKOgA
SABORA

Zgrada Hrvatskoga sabora
sagrađena 1907. godine, u secesijskom
stilu. Obnovljena je u razdoblju 1993. – 1998.
godine. U obnovi su, svojim prilozima, sudjelovali
i hrvatski iseljenici. Za obavljanje stručnih i administraadministra
tivnih poslova u radu Sabora, osnovana je Stručna služba.
Za potrebe cjelodnevnog rada zastupnika u vrijeme
održavanja sjednica, u zgradi Sabora postoji knjižnica,
informacijski centar, čitaonica, tiskara, ambulanta,
restorani itd.
O sigurnosti Sabora brine se saborska Straža.

JAVNOST RADA
HRVATSKOgA
1
SABORA

Posjetitelji
nagaleriji

Rad Hrvatskoga sabora je javan i o njemu izvještavaju novine, radio i
televizija. Informacije o Saboru, kao i prijenos plenarnih sjednica Hrvatskoga
sabora, naći ćete na www.sabor.hr.
građani mogu pratiti rad plenarnih sjednica i s galerije za posjetitelje u Velikoj
vijećnici. Hrvatski sabor posjećuju tisuće učenika, studenata i ostalih građana
kako bi se upoznali s djelovanjem i poviješću Sabora.
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Informacijskistup
nahodnikuSabora

Posjeti Saboru dogovaraju se sa Službom za građane.
Tel: 01/6303 553; 01/ 4569 730 ili posjeti@sabor.hr
Služba za građane odgovara i na upite
građana, gradjani@sabor.hr ili ih upućuje na
mjerodavne institucije.
građani koji imaju primjedbe i pritužbe na rad izvršne
vlasti i tijela javne uprave, mogu se obratiti saborskom
Odboru za predstavke i pritužbe.
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IZDAVAČ: Hrvatski sabor
ZA IZDAVAČA: Slaven Hojski, tajnik Hrv. sabora
UREDNICA: Ružica Šimunović, Služba za građane

Webstranice
Hrvatskogasabora

