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Pojam izvanrednih pravnih lijekova

• Kad je jednom doneseno drugostupanjsko rješenje u upravnom 
postupku, tada je upravni postupak okončan i stranka nema 
mogućnosti koristiti se redovnim pravnim lijekovima bez obzira da li je 
to rješenje na zakonu osnovano ili nije. 

• Međutim, Zakon o općem upravnom postupku predviđa mogućnost 
da se nakon okončanja upravnog postupka stranka može koristiti 
nekim izvanrednim pravnim lijekovima 



Izvanredni pravni lijekovi su

• Ovi pravni lijekovi primjenjuju se protiv konačnih i pravomoćnih 
rješenja koja su opterećena različitim nedostacima. 

• Prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku izvanredni 
pravni lijekovi su:

• obnova postupka

• oglašivanje rješenja ništavim

• poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

• ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo



Obnova postupka

• Obnova postupka je izvanredni pravni lijek, koji se može podnijeti tek nakon što je 
određeno upravno rješenje postalo konačno. 

• Obnovom postupka omogućava se ponavljanje postupka u istoj upravnoj stvari u 
kojoj je postupak već jednom vođen i koji je završen donošenjem konačnog 
rješenja. 

• Cilj obnove postupka je da se rasvijetle nove činjenice i novi dokazi ili da se uklone 
posljedice povrede postupovnih odredbi ili nezakonitog djelovanja u postupku 
čija je obnova zatražena.

• Obnoviti se može samo postupak koji je okončan rješenjem. Obnova se može 
tražiti protiv konačnih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja. 

• Budući da za obnovu postupka nije potrebna pravomoćnost rješenja već samo 
konačnost, obnova postupka može se tražiti iako se vodi upravni spor u toj 
upravnoj stvari.



Neki od razloga za obnovu postupka
• ako se sazna za nove činjenice ili se mogu upotrijebiti novi dokazi koji 

mogu dovesti do drugačijeg rješenja, a koji su postojali za vrijeme 
vođenja prijašnjeg postupka i stranka ih bez svoje krivnje nije mogla 
ranije iznijeti,

• ako je rješenje doneseno na podlozi lažne isprave ili lažnog iskaza
svjedoka ili vještaka, ili ako je došlo kao posljedica kakvog kažnjivog 
djela po kaznenom zakonu,

• ako je rješenje povoljno za stranku doneseno na temelju neistinitih 
navoda stranke kojima je tijelo što je vodilo postupak dovedeno u 
zabludu,

• ako je u donošenju rješenja sudjelovala osoba koja je po zakonu 
morala biti izuzeta.



• ako je rješenje donijela službena osoba nadležnog tijela koja nije 
bila ovlaštena za njegovo donošenje,

• ako kolegijalno tijelo koje je donijelo rješenje nije rješavalo u 
sustavu predviđenom važećim propisima ili ako za rješenje nije 
glasovala propisana većina

• ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila 
dana mogućnost da sudjeluje u postupku

• ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik,

• ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije bila dana mogućnost 
da se služi svojim jezikom.



Pokretanje obnove postupka

• Ako postoji barem jedan razlog za obnovu postupka tada se taj 
postupak može obnoviti. 

• Upravni postupak se može obnoviti na zahtjev stranke ili po službenoj 
dužnosti tijela. 

• Državni odvjetnik može tražiti obnovu postupka uz iste uvjete kao i 
stranka.



Rokovi za pokretanje obnove postupka

• Postoje dva roka pri rješavanju u obnovi postupka – subjektivni i 
objektivni.

• Objektivni rok za podnošenje prijedloga za obnovu postupka iznosi 3 
godine, a počinje teći onog dana kad je rješenje iz redovnog postupka 
dostavljeno stranci. 

• Unutar objektivnog roka pada subjektivni rok koji iznosi mjesec dana 
računajući od dana kad je stranka saznala da postoji neki od razloga za 
obnovu postupka.



Razlozi za pokretanje obnove postupka

• Obnova postupka pokreće se prijedlogom za obnovu postupka, a 
stranka u prijedlogu kojim traži obnovu postupka mora:

• navesti zbog kojeg razloga traži obnovu postupka,

• dokazati ili barem učiniti vjerojatnim okolnosti da taj razlog doista 
postoji,

• podnijeti ga u zakonom propisanom objektivnom ili subjektivnom 
roku.



Prijedlog za obnovu postupka

• Prijedlog za obnovu postupka stranka predaje neposredno ili šalje 
poštom tijelu koje je o predmetu rješavalo u prvom stupnju ili tijelu 
koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan. 

• O prijedlogu za obnovu postupka odlučuje uvijek ono tijelo koje je u 
redovnom postupku u tom predmetu donijelo konačno rješenje. To u 
nekim slučajevima može biti prvostupanjsko tijelo, ali u većini 
slučajeva je to drugostupanjsko tijelo.



Odlučivanje o prijedlogu

• Kad nadležno tijelo primi prijedlog za obnovu postupka, ono najprije 
utvrđuje da li je prijedlog formalnopravno uredan, tj. je li prijedlog 
pravodoban, izjavljen od ovlaštene osobe i je li okolnost na kojoj se 
prijedlog temelji dopuštena.

• Ukoliko ima neki od formalnopravnih nedostataka, bit će odbačen 
rješenjem.



Odbijanje prijedloga za obnovu postupka

• Prijedlog za obnovu postupka neopravdan je ako službena osoba 
utvrdi da razlog zbog kojeg stranka traži obnovu postupka ne postoji ili 
ako stranka ne može dokazati da taj razlog postoji, odnosno da 
okolnosti ili dokazi koje stranka  iznosi kao razlog za obnovu nisu takvi 
da bi mogli dovesti do drugačijeg rješenja. 

Takav prijedlog za obnovu postupka bit će rješenjem odbijen.



Usvajanje prijedloga za obnovu postupka

• Ako nadležno tijelo nije odbacilo ni odbilo prijedlog za obnovu 
postupka, donijet će rješenje da se obnova postupka dopusti (usvoji) i 
njime će odrediti u kojem će se opsegu postupak obnoviti.

• Prijašnje radnje u postupku na koje ne utječu razlozi obnove neće se 
ponavljati.



Pitanja za ponavljanje

• Što su izvanredni pravni lijekovi?

• Navedi neke razloge za obnovu postupka.

• Koji su uvjeti za ulaganje prijedloga za obnovu postupka?

• Koje su moguće odluke tijela povodom prijedloga za obnovu postpka?

• Tko ne smije sudjelovati u ponovljenom vođenju postupka i zbog 
čega?
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