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Studenti se upućuju da za proširenje znanja iz područja predmeta te za pisanje seminarskih 

radova uzmu u obzir svakako i slijedeće časopise (dostupni u Veleučilišnoj knjižnici): 

- 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 (prema nastavnim cjelinama) za pripremanje kolokvija i ispita: 

I. Upravno postupovno pravo – uvodno predavanje 

 

1. Što je pravo zaštitni postupak? Koje vrste pravno zaštitnih postupaka u RH poznajete? 

2. Kako je ustrojena državna vlast u RH? 

3. Koji su redovni, a koji specijalizirani sudovi u RH? 

4. Navedite nadležnost redovnih i specijaliziranih sudova u RH prema važećem Zakonu o 

sudovima! 

5. Objasnite nadležnost Vrhovnog suda RH? 

6. Kad je osnovan Ustavni sud, koji je važeći Ustav i koliko ima sudaca Ustavnog suda? 

7. Koja tijela sve vode upravni postupak? 

8. Što je upravni postupak? 

9. S čime je usklađen novi Zakon o općem upravnom postupku? 

10. Kada je novi ZUP stupio na snagu te u koliko dijelova i članaka je organiziran? 

11. Koje su prednosti novoga ZUP-a? 

 

II. Opći i posebni upravni postupci 

 

1. Na što se odnose temeljne odredbe ZUP-a? 

2. Odluka u upravnom postupku rezultat je primjene čega? 

3. Što se regulira čl. 3. st. 1. ZUP-a? 

4. Što je problematika u takvom postojećem reguliranju*? 

 

III. Načela upravnog postupka 

 

1. Objasnite značenje svakog od načela ZUP-a! 

 

IV. Nadležnost i izuzeće u upravnom postupku 

1. Što je nadležnost? 

2. Definirajte stvarnu i mjesnu nadležnost! 
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3. Navedite i objasnite kriterije za određivanje mjesne nadležnosti! 

4. Objasnite što znači obvezatnost pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti? 

5. Kakav može biti sukob nadležnosti? Objasnite! 

6. Navedite koja tijela sve mogu rješavati o sukobu nadležnosti? 

7. Što znači „one stop shop”? 

8. Koje pretpostavke mora zadovoljiti službena osoba za vođenje upravnog postupka? 

9. U kojim slučajevima se službena osoba mora, a u kojima može izuzeti od vođenja 

upravnog postupka? Kojom vrstom akta se o tome odlučuje? 

10. Tko odlučuje o izuzeću u upravnom postupku? 

 

V. Stranka u upravnom postupku 

 

1. Definirajte stranku u upravnom postupku! 

2. Koje tri vrste stranaka možemo  razlikovati u upravnom postupku? Definirajte ih! 

3. Koja sve tijela još mogu biti stranke u upravnom postupku? 

4. Kakav je položaj državnog odvjetnika, drugih državnih tijela ili pučkog pravobranitelja 

kada u upravnom postupku zastupaju društvene interese? 

5. Koje su pretpostavke za stranačko djelovanje? Objasnite ih! 

6. Kakve su to jednostranačke, a kakve višestranačke stvari? 

7. Kakve su to kolidirajuće, a kakve kontrarne stranke? 

8. Definirajte postupovnu zajednicu! 

9. Kakva je to materijalna, a kakva formalna postupovna zajednica? 

10. Koje vrste zastupanja razlikuje ZUP? 

11.  Za koga poduzima radnje u postupku zakonski zastupnik? 

12. U kojim slučajevima službena osoba određuje privremenog zastupnika?  

13. Do kada privremeni zastupnika sudjeluje u upravnom postupku? 

14. Kada u postupku nastupa zajednički predstavnik i zajednički opunomoćenik? Može li 

stranka u slučaju njihovog imenovanja ipak samostalno nastupati u postupku? 

15. Tko sve može biti opunomoćenik u upravnom postupku? Kakav učinak imaju radnje 

koje je poduzeo opunomoćenik? 

16. Kada stranka određuje opunomoćenika za primanje pismena? 

17. Kakva je uloga stručnog pomagača u upravnom postupku? 

18. Objasnite što se događa s upravnim postupkom u slučaju smrti stranke ili prestanka 

postojanja pravne osobe? 

 

VI. Pokretanje i vođenje upravnog postupka  

1. Na koji način upravni postupak može biti pokrenut? 

2. Kada se smatra pokrenutim postupak koji se provodi po službenoj dužnosti, a kada na 

zahtjev stranke? 

