
1 
 

Veleučilište u Požegi 

Društveni odjel 

Akademska godina 2014./2015. 

 

NAZIV PREDMETA: Upravno postupovno pravo II. 

Studij: Upravni studij 

ECTS bodovi: Upravno postupovno pravo II. – 5 

             Seminar II. – 1  

Nastavno opterećenje: Upravno postupovno pravo II. – 3+1 

     

Predavač: v.pred. Marijeta Vitez Pandžić, univ.spec.admin.publ. 

Vrijeme konzultacija: ponedjeljak 09.00 – 11.00 sati 

Telefon: 034/ 311 – 461 

e-mail: mvitez@vup.hr 

 

Literatura: 

 

1. Đerđa, D., Šikić, M.: Komentar Zakon o upravnim sporovima, Novi informator, Zagreb, 

2012. 

2. Veić, Petar, Gluščić, Stjepan: Prekršajno pravo, opći dio, Narodne novine, Zagreb, 

2013. (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje), (može i izdanje iz 2009. uz dopunu s 

izdanjem iz 2013.) 

3. Prekršajni zakon, Narodne novine, 107/07, 39/13, 157/13 

4. Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine, 20/10, 143/12, 152/14 

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska 

 

1. Babac, Branko: Upravno postupovno pravo – odabrana poglavlja, Sveučilište Josipa 

Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, Osijek, 1998. (str.151. – 182., 197. – 226.) 

2. Borković, I.: Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002. (str. 483.- 529.) 

3. Đerđa, D., Pičuljan, Z.: Nastanak i temeljni instituti novog Zakona o upravnim 

sporovima (članak dostupan u Veleučilišnoj knjižnici) 

4. Karlovčan-Đurović, Lj.: Prvostupanjski upravni spor, (članak dostupan u Veleučilišnoj 

knjižnici) 

5. Vezmar Barlek, I.: Drugostupanjski upravni spor, (članak dostupan u Veleučilišnoj 

knjižnici) 

6. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, 

Narodne novine, 133/12 

 

Časopisi: 
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- Hrvatska i komparativna javna uprava (pojedini članci iz časopisa dostupni su u elektronskom 

obliku na web-stranici www.iju.hr) 

- Hrvatska pravna revija  

- Informator 

Za proširenje znanja iz područja prava, studenti se također upućuju na portal znanstvenih 

časopisa Republike Hrvatske www.hrčak.srce.hr . 

 

POPIS PITANJA ZA PRIPREMANJE ISPITA IZ PREDMETA UPRAVNO POSTUPOVNO 

PRAVO II. (AKADEMSKA GODINA 2014./2015.) 

 Temeljne odrednice novoga Zakona o upravnim sporovima 

Pitanja za ponavljanje 

1. Koja su tri sustava sudbenog nadzora nad upravom? 

2. Kada je potpisan te kada je stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te koje 

obveze su njime preuzete? 

3. Iz kojih razloga je bila nužna reforma upravnog sudovanja u našoj zemlji? 

4. Kada je stupio na snagu novi Zakon o upravnim sporovima? 

5. Što obuhvaća reforma procesnog prava, a što organizacijska reforma?  

6. Objasnite što znači pravna zaštita od svih upravnih djelovanja?  

6. Što podrazumijeva ocjena ustavnosti i zakonitosti općih akata? 

7. Što je propisano čl.33. Zakona o upravnim sporovima? 

8. Koje značenje dobiva usmena rasprava prema novome Zakonu? 

9. Kada upravni sud može riješiti spor bez rasprave?  

10. Kakve su to reformacijske, a kakve kasatorne odluke? 

11. U kojem sastavu sudovi odlučuju prema Zakonu o upravnim sporovima? 

12. Objasnite što podrazumijeva organizacijska reforma!  

13. Iz kojih razloga se može podnijeti žalba protiv presude upravnog suda? 

14. Koja načela pretpostavlja Zakon o upravnim sporovima? 

15. Navedite nadležnost upravnih sudova te Visokog upravnog suda Republike Hrvatske! 

16. Navedite i definirajte stranke u upravnom postupku! 

17. Čime se pokreće prvostupanjski upravni spor? 

