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PREGLED RADA HRVATSKOGA SABORA  
 

SJEDNICE I TOČKE DNEVNOG REDA 
• održano 5 sjednica (4 redovne i 1 izvanredna) u trajanju od 122 dana, odnosno više od 

904 sata 

• raspravljano o 391 točki dnevnog reda  

 

ZAKONI  
• doneseno 180 zakona, od kojih je 54 usklađeno sa zakonodavstvom EU 

• 94 zakona donesena su po hitnom postupku 

• 4 prijedloga zakona su odbijena (Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne 

zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 238, predlagatelj: Marijan Pavliček 

(Hrvatski suverenisti); Prijedlog zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, s 

Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 35, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a, Prijedlog 

zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje, P.Z. br. 258, predlagatelj: Klub 

zastupnika Socijaldemokrati; Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, 

prvo čitanje, P.Z. br 291, predlagateljica: Katarina Peović (RF)) 

 

OSTALI DONESENI I PRIHVAĆENI AKTI I AKTI PRIMLJENI NA ZNANJE 
• 155 odluka 

• 66 izvješća 

• 6 strategija 

• 3 plana 

• 2 deklaracije 

• 2 izmjene i dopune državnog proračuna  

• državni proračun  

• 2 mišljenja 

• 1 program 

• 1 zaključak 

 

ZASTUPNIČKA PITANJA* 
• postavljeno 158 pitanja tijekom Aktualnog prijepodneva i 371 pitanje u pisanom obliku 

(od 1.1.2022. do 16.12.2022.) 

• odgovoreno je na 282 pisana pitanja postavljenih u tom razdoblju  

 

AKTIVNOST NA SJEDNICAMA (u postupku obrade su rasprave održane do 9.12.2022.) 
• zastupnici su se za riječ javili više od 17968 puta, najviše za repliku i kao predstavnici 

klubova zastupnika** 

• klubovi zastupnika zatražili su više od 638 stanki tijekom zasjedanja  

• zastupnicima je izrečeno više od 1925 stegovnih mjera*** 

 

* Za svakog pojedinog zastupnika statistički pregled postavljenih zastupničkih pitanja dostupan je u  

e-Doc bazi na http://edoclocal.sabor.hr/Statistika/ZastupnickaPitanja.aspx  



INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA HRVATSKOGA SABORA 29/12/2022 

  
 

 
 

** Za svakog pojedinog zastupnika statistički pregled javljanja za riječ dostupan je u e-Doc bazi na  

https://edoc.sabor.hr/Statistika/AktivnostZastupnikaGovornik.aspx 

***Za svakog pojedinog zastupnika statistički pregled izrečenih stegovnih mjera dostupan je u  

e-Doc bazi na http://edoclocal.sabor.hr/Statistika/StegovneMjere.aspx 

 