3. Kako stranka može podnijeti svoj zahtjev? 

4. Pokretanje postupka po službenoj dužnosti? 

5. Kada se upravni postupak može pokrenuti javnom objavom? 

6. Kada službena osoba može spojiti više stvari u jedan postupak? Čime odlučuje o 

spajanju? 
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7. Što se smatra pod izmjenom zahtjeva? Do kada se zahtjev može izmijeniti? 

8. Što je odustanak, na koje načine se on može dati i koja odluka se povodom toga donosi? 

9. U kojim fazama postupka se može odustati od upravnog postupka? 

10. Kako se iznose činjenice? 

11. Što se događa kada stranka ne podnese dokaze u roku koji joj je naznačila službena 

osoba? 

12. Što je neposredno rješavanje i u kojim slučajevima je ono moguće? Objasnite! 

13. Kada se provodi ispitni postupak? 

14. Koja su prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku? 

15. Čime se određuje usmena rasprava i u kojim slučajevima? 

16. Kada se javnost može isključiti iz usmene rasprave? 

17. Što se događa kada je postupak pokrenut na zahtjev stranke, a stranka se ne pojavi na 

usmenoj raspravi? 

18. Što je prethodno pitanje i kako službena osoba može po njemu postupati? 

19. Kada službena osoba mora obavezno zastati s postupkom? 

20. Što je nagodba i u kojim je predmetima moguća? 

21. Kakva nagodba može biti? Objasnite! 

22. S čime nagodba ne smije biti u suprotnosti? 

23. Kada se nagodba smatra sklopljenom? Kakvu nagodba ima snagu?  

 

VII. Dokazivanje 

1. Što je dokazivanje, a što dokaz? 

2. Kako smo podijelili dokaze s obzirom na egzistencijalna svojstva? Objasnite! 

3. Kako smo podijelili dokaze s obzirom na način na koji nam kazuju o činjenicama? 

Objasnite! 

4. Objasnite što se u postupku ne dokazuje? 

5. Što je isprava? 

6. Koja je temeljna podjela isprava? Objasnite! 

7. Tko je svjedok i koje kvalitete se traže od svjedoka? 

8. Na koja pitanja svjedok može uskratiti odgovor? 

9. Kakva pitanja se ne smiju postavljati svjedoku? 

10. Može li se saslušanog svjedoka ponovno ispitati te uz prisutnost koga se saslušava 

maloljetna osoba? 

11. Tko je vještak u upravnom postupku? 

12. Što vještak daje? Objasnite! 

13. Na čiju sve inicijativu se može odrediti vještačenje?  

14. Gdje se sve vještačenje može obaviti te može li se zatražiti ponavljanje vještačenja? 

15. Što se događa kada svjedok ili vještak ne dođu na raspravu ili vještačenje? 

16. Što je očevid i imaju li stranke pravo prisustvovati mu? 

17. Kada izjava stranke može služiti kao dokazno sredstvo? 

18. U kojem stadiju postupka se može izvesti osiguranje dokaza i kada se ovaj postupak 

pokreće po službenoj dužnosti? 
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VIII. Podnesci te ostale postupovne radnje 

1. Što su podnesci i navedite nekoliko vrsta podnesaka? 

2. Na koje načine se podnesak može predati javnopravnom tijelu? 

3. Kako treba postupiti službena osoba u situaciji kada nije nadležna da postupa po 

podnesku? 

4. Kada je podnesak podnesen u roku? 

5. Što je s podnescima predanim pošti te s podnescima koji se šalju putem zapovjedništva 

i sl.? 

6. Kada se smatra da je dostavljen podnesak u elektroničkom obliku? 

7. Koji su elementi koje svaki podnesak mora sadržavati? 

8. U kojim slučajevima podnesak sadržava nedostatke? 

9. Što se događa u slučaju kada podnesak sadržava nedostatke? 

10. Može li se podnesak zaprimiti na stranom jeziku? Kakav je postupak u tome slučaju? 

11. Koja je svrha zapisnika i što se u njega unosi? 

12. Kako se zapisnik mora voditi?  

13. Što se čini prije zaključenja zapisnika i tko popisuje zapisnik? 

14. Što je zaključak i može li se njime okončati postupak? 