18. Što se tužbom može zahtijevati? 

19. Kada se upravni spor smatra pokrenutim? 

20. Ima li tužba odgodni učinak? 

21. Što sve tužba mora sadržavati? 

22. Koji su rokovi za podnošenje tužbe? 

23. Iz kojih razloga sud rješenjem odbacuje tužbu? 

24. Dali postoje granice u odlučivanju po žalbi? Koje su to? 

25. Objasnite kako dalje teče prvostupanjski upravi spor? 

26. Kada i čime sud može obustaviti upravni spor? 

27. Koje su sudske odluke? 

28. Kada će sud odbiti tužbeni zahtjev? 

29. Kada će sud usvojiti tužbeni zahtjev? 

30. Što presuda mora sadržavati i kad se objavljuje te kome se dostavlja? 

31. Kada presuda postaje pravomoćna? 

32. Kakav je žalba pravni lijek (žalba na presudu prvostupanjskog upravnog suda)? 

33. Što žalba treba sadržavati, kome i u kojem roku se podnosi? 

34. Iz kojih razloga prvostupanjski (ali i Visoki upravni sud) sud može žalbu odbaciti rješenjem? 

35. Objasnite daljnje postupanje Visokog upravnog suda! 

36. Koje odluke donosi Visoki upravni sud te kad odbija žalbu i čime te kad i čime poništava 

prvostupanjsku presudu?  

http://www.iju.hr/
http://www.hrčak.srce.hr/
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37. Spor koji je okončan presudom može se obnoviti na prijedlog stranke iz kojih razloga? 

38. Objasnite izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude upravnog suda ili Visokog 

upravnog suda! 

39. Objasnite institut “oglednog postupka”? 

40. Iz kojega razloga se mogu izdati privremene mjere? 

41. Kako se sve može okončati upravni spor spor? 

42. Što je s troškovima postupka u upravnom sporu? 

 

 

 Kažnjive radnje u pravnom sustavu Republike Hrvatske 

Pitanja za ponavljanje  

1. Što su kažnjive radnje? 

2. Koje su četiri vrste kažnjivih radnji? 

3. Što su kaznena djela?  

4. Koja su bitna obilježja kaznenog djela? Objasnite! 

5. Što je objekt kaznenog djela, a što objekt radnje kaznenog djela? 

6. Što su prekršaji? 

7. Što je javni poredak? 

8. Koje su dvije vrste povreda postupovnog reda? 

9. Što su disciplinski prijestupi?  

 

 

 Prekršajni zakon 

Pitanja za ponavljanje 

1. Zašto je prekršajni zakon organski propis? 

2. Objasnite od čega se sastoji materijalno prekršajno pravo? 

3. Koji su izvori prekršajnog prava? Objasnite ih! 

4. Objasnite načelo zakonitosti u prekršajnom pravu! 

5. Što uključuje načelo zakonitosti? 

6. Što podrazumijeva početak vremena važenja Prekršajnog zakona? Objasnite i značenje 

navedenog pojma! 

7. Što znači iznimka obvezatne primjene blažeg zakona? 

8. Objasnite načelo krivnje! 

9. U koja tri slučaja je isključena primjena prekršajnog prava?  

 

 

 Način, vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja 

Pitanja za ponavljanje  

1. Kako se prekršaj može počiniti? 

2. Objasnite prekršaje činjenja! 

3. Objasnite prekršaje nečinjenja! 

4. Koja je najpoznatija dioba prekršaja nečinjenja? 

5. Objasnite temeljne značajke skupina mješovitih prekršaja! 

6. Što je uzročnost? 

