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Планирани термин консултација, 25.03.2020. и 22.04.2020. 

Циљ предмета је да кандидати прошире и продубе своја знања о механизмима правне 
заштите – од жалбе до Стразбура.  

Тежиште истраживачког рада би требало да буде на различитим редовним (жалба, 
приговор) и ванредним управноправним средствима која предвиђа нови Закон о општем 
управном поступку, како би се извео закључак о томе да ли је реченим прописом правна 
заштита унапређена или је, пак, учињен корак уназад? Затим, на судској заштити у 
управном спору, с посебним освртом на спор пуне јурисдикције, као и на специфичност 
правног средства преиспитивања судске одлуке. Такође, кандидати би требало да 
анализирају праксу Уставног суда, као и Европског суда за људска права, посебно у 
контексту стандарда суђења у разумном року. 

Кандидати би предметне механизме правне заштите требало да анализирају кроз призму 
следећих, кључних питања: 

1. њихове правне природе; 

2. њиховог међусобног односа; 

3. сличности и разлика међу њима као и  

4. правних начела којима су подвргнути. 
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8. Релевантна литература хрватских аутора о истим питањима (нпр. Медведовић, 
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9. Jединица стране литературе по избору. 

**Напомена: За припрему испита је поред стручне литературе неопходно користити и 
анализирати домаће прописе и текст Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода, а саветује се и консултовање актуелног хрватског законодавства.  

 