15. Kako se zaključak priopćuje? 

16. Dali je protiv zaključka dopuštena žalba? Kako se izjavljuje žalba protiv zaključka? 

17. Tko provodi postupak za obnovu spisa?  

 

IX. Rokovi i povrat u prijašnje stanje 

1. Što je rok? 

2. Kako se računaju rokovi u upravnom postupku? 

3. Navedite i objasnite vrste rokova! 

4. Objasnite računanje rokova na dane! 

5. Objasnite računanje rokova na mjesece i godine! 

6. Što se događa u slučaju kada rok pada na nedjelju ili neradni dan? 

7. Što kada kalendarski ne postoji dan u mjesecu u kojem istječe rok?  

8. Na koji način se pokreće postupak za povrat u prijašnje stanje? 

9. Što je povrat u prijašnje stanje? 

10. Iz kojih razloga se može tražiti povrat u prijašnje stanje? 

11. Što se mora navesti u prijedlogu za povrat u prijašnje stanje? 

12. Koji su rokovi za povrat u prijašnje stanje?  

 

X. Obavješćivanje 

 

1. Što je obavješćivanje? 

2. Što su pismena? 

3. Navedite oblike obavješćivanja! 

4.  Tko sve ima pravo razgledati spis predmeta? 

5. Kada se neće dopustiti razgledanje spisa predmeta? 
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6. Što osoba mora podnijeti da bi razgledala spis predmeta i kako o tome službena osoba 

može odlučiti? 

7. Što je dostava i koji su njeni oblici? 

8. Što je dostavnica i za što je ona bitna? 

9. Koju karakteristiku ima uredno popunjena dostavnica? 

10. Kada se pisano priopćenje mora obvezno osobno dostaviti? 

11. Objasnite načine obavljanja osobne dostave? Kada se takva dostava smatra 

obavljenom? 

12. Objasnite posrednu dostavu i kada se takva dostava smatra obavljenom? 

13. U kojim slučajevima se dostavlja obavlja zajedničkom predstavniku i što se takvom 

dostavom smatra? 

14. Na koji način se dostava obavlja pravnoj osobi? 

15. Kada i na koji način se obavlja dostava javnom objavom? 

16. Objasnite što podrazumijevaju posebni oblici dostave? 

17. Kada se dostava elektroničkim putem smatra obavljenom? 

18. Objasnite mjesto i vrijeme dostave! 

 

XI. Rješavanje upravne stvari 

 

1. Čime se odlučuje o upravnoj stvari? 

2. Kakav oblik može imati rješenje? Objasnite! 

3. Koje dijelove mora imati svako rješenje? 

4. Navedite i objasnite od čega se sastoji svaki dio rješenja? 

5. Navedite i objasnite svaku vrstu rješenja! 

6. Koji su rokovi za donošenje rješenja? 

7. Što se smatra pod pretpostavkom usvajanja zahtjeva stranke i koje se pretpostavke za 

ovaj institut? 

8. Koje pogreške se mogu ispraviti u rješenju i od kada ispravak tih pogreški ima pravni 

učinak?  

 

XII. Pravni lijekovi u upravnom postupku 

 

1. Koji pravni lijekovi su propisani ZUP-om? 

2. Što su pravni lijekovi? 

3. Navedite vrste pravnih lijekova te objasnite značenje svake od navedenih vrsta pravnih 

lijekova! 

4. Iz kojih razloga se može izjaviti prigovor? 

5. Kome se sve može izjaviti prigovor, u kojem roku i koja odluka se donosi u prigovoru? 

6. Zašto kažemo da pravo na žalbu u hrvatskom pravnom sustavu ima veliki značaj?  

7. Što je žalba i na što se ona može izjaviti, a na što ne? 

8. Koji je rok za žalbu? 

9. Objasnite odricanje i odustanak od žalbe? 

10. Što sve stranka u žalbi mora navesti? 

11. Kome se žalba izjavljuje, a kome predaje? Koji su razlozi predaje žalbe tome tijelu? 
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12. Kako postupa stranka u slučaju nepostojeće ili nepotpune upute o pravnom lijeku? 

13. Kada žalba odgađa pravne učinke rješenja?   

14. Navedite ovlasti prvostupanjskog tijela po žalbi! 

15. Koju odluku donosi prvostupanjsko tijelo ako žalba nije dopuštena, pravodobna ili 

izjavljena od ovlaštene osobe? 