7. Koje su teorije o uzročnosti? Objasnite!  

8. Koje je vrijeme počinjenja prekršaja? 

9. Koje je mjesto počinjenja prekršaja? 

10. U koja dva oblika se očituje određivanje mjesta počinjenja prekršaja? 

11. Kada je počinje trajni prekršaj, kada prekršaj stanja, a kada produljeni prekršaj? 

 

 

 Razlozi isključenja protupravnosti 

Pitanja za ponavljanje  

1. Koji su razlozi isključenja protupravnosti? 
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2. Što je nužna obrana? 

3. Što ne može biti objekt napada u nužnoj obrani? 

4. Koje su ključne sastavnice nužne obrane? 

5. Kakav napad mora biti kod nužne obrane? Objasnite! 

6. Po sadržaju obrane kakva radnja kod nužne obrane može biti? 

7. Ako napadnuti ima mogućnost odabira sredstava obrane, što je obavezan? 

8. Što je nužna pomoć?  

9. Što je prekoračenje nužne obrane? Koje su njegove sastavnice? 

10. Dali je moguće blaže kažnjavanje za prekoračenje te kako ga je moguće počiniti? 

11. Što je krajnja nužda? Kako ju određuje Prekršajni zakon? 

12. Koje su sastavnice krajnje nužde? Objasnite! 

13. Zašto kažemo da je radnja krajnje nužde je supsidijarni način otklanjanja prijeteće opasnosti? 

14. U čemu se sastoji subjektivna sastavnica krajnje nužde? 

15. Što je sila i na čega je ona usmjerena? 

16. Što je neodoljiva sila? 

17. Što je sila kojoj se moglo odoljeti?  

 

 

 Stadiji počinjenja prekršaja 

Pitanja za ponavljanje 

1. Koji su stadiji počinjenja prekršaja? 

2. Predviđa li se odgovornost za pripremanje prekršaja? 

3. Čime se ostvaruje zakonski opis prekršaja? 

4. Što je pokušaj prekršaja i kad je on kažnjiv? 

5. Što se podrazumijeva pod bićem kaznenog djela? 

6. Koje su konstitutivne sastavnice svakog prekršaja? 

7. Kako možemo razlikovati pokušaj prekršaja i pripremne radnje? 

8. Što je polazna osnova za određenje početka ostvarenja prekršaja? 

9. Kada nastaje dovršeni prekršaj? 

 

 

 Sudioništvo 

Pitanja za ponavljanje  

1. Tko je pojedinačni počinitelj? 

2. Kakav pojedinačni počinitelj može biti? 

3. Kako osobe mogu sudjelovati u prekršaju? Objasnite! 

4. Kako se supočiniteljstvo dijeli prema vremenu? 

5. Kako se supočiniteljstvo dijeli prema opsegu? 

6. Što je pokušaj supočiniteljstva? 

7. Što je to nužno ili nepravo supočiniteljstvo i kakvo ono može biti? Objasnite! 

8. Kako se suučesništvo može ostvariti i u kojim granicama suučesnici odgovaraju? 

9. Što je poticanje i kako se ono može ostvariti? 

10. Kakvo je to lančano ili posredno poticanje? 

11. Na što se poticanje mora odnositi? 

12. Kako poticatelj odgovara za djelo? 

13. Što je pomaganje i što se u njega može ubrojiti? 

14. Kakvo pomaganje može biti? Objasnite! 

 

 

 Krivnja i oblici krivnje 

Pitanja za ponavljanje  

1. Što je krivnja? 

2. Koji su izvori krivnje? Objasnite ih! 

3. Koji su koncepti krivnje? Objasnite ih! 

4. Koji uvjeti kumulativno moraju biti ispunjeni za postojanje krivnje? 
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5. Što je ubrojivost? 

6. Koji čovjek se smatra ubrojivim? 

7. Što Prekršajni zakon navodi za neubrojivu osobu? 

