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Шта је закон?

Закон је општи правни акт државе који у унапред 
утврђеном законодавном поступку доноси Народна 
скупштина. Закон је, после Устава, највиши правни акт у 
правном систему Републике Србије. То је акт који у 
структури правних аката једини има основ у Уставу, а 
основ је за доношење свих других аката ниже правне 
снаге (подзаконских аката).



Зашто се закон доноси?

Којим актима је регулисан Пут закона?

Ко може да предложи закон?

Шта је нацрт закона?

Како изгледа предлог закона?

Које елементе образложење предлога закона мора да 
садржи?

Које елементе образложење предлога закона може да 
садржи?

Коме се подноси предлог закона?

Законом се уређују друштвени односи у свим областима 
живота. Законом се друштвена правила претварају у правне 
норме, које су обавезујуће за све грађане. Сви су пред 
законом једнаки.

Поступак за доношење закона уређен је Уставом Републике 
Србије, Законом о Народној скупштини, Пословником 
Народне скупштине и Пословником Владе.

Закон може да предложи: сваки народни посланик, Влада, 
скупштина аутономне покрајине, најмање 30.000 бирача, 
као и Заштитник грађана и Народна банка Србије у 
областима из своје надлежности.

Нацрт закона је радни облик закона који се припрема у 
Влади, са образложењем. Нацрт закона се најчешће 
припрема у ресорном министарству, тако што се образује 
радна група коју чине правници и други запослени којима у 
раду помажу научници, стручњаци и сви други који могу да 
утичу да текст нацрта закона буде што бољи.

О нацрту закона често се организује јавна расправа на којој 
сви заинтересовани субјекти могу да дају примедбе на 
нацрт.

Јавна расправа је обавезна када је реч о припреми закона 
којим се битно мења уређење неког питања или уређује 
питање које посебно занима јавност.

Влада прихвата нацрт закона тако што утврђује предлог 
закона који подноси Народној скупштини.

Предлог закона се састоји из два дела – текста предлога и 
образложења.

Закон се предлаже у облику у коме се доноси, у складу са 
Пословником Народне скупштине (у даљем тексту: 
Пословник) и Јединственим методолошким правилима за 
израду прописа.

Образложење предлога закона мора да садржи: уставни, 
односно правни основ за доношење закона; разлоге за 
доношење закона; објашњење основних правних института 
и појединачних решења; процену финансијских средстава 
потребних за спровођење закона, која обухвата и изворе 
тих средстава; општи интерес због кога се предлаже 
повратно дејство, ако предлог закона садржи одредбе са 
повратним дејством; разлоге за доношење по хитном 
поступку, ако се за доношење закона предлаже хитан 
поступак; разлоге због којих се предлаже да закон ступи на 
снагу у року краћем од осам дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”; преглед одредаба 
важећег прописа које се мењају, односно допуњују.

Уз предлог закона предлагач доставља изјаву да је предлог 
закона усклађен са прописима Европске уније или да не 
постоји обавеза усклађивања или да закон није могуће 
ускладити с прописима Европске уније, као и табелу о 
усклађености предлога закона са прописима Европске 
уније.

Образложење предлога закона може да садржи анализу 
ефеката закона, која садржи одговарајућа објашњења која 
су предвиђена Пословником, као што су: на кога ће и како 
ће највероватније утицати решења у пропису, да ли су 
позитивне последице доношења прописа такве да 
оправдавају трошкове које ће он створити, да ли се 
прописом подржава стварање нових привредних субјеката 
на тржишту и тржишна конкуренција и др.

Предлог закона овлашћени предлагач подноси Народној 
скупштини у писаном или електронском облику. Предлог 
закона који је поднет Народној скупштини председник 
Народне скупштине, одмах по пријему, доставља народним 
посланицима, надлежним одборима и Влади, ако она није 
предлагач.

Шта ако предлог закона није припремљен у складу са 
Пословником?

Када предлог закона може да се уврсти на дневни ред 
седнице Народне скупштине?

Који одбори Народне скупштине разматрају предлог 
закона?

Шта је јавно слушање?

Шта је амандман?

Зашто се подноси амандман?

Шта је начелни претрес предлога закона?

Шта је претрес предлога закона у појединостима?

Ако предлог закона није припремљен у складу са 
Пословником (на пример, нема образложење), председник 
Народне скупштине затражиће од предлагача да га усклади 
са одредбама Пословника, при чему ће прецизно навести у 
чему се састоји та неусклађеност.

Ако предлагач закона не поступи у складу са захтевом 
председника Народне скупштине, предлог закона сматра се 
повученим.

Предлог закона који се доноси по редовном поступку може 
да се уврсти у дневни ред седнице Народне скупштине у 
року не краћем од 15 дана од дана његовог подношења.

Предлог закона који се доноси по хитном поступку може да 
се уврсти у дневни ред седнице Народне скупштине ако је 
поднет најкасније 24 часа пре почетка те седнице.

