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EDUKATIVNI LETAK – ZAKONODAVNI POSTUPAK

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

ZAKONODAVNI POSTUPAK –
POSTUPAK DONOŠENJA ZAKONA
Pravo predlaganja zakona ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna
tijela Sabora te Vlada, a isti predlagatelji su i jedini ovlašteni podnijeti prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona.

Pokretanje postupka
Postupak donošenja zakona pokreće predlagatelj podnošenjem i upućivanjem prijedloga zakona predsjedniku Sabora. Predsjednik Sabora primljeni
prijedlog zakona upućuje predsjednicima svih radnih tijela, svim zastupnicima i predsjedniku Vlade, ako Vlada nije predlagatelj.

Razmatranje prijedloga u radnim tijelima
Radna tijela Sabora izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona, a
Odbor za zakonodavstvo posebno i o ustavnim osnovama za donošenje,
hitnosti i povratnom djelovanju zakona. Radno tijelo određuje izvjestitelja
koji na plenarnoj sjednici Sabora izlaže stajališta tog tijela. Izvješća radnih
tijela upućuju se predsjedniku Sabora, koji ih dostavlja predlagatelju zakona, predsjednicima radnih tijela i zastupnicima.
Rasprava o prijedlogu zakona provodi se kroz dva čitanja na plenarnoj
sjednici.

Prvo čitanje zakona
Prvo čitanje zakona je prvi korak u postupku donošenja zakona, a započinje
uvodnim izlaganjem predlagatelja zakona na plenarnoj sjednici Sabora, slijedi opća rasprava o prijedlogu, koja završava donošenjem zaključka o potrebi
donošenja zakona. Utvrđena stajališta, prijedlozi i mišljenja o prijedlogu zakona upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona.

Drugo čitanje zakona
Drugo čitanje zakona je drugi dio u postupku donošenja zakona koji se
provodi na sjednici Sabora. Konačni prijedlog zakona predlagatelj je dužan
podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona. U
suprotnom, smatra se da je postupak donošenja zakona obustavljen. Drugo
čitanje zakona obuhvaća: raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona,
stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona.

Treće čitanje

Zakoni se mogu donijeti po hitnom
postupku samo kada to zahtijevaju
interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je
to nužno radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Predlagatelj uz prijedlog da se
zakon donese po hitnom postupku,
podnosi tekst konačnog prijedloga
zakona.

Glasovanje

Detalj iz Sabornice

Glasovanje je na sjednici u pravilu javno, a provodi se dizanjem ruke, poimeničnim ili elektroničkim glasovanjem. Sabor donosi zakone većinom glasova
ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika, osim u slučajevima kada je
Ustavom Republike Hrvatske ili Poslovnikom Hrvatskoga sabora drukčije
određeno. Dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika Sabor donosi
Ustav Republike Hrvatske i promjene Ustava, te zakone kojima se uređuju
prava nacionalnih manjina. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju
Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i
područne samouprave Sabor donosi većinom glasova svih zastupnika.

Proglašenje zakona
Predsjednik Sabora potpisuje zakone i druge akte koje donosi Sabor te ih upućuje Predsjedniku Republike radi proglašenja. Predsjednik Republike proglasit
će zakone u roku od osam dana otkada su izglasani u Hrvatskome saboru.

Objava zakona
Zakonodavni postupak završava objavom zakona u „Narodnim novinama”,
službenom glasilu Republike Hrvatske. Zakon stupa na snagu najranije osmi
dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno.

U slučajevima kad je na tekst konačnog prijedloga zakona podnesen veći
broj amandmana ili kada su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju
sadržaj provodi se i treće čitanje zakona.

Hitni postupak
Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje.

Sabornica