8. U odnosu na čega se ocjenjuje neubrojivost te tko ju utvrđuje? 

9. Koje su biopsihološke osnove neubrojivosti? Objasnite ih! 

10. Na što se odnosi samoskrivljena neubrojivost? 

11. Koji su ključni trenuci za samoskrivljenu neubrojivost? 

12. Koji su oblici krivnje i koji su njihovi elementi? 

13. Kakav nehaj može biti? 

14. Objasnite svjesni i nesvjesni nehaj! 

15. Kakva namjera može biti? 

16. Objasnite izravnu i neizravnu namjeru! 

17. Kako razlikujemo neizravnu namjeru i svjesni nehaj? 

18. Što je svijest o protupravnosti?  

19. Koje vrste zabluda razlikujemo? 

20. Objasnite zabludu o protupravnosti djela!  

21. Objasnite izravnu i neizravnu zabludu! 

22. Objasnite otklonjivu i neotklonjivu zabludu! 

23. Kada postoji zabluda o biću prekršaja? 

24. Kakva je zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost? 

25. Kada postoji zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost? 

 

 Prekršajno pravne sankcije 

Pitanja za ponavljanje  

1. Koje su prekršajno pravne sankcije propisane Prekršajnim zakonom? 

2. Propisivanje, izricanje i primjena prekršajno pravnih sankcija imaju koje svrhe? 

3. Što je kazna i koje dvije vrste kazni propisuje Prekršajni zakon? 

4. Koji su rokovi za plaćanje novčane kazne i čime je sud može zamijeniti? 

5. Čime je propisana kazna zatvora i u kojem trajanju se može izreći? 

6. Što je ublažavanje kazne i koje su vrste ublažavanja? 

7. Kad se radi o sudskom ublažavanju kazne potrebno je zadovoljiti koje uvjete? 

8. Koje dvije vrste oslobođenja od kazne razlikujemo? 

9. Što je stjecaj? 

10. Što sve ulazi u jedinstvo radnje? 

11. Objasnite idealni i realni stjecaj! 

12. Koje su dvije metode za utvrđivanje jedinstvene kazne za stjecaj prekršaja? Objasnite ih! 

13. Koje su mjere upozorenja? 

14. Što je opomena i prema kome se može primijeniti? 

15. Što je uvjetna osuda i na koje vrijeme se može odgoditi izvršenje kazne? 

16. Što je uvjetna osuda za zaštitnim nadzorom i čime je ona regulirana? 

17. Koja je svrha zaštitnih mjera i uz što se propisuju? 

18. Koje su vrste zaštitnih mjera propisane Prekršajnim zakonom? 

19. U kojem trajanju se mogu propisati zaštitne mjere? 

20. Koje su odgojne mjere? 

 

 

 Prekršajna odgovornost pravih osoba i s njima izjednačenih subjekata 

Pitanja za ponavljanje  

1. Na čemu se temelji odgovornost pravne osobe prema Prekršajnom zakonu? 

2. Tko se smatra odgovornom osobom? 

3. Kako pravna osoba odgovara za prekršaj? 

4. Odgovornost države i državnih tijela te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 

prekršaj? 

5. Prestanak prekršajne odgovornosti pravnih osoba? 
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 Primjena prekršajnog prava prema maloljetnicima 

Pitanja za ponavljanje  

1. Definirajte termin maloljetnik! 

2. Navedite i objasnite kategorije maloljetnika! 

3. Koje se prekršajno pravne sankcije izriču prema mlađim, a koje prema starijim maloljetnicima? 

4. Što su odgojne mjere i koje odgojne mjere postoje u našem prekršajnom zakonodavstvu? 

5. Što je sudski ukor?  

6. Što su posebne obveze? 