Одбор за уставна питања и законодавство разматра сваки 
предлог закона са становишта његове усклађености са 
Уставом Републике Србије и правним системом.

Одбор за европске интеграције разматра предлог закона са 
становишта његове усклађености са прописима Европске 
уније и Савета Европе.

Други одбори разматрају предлог закона у складу са својим 
делокругом који је утврђен Пословником.

Јавно слушање је институт чија је сврха да чланови одбора и 
други народни посланици добију потребне информације, 
стручна мишљења и коментаре заинтересованих субјеката 
о предлогу закона који је у скупштинској процедури, о 
спровођењу донетих закона, као и о питањима из делокруга 
рада одбора.

Амандман је предлог за измену и допуну предлога закона. 
Амандман може да поднесе овлашћени предлагач, као и 
надлежни одбор Народне скупштине. Амандман мора да 
садржи елементе који су утврђени Пословником. Правила 
писања амандмана утврђена су Јединственим 
методолошким правилима за израду прописа.

Амандман се подноси када се предлаже измена или допуна 
предложених решења, било да се ради о материјалној 
измени или допуни, о потреби да се изврши правно-
техничка редакција предложених одредаба или њихово 
међусобно усклађивање.

Начелним претресом почиње поступак разматрања и 
усвајања предлога закона у Народној скупштини. Народни 
посланици у начелном претресу расправљају о 
предложеном закону са становишта потребе и разлога за 
доношење закона и начела на основу којих су конципирана 
предложена решења. Пре разматрања на седници Народне 
скупштине, начелни претрес о предлогу закона води се и на 
седници надлежног одбора. Ако надлежни одбор и Влада, 
ако није предлагач закона, предложе Народној скупштини 
да прихвати предлог закона у начелу, дужни су да наведу да 
ли предлог закона прихватају у целини или са изменама, 
које предлажу у форми амандмана.

Народна скупштина може, на предлог народног посланика, 
одлучити да се обави заједнички начелни претрес о више 
предлога закона који су на дневном реду исте седнице, а 
међусобно су условљени или су предложена решења 
међусобно повезана.

По завршетку начелног претреса о свим предлозима који су 
на дневном реду, Народна скупштина прелази на претрес у 
појединостима тих предлога закона. Претрес у 
појединостима означава расправу која се обавља о сваком 
члану предлога закона на који је поднет амандман и о 
амандманима којима се предлаже уношење нових 
одредаба. На исти начин води се претрес предлога закона у 
појединостима на седници надлежног одбора.

Од завршеног начелног претреса, до отварања претреса 
предлога закона у појединостима, мора да прође најмање 
24 часа. У том периоду само надлежни одбор може да 
поднесе амандман на предлог закона.

Предлагач закона има право да повуче предлог закона из 
процедуре све до завршетка претреса предлога закона на 
седници Народне скупштине.

Народна скупштина у Дану за гласање одлучује о предлогу 
закона у начелу, појединостима и у целини. Ако предлог 
закона буде прихваћен у начелу, Народна скупштина 
прелази на одлучивање о амандманима појединачно. На 
крају народни посланици гласају о предлогу закона у 
целини.

Народна скупштина доноси одлуке већином гласова 
народних посланика на седници на којој је присутна већина 
народних посланика.

Већином гласова свих народних посланика (најмање 126 
народних посланика) Народна скупштина одлучује о 
законима којима се уређују поједине области државног и 
друштвеног живота као што су: референдум и народна 
иницијатива; уживање индивидуалних и колективних права 
припадника националних мањина; план развоја и 
просторни план; јавно задуживање; територија аутономних 
покрајина и јединица локалне самоуправе; закључивање и 
потврђивање међународних уговора, као и друга питања 
одређена Уставом Републике Србије.

Изузетно, закон може да се донесе по хитном поступку ако 
се њиме уређују питања и односи настали услед околности 
које нису могле да се предвиде, а недоношење закона по 
хитном поступку могло би да проузрокује штетне последице 
по живот и здравље људи, безбедност земље и рад органа и 
организација, као и ради испуњења међународних обавеза 
и усклађивања прописа са прописима Европске уније. Од 
редовног поступка се разликује по краћим роковима од 
прописаних за поједине фазе поступка доношења закона.

Предлагач закона је дужан да у образложењу предлога 
закона наведе разлоге због којих предлаже његово 
доношење по хитном поступку.

О сваком предлогу да се закон стави на дневни ред седнице 
по хитном поступку, Народна скупштина одлучује приликом 
утврђивања дневног реда. Ако се прихвати тај предлог, 
предлог закона се увршћује у дневни ред те седнице, а ако 
се не прихвати, предлог закона остаје у скупштинској 
процедури и разматра се по редовном поступку.

