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Oglašivanje rješenja ništavim

• Postoje rješenja koja treba proglasiti ništavima jer je njima bitno 
ugroženo načelo zakonitosti

• Javnopravno tijelo oglašava ništavim rješenje ako:

• - je rješenje donijeto iz stvari o kojoj se rješava u sudskoj nadležnosti

• - ako je njegovo izvršenje pravno ili stvarno nemoguće

• - ako se izvršenjem čini kazneno djelo

• - ako je donijeto bez zahtjeva stranke



Oglašivanje rješenja ništavim

• Rješenje će oglasiti ništavim javnopravno tijelo koje ga je donijelo

• - po službenoj dužnosti (ex offo)

• - na prijedlog stranke bez ograničenja (nema roka)

• Ako se rješenje proglasi ništavim donosi se novo rješenje protiv kojeg 
je dopuštena žalba

• Ništavo rješenje ne proizvodi pravni učinak.



Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

• Nezakonito rješenje može se poništiti ili ukinuti u cijelosti ili 
djelomično i nakon isteka roka za žalbu:

• - ako ga je donijelo nenadležno javnopravno tijelo ili je rješenje 
doneseno bez potrebne suglasnosti, odobrenja ili mišljenja drugog 
javnopravnog tijela

• - ako je u toj upravnoj stvari već donijeto upravno rješenje kojim je 
upravna stvar drugačije riješena

• Ako u postupku postoje dvije stranke, rješenje se može poništiti i 
ukinuti samo ako se obje stranke usuglase-

.



Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka 
stekla neko pravo
• Takvo rješenje može biti ukinuto u cijelosti ili djelomično ako:

• - je ukidanje takvog rješenja dopušteno zakonom

• - je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti za život 
i zdravlje ljudi i javnu sigurnost

• Primjer za ukidanje zakonitog rješenja je zabrana korištenja nekog 
lijeka koji je odobren zakonitim rješenjem, ali zbog nuspojava može 
izazvati opasnosti za život i zdravlje ljudi



Pitanja za ponavljanje

• Kada se izvanredni pravni lijekovi mogu uložiti u upravnom postupku?

• Koji su razlozi za oglašivanje rješenja ništavim?

• Proizvodi li takvo rješenje pravne učinke?

• Kada se može ukinuti a kada poništiti nezakonito rješenje?

• Kada se može ukinuti rješenje koje je zakonito i stranka je stekla neko 
pravo? Navedi primjer! 
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