7. Koje obveze sud može odrediti maloljetniku? 

8. Kada sud upotrebljava mjeru upućivanja u centar za odgoj i kako ta mjera može biti određena? 

9. Koje su mjere zaštitne mjere i koliko one mogu trajati? 

10. Prema kojem maloljetniku se primjenjuje novčana kazna i u kojem slučaju? 

11. Prema kojem maloljetniku se primjenjuje kazna zatvora i u kojem slučaju? 

12. Koliko kazna maloljetničkog zatvora može trajati? 

 

 

 Pojam, izvori i načela prekršajnog postupka 

Pitanja za ponavljanje  

1. Koje su zajedničke karakteristike kaznenih, prekršajnih i stegovnih postupaka? 

2. Što je prekršajni postupak? 

3. Što su izvori prekršajnog postupka? 

4. Kako općenito izvore možemo podijeliti? 

5. Koji su izvori prekršajnog postupka u RH? 

6. Što su načela prekršajnog postupka? 

7. Koja su načela određena Prekršajnim zakonom? 

8. Objasnite sadržaj svakoga načela!  

 

 

 Pojam stranke u prekršajnom postupku 

Pitanja za ponavljanje  

1. Tko su stranke u prekršajnom postupku? 

2. Tko su sudionici u prekršajnom postupku? 

3. Što je stranačka, a što procesna sposobnost? 

4. Kakvu sposobnost ima državni odvjetnik? 

5. Koja tijela postupaju u prvostupanjskom prekršajnom postupku, a koja u drugom? 

6. Koja tijela postupaju prema maloljetnicima u prekršajnom postupku? 

7. U kojim slučajevima postupa Visoki prekršaji sud RH? 

8. Koji je sastav sudova i tijela državne uprave kad odlučuju u prekršajnom postupku? 

9. Koja su pravila za određivanje mjesne nadležnosti u prekršajnom postupku? 

10. Kako sudovi ili tijela državne uprave postupaju kada primijete da nisu nadležni za postupanje? 

11. Objasnite pozitivan i negativan sukob nadležnosti? 

12. Tko sve odlučuje o sukobu nadležnosti? 

13. Kada je sudac isključen od obavljanja sudačke dužnosti? 

14. Kada sudac može biti otklonjen od obavljanja sudačke dužnosti? 

15. Dali izuzeće mogu tražiti stranke i do kada? 

16. Tko sve odlučuje o zahtjevu za izuzeće? 

17. Definirajte podnositelja optužnog prijedloga u prekršajnom postupku? 

18. Tko su sve ovlašteni tužitelji u prekršajnom postupku? 

19. Koji položaj ima državni odvjetnik u prekršajnom postupku i koje su njegove ovlasti? 

20. Definirajte oštećenika i kako se sve može pojaviti oštećenik u prekršajnom postupku? 

28. Kako tijelo državne uprave podnosi optužni prijedloga? 

29. Tko je okrivljenik i koja u njegova osnovna prava? 

30. Kako okrivljenici iznose svoju obranu? 
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31. Tko može biti branitelj okrivljenika i kada prestaju njegova prava i dužnosti? 

32. Tko ne može biti branitelj u postupku? 

33. Koje sve radnje može poduzeti branitelj u postupku, a koje ne? 

34. Koji su ostali zastupnici u postupku? Objasnite! 

 

 

 Rokovi, podnesci, zapisnici i dostava u prekršajnom postupku 

Pitanja za ponavljanje  

1. Što su rokovi? 

2. Kako se rokovi u prekršajnom postupku računaju? Objasnite! 

3. Navedite vrste rokova! 

4. Koji su rokovi za povrat u prijašnje stanje? 

5. Kako i kome se upućuje molba za povrat u prijašnje stanje? 

6. Tko podnosi takvu molbu i uz što? 

7. Kako Visoki upravni sud može odlučiti povodom molbe 

8. Što su podnesci i navedite neke podneske? 