Предлог закона којим се уређују питања из области одбране 
и безбедности може да се стави на дневни ред седнице 
Народне скупштине и ако је поднет на дан одржавања 
седнице, два часа пре почетка те седнице, а ако је предлагач 
Влада, закон из те области може да се стави на дневни ред и 
ако је поднет у току седнице Народне скупштине, под 
условом да седници присуствује већина од укупног броја 
народних посланика.

Амандман на предлог закона који се разматра по хитном 
поступку може да се поднесе најкасније до почетка 
начелног претреса тог предлога закона.

Закон који усвоји Народна скупштина доставља се 
председнику Републике који доноси указ о проглашењу 
закона у року од 15 дана од дана изгласавања закона. Ако је 
закон донет по хитном поступку, овај рок износи седам 
дана.

Председник Републике може да одбије да прогласи закон 
који је изгласала Народна скупштина. Такав закон, заједно са 
писменим образложењем, председник Републике враћа 
Народној скупштини на поновно одлучивање.

О враћеном закону Народна скупштина одлучује на првој 
наредној седници. Ако Народна скупштина одлучи да 
поново гласа о закону који је председник Републике вратио 
на одлучивање, закон се изгласава већином од укупног 
броја народних посланика.

Закон који је поново изгласан већином од укупног броја 
народних посланика, председник Републике је дужан да 
прогласи.

Да ли предлагач закона има право да повуче предлог 
закона из процедуре?

Шта је Дан за гласање?

Како Народна скупштина доноси одлуке?

Шта је хитни поступак?

Које су специфичности хитног поступка?

Шта је проглашење закона?

Да ли председник Републике може да одбије 
проглашење закона?

Ко проглашава закон ако председник Републике не 
донесе указ о проглашењу, нити захтева поновно 
гласање о закону?

Да ли се изгласани закон објављује?

Када закон ступа на снагу?

Да ли закон може да има повратно дејство?

Ко извршава закон?

Шта ако постоји сумња да закон није у складу са 
Уставом?

Шта се дешава ако Уставни суд одлучи да закон није у 
складу са Уставом?

Када закон престаје да важи?

Ако председник Републике, у Уставом утврђеном року, не 
донесе указ о проглашењу закона, нити захтева да Народна 
скупштина поново гласа о закону који је донела, закон 
проглашава председник Народне скупштине.

Закон који је Народна скупштина изгласала објављује се пре 
ступања на снагу. На тај начин пружа се прилика свим 
заинтересованим лицима да се упознају са текстом закона.

Закон се објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и на интернет страници Народне скупштине.

Закон ступа на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон може да ступи на снагу раније само ако за то постоје 
нарочито оправдани разлози који морају бити утврђени 
приликом његовог доношења (нпр. виша сила, интереси 
одбране и безбедности итд.).

Закон може да садржи одредбу којом је предвиђено да 
поједини чланови, или цео закон ступа на снагу протеком 
одређеног времена или од тачно одређеног датума.

Закон не може да има повратно дејство.

Изузетно, само поједине одредбе закона могу да имају 
повратно дејство, ако то налаже општи интерес утврђен при 
доношењу закона. У том случају, предлагач закона мора 
посебно да образложи који то општи интерес захтева 
повратно дејство закона.

Такође, одредба кривичног закона може да има повратно 
дејство само ако је блажа за учиниоца кривичног дела.

Закон извршава Влада тако што доноси уредбе и друге 
подзаконске акте.

О сагласности закона са Уставом, општеприхваћеним 
правилима међународног права и потврђеним 
међународним уговорима одлучује Уставни суд.

После изгласавања закона у Народној скупштини а пре 
његовог проглашења и ступања на снагу, на захтев најмање 
једне трећине народних посланика (84 народна посланика), 
Уставни суд је дужан да оцени уставност тог закона у року 
од седам дана. Ако закон буде проглашен пре доношења 
одлуке о (не)уставности тог закона, Уставни суд ће 
наставити да поступа по захтеву у складу са редовним 
поступком за оцену уставности закона.

Поступак за оцену уставности закона који је ступио на снагу 
могу, пред Уставним судом, да покрену државни органи, 
органи територијалне аутономије или органи локалне 
самоуправе, као и најмање 25 народних посланика. Овај 
поступак може покренути и сам Уставни суд.

Са друге стране, право на иницијативу за покретање 
поступка за оцену уставности и законитости има свако 
правно и физичко лице.

Закон који није у складу са Уставом престаје да важи даном 
објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Закон најчешће престаје да важи доношењем новог закона 
који уређује ту област.

Закон који уређује само одређену ситуацију, односе или 
активности који се више не понављају, престаје да важи 
њиховим извршењем (нпр. закон о комасацији и сл.).

Закон престаје да важи и истеком времена за које је донет.

Поједине одредбе закона могу да престану да важе 
доношењем закона о изменама и допунама закона.

Закон престаје да важи и на основу одлуке Уставног суда. У 
том случају, могу да престану да важе и само поједине 
одредбе закона.

Пут закона
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