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- PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

- TAJNIKU HRVATSKOGA SABORA 

- ZAPOVJEDNIKU STRAŽE HRVATSKOGA SABORA 

     

    -      KLUBOVIMA ZASTUPNIKA 

 

- CENTRA I GRAĐANSKO-LIBERALNOG SAVEZA  

- DOMOVINSKOG POKRETA 

- FOKUSA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA 

- HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE 

- HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH 

DEMOKRATA, HRVATSKE STRANKE 

UMIROVLJENIKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA 

- HRVATSKE SELJAČKE STRANKE I RADNIČKE 

FRONTE 

- HRVATSKE SOCIJALNO - LIBERALNE STRANKE I 

NARODNE STRANKE – REFORMISTA 

- HRVATSKIH SUVERENISTA 

- ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA 

- MOSTA  

- NACIONALNIH MANJINA 

- SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE 

- SOCIJALDEMOKRATI 

- SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE HRVATSKE 

- ZA PRAVEDNU HRVATSKU 

- ZELENO – LIJEVOG BLOKA  

- ZASTUPNICI: VINKO GRGIĆ, STJEPAN KOVAČ, 

KAROLINA VIDOVIĆ KRIŠTO, HRVOJE ZEKANOVIĆ 

  

 

Predmet: Primjena članka 6. a Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru 

(”Narodne novine”, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10., 49/11., 12/12., 102/14. – Odluka 

Ustavnog suda Republike Hrvatske i 44/17. – u daljnjem tekstu Zakon) u svezi dostave 

dokumentacije o opravdanim izostancima zastupnika Hrvatskoga sabora, dostavlja se   

 

 

 Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 27. sjednici održanoj 5. 

svibnja 2022., u svezi Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i 

uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 

putem okupljanja od 17. ožujka 2022., donio Odluku o stavljanju izvan snage Odluke, KLASA: 121-

01/20-01/03, URBROJ: 6521-18-20-01, od 19. ožujka 2020.  

 

Odlukom (KLASA: 121-01/20-01/03, URBROJ: 6521-18-20-01 od 19. ožujka 2020.), koja je 

stavljena izvan snage bilo je propisano da će se odredbe članka 6.a Zakona primjenjivati na način da se 



svi izostanci zastupnika smatraju opravdanim. (Obje Odluke objavljene su na stranicama Odbora pod 

rubrikom „Ostale aktivnosti“). 

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke, KLASA: 121-01/20-01/03 URBROJ: 6521-18-20-

01, od 19. ožujka 2020., stupa na snagu danom donošenja (5. svibnja 2022.) što znači da će 

zastupnici od toga datuma pa nadalje opravdavati eventualne izostanke sa sjednice Sabora. 

 

Zastupnici sukladno članku 6.a Zakona opravdavaju izostanke samo na dane kada se 

održava sjednica Hrvatskoga sabora (npr. za svibanj su to sljedeći dani: 5., 6., 11., 12., 13., 18., 

19., 20., 25., 26. i 27. svibnja).  

 

U članku 6.a Zakona propisano je: 

 

Zastupnik ima pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica Hrvatskoga sabora i njegovih radnih 

tijela, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i Poslovnikom Hrvatskoga sabora. 

 

Zastupnik potvrđuje dolazak u Sabor zastupničkom iskaznicom, elektroničkim putem. 

Dolaskom u Sabor smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, rad u klubu zastupnika te 

putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora. 

 

Za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskoga sabora na dan kada se održava sjednica 

Hrvatskoga sabora zastupniku će se iznos zastupničkog paušala iz članka 6. ovoga Zakona 

umanjiti za iznos jedne dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj. Odluku o 

umanjenju, na temelju dostavljene dokumentacije o nazočnosti zastupnika u Saboru, odnosno 

dostavljene dokumentacije zastupnika kojom on potvrđuje svoj opravdani izostanak iz Sabora, donosi 

radno tijelo Hrvatskoga sabora nadležno za upravne poslove, a najviše do utvrđenog iznosa 

zastupničkog paušala. 

 

Opravdanim izostankom zastupnika iz Hrvatskoga sabora smatrat će se: 

 

– bolest, što je zastupnik dužan opravdati liječničkom potvrdom, 

– smrtni slučaj u obitelji, 

– sudski poziv, 

– prisustvovanje društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim 

skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan. 

 

 U cilju provedbe članka 6a. stavka 3. Zakona ističemo sljedeće: 

 

- dokumentaciju kojom se  potvrđuje opravdanost izostanaka zastupnika sa sjednice 

Hrvatskoga sabora za tekući mjesec Odboru dostavlja zastupnik i/ili klub zastupnika (za zastupnike 

iz kluba); 

- dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije zadnjeg dana održavanja sjednice 

Hrvatskoga sabora za tekući mjesec (npr. ako je zadnji dan zasjedanja u tekućem mjesecu 27. 

svibnja to je ujedno i zadnji dan kada se dostavlja dokumentaciju kojom se izostanici 

opravdavaju);  

- dokumentacija se dostavlja na adresu elektroničke pošte odbiiup@sabor.hr, i to samo za 

dane kada se održava sjednica Hrvatskoga sabora za koje zastupnik nije elektronički evidentiran 

kao prisutan u Hrvatskome saboru; 

-  dostavljena dokumentacija mora sadržavati ime i prezime zastupnika, datum/datume 

kada zastupnik nije elektronički evidentiran i dokaz kojim zastupnik potvrđuje da je u dane kada 

nije elektronički evidentiran izostao opravdano (npr. bolest zastupnika - dokaz liječnička potvrda, 

odlazak na sud - dokaz priloženi sudski poziv);  
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-  evidenciju o službenim putovanjima zastupnika za tekući mjesec, kao i pregled 

pojedinačnih prijava prolaza za svakog zastupnika za tekući mjesec Odboru dostavlja Tajništvo 

Hrvatskoga sabora i Straža Hrvatskoga sabora. 

 
  

 

PREDSJEDNICA ODBORA    

                                                                                                             Nada Murganić, v.r. 

                                                                               