9. Kako se podnesci predaju? 

10. Koje su vrste zapisnika u prekršajnom postupku? 

11. Tko piše zapisnika i koji su izuzetci od navedenog? 

12. Kada odlučuje vijeće, tko potpisuje zapisnik? 

13. Kad se izdvaja zapisnik iz spisa predmeta i tko može dati takav prijedlog? 

14. Što je dostava i kako se obavlja? 

15. Kada je dostava pravovaljana? 

16. Koji podnesci se okrivljeniku dostavljaju osobno? 

17. Dostava oštećeniku? 

18. Gdje se obavlja dostava državnom odvjetniku?           

 

 

 Mjere za osiguranje provedbe postupka 

Pitanja za ponavljanje 

1. Koje su mjere za osiguranje provedbe postupka i izvršenje prekršajne kazne? 

2. Što znači načelo supsidijarnosti kod navedenih mjera? 

3. Što znači načelo razmjernosti kod navedenih mjera? 

4. Što je poziv, koja je njegova svrha i tko i kome ga upućuje? 

5. Kako se obavlja pozivanje? 

6. Koje upozorenje poziv okrivljeniku sadrži? 

7. Kad se izdaje dovedbeni nalog? 

8. Tko i kako izvršava dovedbeni nalog? 

9. Pod što se određuju potraga i tjeralica? 

10. Kad se raspisuje potraga? 

11. Protiv kojega okrivljenika se raspisuje tjeralica? 

12. Tko i čime raspisuje tjeralicu? 

13. Tko i čime određuje mjere opreza? 

14. Koje su mjere opreza? 

15. Tko izvršava mjere opreza?  

16. Što je jamstvo i tko i čime ga određuje? 

17. U čemu se jamstvo sastoji i kad se ono vraća? 

18. Kad se jamstvo zadržava? 

19. Što je uhićenje i tko ga obavlja? 

20. Gdje se dovodi osoba nakon uhićenja? 

21. Koje su dvije vrste zadržavanja? 

22. U kojim slučajevima sud može zadržati okrivljenika? 

23. Koliko može trajati zadržavanje? 
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 Radnje u prekršajnom postupku 

Pitanja za ponavljanje  

1. Koje su radnje u prekršajnom postupku? 

2. Tko je okrivljenik? Dali je on obvezan odgovarati na pitanja? 

3. Tko je sve ovlašten ispitivati okrivljenika? 

4. Kako se okrivljenik ispituje? 

5. Čime započinje ispitivanje okrivljenika prvi put? Što nakon toga? 

6. Kako se odvija ispitivanje okrivljenika? 

7. Tko je svjedok i dali se je dužan odazvati pozivu za svjedočenje? 

8. Tko je sve isključen od svjedočenja? 

9. Koje su osobe oslobođene od obveze svjedočenja? 

10. Kako se ispituju svjedoci? 

11. Tko je vještak? Što on daje? 

12. Koje su zapreke za vještačenje i može li vještak tražiti oslobođenje od vještačenja? 

13. Čime se određuje vještačenje? 

14. Mora li sud prihvatiti nalaz i mišljenje vještaka? 

15. Što je očevid i kada se poduzima? 

16. Što je rekonstrukcija? 

17. Što je pretraga i koje su vrste pretraga? 

18. Kako se dijele osnovne odredbe koje normiraju pretragu? 

19. Što je pravni naslov za pretragu? 

20. Kakva je radnja privremeno oduzimanje predmeta? 

21. Što podrazumijevamo pod ispravama u prekršajnom postupku? 

22. Što su tehničke snimke?  

 

 

 Glavna rasprava i presuda 

Pitanja za ponavljanje  

1. Kako sve može započeti i na temelju čega se može voditi prekršajni postupak? 

2. Što treba sadržavati optužni prijedlog? 

3. Što tužitelj u optužnom prijedlogu može predložiti? 

