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1. Uvodna razmatranja

 Upravni ugovor je dvostrani pravni akt
kojega država, odnosno drugo javnopravno
tijelo sklapa s trećim osobama radi
ostvarivanja određenog cilja šireg društvenog
interesa te pod uvjetima utvrđenim
posebnim propisima. To je ugovor sklopljen u
ime jednoga ili više javnih subjekata, a prema
režimu javnog prava.

 Upravni ugovori nastali su u pravu
građanskih država na kraju 19. i početkom
20.stoljeća, a najširu razradu upravih ugovora
dala je francuska pravna teorija.



 Važno je naglasiti da upravni ugovori ne

nastaju u svakom pravnom odnosu

između države i drugih subjekata kojega

karakterizira suglasnost volja subjekata.

Tada nastaju i ugovori koji su podložni

normama građanskog prava, a sporove koji

proizlaze iz takvih ugovora rješavaju

redovni sudovi.

 Kako bi se prepoznali upravni ugovori,

važno je da se ispune pretpostavke koje

karakteriziraju njihovu pravnu prirodu.



2. Upravni ugovori u hrvatskom 

pravnom sustavu
 Zakon o općem upravnom postupku po prvi

put u Republici Hrvatskoj uvodi institut

upravnih ugovora u pozitivno zakonodavstvo,

no ni on ne daje definiciju upravnih ugovora,

već to i dalje prepušta teoriji.

 ZUP određuje samo temeljne odrednice

upravnih ugovora dok je njihova detaljna

razrada prepuštena budućim posebnim

zakonima koji bi trebali detaljno normirati

upravne ugovore za svako upravno područje.



2.1. Uvjeti za sklapanje i bitne karakteristike 

upravnih ugovora

 Prema ZUP-u bitne karakteristike upravnih
ugovora su:

1. može ga sklopiti javnopravno tijelo koje
vodi upravni postupak sa strankom u
postupku,

2. upravni ugovor može se sklopiti samo u
izvršenju prava i obveza utvrđenih u
rješenju kojim je riješena upravna stvar što
zapravo znači da službena osoba može
sklopiti upravni ugovor sa strankom tek
nakon što je donijela rješenje, a predmet
toga ugovora može biti samo izvršenje toga
rješenja.



3. sklapanje upravnog ugovora mora biti
predviđeno posebnim zakonom koji
regulira to upravno područje (npr. Zakon
o koncesijama, Narodne novine, 143/12),

4. upravni ugovor ne smije biti protivan
izreci rješenja, prinudnim propisima,
javnom interesu niti smije biti na štetu
trećih osoba (upravni ugovor ima učinak
na prava trećih osoba ako su one dale
pisani pristanak),

5. upravni ugovor sklapa se u pisanom
obliku.



2.2. Ništavost (ništetnost) upravnog ugovora

 ZUP navodi razloge zbog kojih će upravni

ugovor biti ništav, međutim propuštena je

regulacija za ukidanje upravnih ugovora.

 Ništavost upravnog ugovora dovodi do toga

da on uopće ne proizvodi pravne učinke.

 ZUP određuje da je upravni ugovor ništav u

slučaju da je protivan rješenju radi čijeg je

izvršenja sklopljen. Upravni ugovor također

će biti ništav ako je tako određeno u Zakonu

o obveznim odnosima (ZOO).



 Upravni ugovor bit će ništav i kada je dio

toga ugovora ništav, osim u slučaju kada

on može proizvoditi pravne učinke i bez

toga dijela.

 Ništavost upravnog ugovora utvrđivat će

upravni sudovi na temelju tužbe stranke ili

javnopravnog tijela.



2.3. Raskid upravnog ugovora

 ZUP predviđa da javnopravno tijelo može
jednostrano raskinuti upravni ugovor u
slijedećim situacijama:

1. kad se ne suglasi sa strankom o izmjeni
ugovora odnosno ako stranka na tu
izmjenu ne pristane,

2. ako stranka ne ispunjava svoje obveze iz
upravnog ugovora s tim da u slučaju ako je
zbog neispunjavanja tih obveza
javnopravnom tijelu nastala šteta, ono ima
pravo tražiti naknadu te štete,



3. ako je to potrebno radi otklanjanja teške i
neposredne opasnosti za život i zdravlje
ljudi i javnu sigurnost te ako se to ne bi
moglo otkloniti drugim sredstvima kojim bi
se manje diralo u stečena prava.

 Ako službena osoba jednostrano raskida
upravni ugovor zbog navedenih razloga,
mora donijeti rješenje o jednostranom
raskidu te izričito navesti i obrazložiti
razloge raskida te odrediti iznos štete ako
je ona nastala javnopravnom tijelu.

 Protiv rješenja o raskidu stranka može
pokrenuti upravni spor.



2.4. Prigovor na upravni ugovor

 U slučaju da javnopravno tijelo ne izvršava

svoje ugovorne obveze, stranka ima pravo

izjaviti prigovor.

 Ovaj prigovor je devolutivan pravni lijek

što znači da se izjavljuje i predaje

drugostupanjskom tijelu odnosno onom

tijelu koje na temelju zakona obavlja

nadzor nad tijelom s kojim je stranka

sklopila ugovor. To tijelo može odlučiti i o

naknadi štete.



 O prigovoru drugostupanjsko tijelo

odlučit će rješenjem, a protiv toga rješenja

može se pokrenuti upravni spor.


