
 Pitanja kviz natjecanja  za 2016. god. ( natjecanje održano  4. ožujka 2016.) 

 

Kviz  „Koliko poznaješ Hrvatski sabor“      

 

1)  Najstariji sačuvani spomen na zasjedanje Sabora u gradu Zagrebu, nalazi se u: 

 a) Zlatnoj buli Bele IV., iz 1242. godine. 

 b) zapisniku sabora Kraljevine Slavonije,  iz 1273. godine. 

 c) zapisniku sabora Kraljevine Hrvatske, iz 1273.  godine. 

 d) zapisniku sabora Kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije.  iz 1273. godine. 

2)  Stvaranjem personalne unije s Ugarskim kraljevstvom, Sabori se počinju nazivati Ugarski te  

zasjedaju u Ugarskoj. 

 Točno  Netočno  

 3) Tko je za vrijeme Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije najčešće sazivao Sabore i 

njima predsjedao: 

 a) protonotar 

 b) zagrebački biskup 

 c) ban 

 d) palatin 

4) Koje godine je Sabor promijenio ime u - Sabor Kraljevine Hrvatske i Slavonije? 

 a) 1102. godine 

 b) 1273. godine 

 c) 1527. godine 

 d) 1558. godine 

5) Na Saboru u Cetinu, 1526.-1527. godine, za hrvatskoga kralja izabran je posljednji pripadnik 

anžuvinske dinastije. 

  Točno   Netočno 

  6) Izvorno, Sabori su se održavali povodom krunjenja hrvatskih knezova i kraljeva. 

 Točno  Netočno 



 7) Brojkama od 1 do 4 kronološki poredaj događaje vezane uz povijest Sabora i saborovanja, tako da 

najkasniji događaj označiš brojem 1, a brojem 4 događaj koji se kronološki najranije dogodio. 

 _______  Hrvatski sabor  raskida sve državno  pravne veze s Austro-Ugarskom. 

 _______  Narodni zbor na Duvanjskom polju kruni kralja Tomislava. 

 _______ Sabor prihvaća Hrvatsko – ugarsku nagodbu.  

 ______    Na Saboru u Cetinu Hrvati biraju Ferdinanda Habsburškog za kralja. 

 8) Odluka kojom je Sabor 1712. godine dozvolio da se nasljedno vladarsko pravo prenese i na ženske 

pripadnike Habsburgovaca, naziva se: 

 a) Politička sankcija 

 b) Politička deklaracija 

 c) Pragmatička sankcija 

 d) Pragmatička deklaracija 

9) Škrinja povlastica, odnosno škrinjica privilegija, temeljni je dokument hrvatske državnosti, a čuva 

se u Hrvatskom saboru. 

 Točno  Netočno 

 10)  Prvi put u povijesti , 1848. godine, u Zagrebu je zasjedao: 

 a) staleški sabor. 

 b) zastupnički sabor. 

 c) Sabor Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. 

 d) jedinstveni Hrvatski sabor. 

11) Sabor, poznat kao „veliki“ ili „najintelektualniji“ , zbog sudjelovanja  mnogih uglednih umjetnika  i 

znanstvenika, održan je: 

 a) 1835. godine. 

 b) 1847. godine. 

 c) 1848. godine. 

 d) 1861. godine. 

12) Odluku o osnivanju Države Srba, Hrvata i Slovenaca, Hrvatski je sabor donio 28.10.1918. godine. 

 Točno  Netočno 



13.) Kako se zove predsjednik ZAVNOH-a Hrvatske, koji kasnije postaje prvi predsjednik Narodnog 

sabora Hrvatske? 

 a) Vladko Maček 

 b) Pavle Radić 

 c) Miroslav Krleža 

 d) Vladimir Nazor 

14. ) Prvi slobodni, višestranački i demokratski izbori za Hrvatski sabor, održani su: 

 a) u proljeće 1990. godine. 

 b) u ljeto 1990. godine. 

 c) u proljeće 1991. godine. 

 d) u ljeto 1991. godine. 