16. Kada i pod kojim uvjetima će prvostupanjsko tijelo zamijeniti osporeno rješenje novim 

rješenjem? 

17. Kada drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbu rješenjem? 

18. Što je dužno utvrditi drugostupanjsko tijelo prije odlučivanja o osnovanosti žalbe?  

19. Dali je drugostupanjsko tijelo vezano žalbenim razlozima? Objasnite! 

20. Na temelju čega rješava drugostupanjsko tijelo? 

21. Kako može odlučiti drugostupanjsko tijelo po odlučivanju o osnovanosti žalbe? 

Navedite! 

22. Navedite kada će sve drugostupanjsko tijelo odbiti žalbu! 

23. Kada drugostupanjsko tijelo poništava rješenje? 

24. Kako postupa drugostupanjsko tijelo po žalbi kada prvostupanjsko tijelo nije riješilo 

zahtjev u roku?  

25. U kojem roku se donosi drugostupanjsko rješenje o žalbi? 

26. Što je obnova postupka? 

27. Koji su sve razlozi za obnovu postupka? Objasnite! 

28. Koji su rokovi za obnovu postupka? 

29. Kome se podnosi prijedlog za obnovu postupka? 

30. Navedite i objasnite koje se odluke mogu donije povodom prijedloga za obnovu 

postupka? 

31. Što nadležno tijelo može rješenjem donesenim u obnovljenom postupku?  

32. Iz kojih razloga se rješenje oglašava ništavim? 

33. Koji je rok za oglašivanje rješenja ništavim? 

34. Koji su razlozi za poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja i koji su rokovi za 

navedene radnje? 

35. Koji su razlozi za ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo i koji 

je rok? 

36. Koja sve tijela mogu poništiti ili ukinuti rješenje? 

37. Na čiju sve inicijativu se može poništiti ili ukinuti rješenje? 

38. Kako djeluje poništavanje, a kako ukidanje rješenja? 

 

XIII. Izvršenje u upravnom postupku 

 

1. Što je izvršnost i kad ona nastupa? 

2. Kada prvostupanjsko, a kad drugostupanjsko rješenje postaje izvršno? 

3. Nakon isteka kojega roka se rješenje više ne može prisilno izvršiti? 

4. Tko je izvršenik? 

5. Koje su vrste izvršenja prema ZUP-u? 

6. U skladu s kojim ciljem se treba provesti izvršenje? (s obzirom na izvršenika) 

7. Na čiju sve inicijativu se provodi izvršenje? 



8 

 

8. Kada se provodi izvršenje? Koje su iznimke od toga pravila? 

9. Kako se provodi izvršenje nenovčanih obveza? Koje tijelo provodi izvršenje i koja tijela 

sve mogu provesti izvršenje? 

10. Što mora staviti javnopravno tijelo na rješenje ako ga ono samo ne izvršava? 

11. Objasnite način izvršenja novčanih obveza! 

12. Kada se donosi rješenje o izvršenju i što ono treba sadržavati? 

13. Kada će izvršenje obustaviti rješenjem? 

14. Kada će se izvršenje odgoditi? 

15. Na koje sve načine se može provesti izvršenje nenovčanih obveza ako se ne provede 

dobrovoljno od strane izvršenika? 

16. Kada se provodi izvršenje radi osiguranja i na čiju inicijativu? 

17. Što se donosi o prijedlogu za izvršenje radi osiguranja i što još tim aktom može biti 

regulirano? 

 

XIV. Upravni ugovori 

 

1. Što je upravni ugovor? 

2. Kada su upravni ugovori nastali i gdje su dobili svoju najširu regulaciju? 

3. Kojim su zakonom upravni ugovori po prvi put uvedeni u pozitivno hrvatsko 

zakonodavstvo? 

4. Koje su bitne karakteristike upravnih ugovora po ZUP-u? 

5. Do čega dovodi ništavost upravnog ugovora? 

6. Kada su sve upravni ugovori ništavi? 

7. Koje tijelo utvrđuje ništavost upravnog ugovora i na temelju čega? 

8. U kojim slučajevima javnopravno tijelo može raskinuti upravni ugovor? 

9. Čime se odlučuje o raskidanju i kakva pravna zaštita je protiv toga predviđena? 

10. Tko može izjaviti prigovor na upravni ugovor? 

11. Kakav je takav prigovor pravni lijek te koje tijelo i čime o njemu odlučuje ? 

 