4. Kada se rješenjem odbacuje optužni prijedlog? 

5. Koga sve poziva tijelo koje vodi prekršajni postupak na glavnu raspravu? 

6. Može li se donijet presuda bez prisutnosti okrivljenika na raspravi? 

7. Može li okrivljenik dati iskaz u pisanom podnesku?  

8. Kako postupa sud ako na glavnu raspravu nije došao okrivljenik, a njegova je prisutnost 

potrebna? 

9. Kako postupa sud ako na glavnu raspravu nije došao tužitelj? 

10. Kako počinje glavna rasprava?  

11. Tko čita optužni prijedlog? Objasnite kako se dalje provodi glavna rasprava! 

12. Što se na raspravi ne treba dokazivati? 

13. Tko sve na raspravi ima pravo predlagati izvođenje dokaza? 

14. Kako teku završni govori stranaka?  

15. Kada se javnost može isključiti s glavne rasprave? 

16. Kada se donosi presuda? 

17. Koje su tri vrste presuda predviđene Prekršajnim zakonom? 

18. Kada će sud svojom presudom odbiti optužbu? 

19. Kad će sud izreći presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe? 

20. Što naznačuje u presudi u kojoj se okrivljenik proglašava krivim? 

21. U kojem roku se objavljena presuda mora otpremiti prema strankama i sudionicima u postupku?  

22. Što sadrži uvod, što izreka, a što obrazloženje presude? 

23. Kako se vodi prekršajni postupak pred tijelima državne uprave? Koje odluke ono donosi? 

 

 

 Pravni lijekovi u prekršajnom postupku 



9 
 

Pitanja za ponavljanje  

1. Koji su redovni, a koji izvanredni pravni lijekovi u prekršajnom postupku? 

2. Koje su karakteristike žalbe? 

3. Protiv čega se podnosi žalba? 

4. Tko sve ima pravo podnijeti žalbu? 

5. Koji je rok za žalbu i od kada se računa? 

6. Što žalba treba sadržavati? 

7. Iz kojih razloga se presuda može pobijati? Navedite i objasnite svaki od razloga! 

8. Objasnite rad prvostupanjskog suda ili tijela u povodu žalbe? 

9. Objasnite rad drugostupanjskog suda po žalbi? Na koje načine sud može odlučiti? 

10. Kada će drugostupanjski sud rješenjem ukinuti prvostupanjsku odluku, a kada preinačiti? 

11. Što znači zabrana reformatio in peius? 

12. Protiv kojih presuda se koristi obnova postupka? 

13. Tko može postaviti zahtjev za obnovu prekršajnog postupka? 

14. Kada će se prekršajni postupak obnoviti u korist osuđenika? 

15. Kada će se prekršajni postupak obnoviti na štetu okrivljenika? 

16. Koje tijelo odlučuje o zahtjevu za obnovu postupka? 

17. Objasnite daljnji postupak po zahtjevu za obnovu postupka ako isti zahtjev nije odbačen! 

18. Kada se podnosi zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne, tko ga podnosi i kome? 

19. Zahtjev za zaštitu zakonitosti!  

 

 

 Prekršajni nalog 

Pitanja za ponavljanje  

1. Kada se može izdati prekršajni nalog? 

2. Kome se može izreći prekršajni nalog i što se njime može izreći? 

3. Koja su tijela ovlaštena izdati prekršajni nalog? 

4. Što sve sadrži prekršajni nalog? Navedite sadržaj svakog dijela prekršajnog naloga! 

5. Što se može izjaviti protiv prekršajnog naloga i u kojem roku? 

6. Tko sve može podnijeti prigovor protiv prekršajnog naloga? 

7. Kada i čime će se prigovor odbaciti? 

8. Tko odlučuje o prigovoru? Vrijedi li ovdje zabrana reformatio in peius? 

9. Za koje prekršaje se izdaje obvezni prekršajni nalog? 

10. Tko sve može podnijeti prigovor protiv obveznog prekršajnog naloga i u kojem roku? 

11. Objasnite naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja!  

 