15.) U sastavu Sabora koji je zasjedao 1990. godine i donio prvi hrvatski demokratski Ustav, nije bilo?  

 a) Društveno-političkog vijeća 

 b) Vijeća općina 

 c) Vijeća udruženog rada 

 d) Zastupničkog  doma 

16.) Zastupnički dom Hrvatskoga  sabora konstituiran je 1992. godine. Koje godine je konstituiran 

Županijski dom sabora? 

 a) 1991. godine 

 b) 1992. godine 

 c) 1993. godine 

 d) Sabor nije nikada imao Županijski dom 

17.) Ustav Republike Hrvatske, donesen 22.12.1990., definirao  je Hrvatski sabor kao jednodomno 

tijelo. 

 Točno  Netočno 

18.) Nakon 8 godina postojanja, ustavnim promjenama 2001. godine, ukinut je Županijski dom 

Sabora. 

 Točno  Netočno 



19.) Hrvatski sabor je temeljem ustavnih ovlasti, u ožujku 2009. godine, ratificirao ugovor o 

pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji. 

 Točno  Netočno 

20.) Hrvatski sabor je nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj. 

 Točno  Netočno 

21.) Ustavom Republike Hrvatske definirano je koliko političkih stranaka može biti izabrano u Hrvatski 

sabor. 

 Točno  Netočno 

22.) Hrvatski sabor u okviru svojih ustavnih  ovlasti  odlučuje o proglašenju rata i sklapanju mira. 

 Točno  Netočno 
 
 23.) Vlada Republike Hrvatske za svoj rad odgovara, kome? 

 a) Predsjednici Republike Hrvatske 

 b) Ustavnome sudu 

 c) Hrvatskome saboru 

 d) Vrhovnome sudu  

24.) Tko ne može predložiti promjenu Ustava Republike Hrvatske? 

 a) Predsjednica Republike Hrvatske 

 b) Vlada RH 

 c) Predsjedništvo Hrvatskoga  sabora 

 d) Petina zastupnika Hrvatskoga sabora 

25.) Zastupnici Hrvatskoga sabora biraju se svake četiri godine na redovitim  referendumima. 

 Točno  Netočno 

26.) Većina zastupnika Hrvatskoga sabora pripada jednoj od dvije velike skupine – vladajućima 

(pozicija) i oporbi (opozicija). 

 Točno  Netočno 

27.) Do izbora predsjednika Sabora, na početku zasjedanja novog saziva (konstituirajuća sjednica), 

sjednicom privremeno predsjeda: 

 a) Predsjednik Republike. 

 b) Predsjednik ili prvi potpredsjednik Vlade. 



 c) Potpredsjednik Sabora ili predsjednik najvećeg kluba zastupnika u tom sazivu. 

 d) Predsjednik Sabora iz prethodnog saziva ili najstariji nazočni izabrani zastupnik. 

28.) Tko ne može osnovati klub zastupnika? 

 a) Parlamentarna stranka koja ima samo jednog zastupnika u Saboru. 

 b) Dvije ili više parlamentarnih stranaka koje zajedno imaju najmanje tri zastupnika. 

 c) Zastupnici iz redova nacionalnih manjina. 

 d) Parlamentarne stranke i nezavisni zastupnici ako zajedno imaju najmanje tri zastupnika. 

29.) Predsjedništvo Sabora čine: 

 a) Predsjednik i potpredsjednici Sabora. 

 b) Predsjednik i potpredsjednici Sabora te tajnik plenarne sjednice Sabora. 

 c) Predsjednik i potpredsjednici Sabora, predsjednici klubova zastupnika. 

 d) Predsjednik i potpredsjednici Sabora, predsjednik i potpredsjednici Vlade. 

30.)  Po isteku mandata Sabor može nastaviti s radom u izvanrednim okolnostima. Npr.- ratnog 

stanja, neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstva Republike Hrvatske, velikih prirodnih 

katastrofa i slično. 

 Točno  Netočno 

 

 


