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Tribina
Novi Zakon o općem upravnom postupku

Sekcija prvostupnika javne uprave Instituta za javnu upravu organizirala
je 26. ožujka 2009. u prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu tribinu pod nazivom Novi Zakon o općem upravnom postupku. Sekcija djeluje
u okviru Instituta za javnu upravu, a čine je diplomirani studenti stručnog
studija javne uprave Društvenog veleučilišta u Zagrebu.
Izlagači na tribini bili su doc. dr. sc. Boris Ljubanović s Katedre upravnih
znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku i mr. sc. Vedran Đulabić s Katedre
za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu. Tribinu je otvorio prof.
dr. sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta i dekan Društvenog veleučilišta,
pozdravivši prisutne, koje je ujedno upoznao s nedavnim osnivanjem Sekcije. Spomenuo je doprinos izlagača u izradi nacrta prijedloga Zakona o
općem upravnom postupku (ZUP) u sklopu projekta CARDS 2003 Potpora reformi javne uprave i državne službe te im prepustio riječ.
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Doc. dr. sc. Boris Ljubanović prvenstveno se osvrnuo na prvi dio konačnog prijedloga ZUP-a. Istaknuo je važnost širokog definiranja upravne
stvari te je upoznao prisutne s novim načelima ZUP-a. Posebno se osvrnuo i na reformu sustava pravnih lijekova ustvrdivši da je znatno smanjen
broj redovnih i izvanrednih pravnih lijekova. Spomenuo je da je mnoštvo
dosadašnjih izvanrednih pravnih lijekova služilo ponajprije za provjeru
znanja studenata na ispitima.
Mr. sc. Vedran Đulabić istaknuo je na početku svoga izlaganja da se u
stvaranje novog ZUP-a krenulo još 2006. godine, i to vrlo oprezno, a da se
sada na kraju možda i nepotrebno brza. Ukratko je upoznao prisutne sa
strukturom konačnog prijedloga ZUP-a. Pozitivno je ocijenio terminološke inovacije kao što je uvođenje pojma javnopravnoga tijela, ali i naslova
članaka, što omogućuje lakše snalaženje prilikom korištenja Zakona. Izrazio je posebno zadovoljstvo zbog širenja područja primjene ZUP-a na jav-
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ne službe. Novi institut prigovora omogućio je da se između javne službe
kao pružatelja usluga i građana uključi i država. Smatra da je postavljen
temelj za korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije, ali se, po
njegovu mišljenju, ipak išlo previše oprezno u njezinu regulaciju. Kritički
se osvrnuo na institut upravnih ugovora u konačnom prijedlogu ZUP-a.
Ocijenio je da su neka prethodna rješenja u nacrtima prijedloga novog
ZUP-a bila kvalitetnija.
Organizacijom tribine Sekcija je željela upoznati ponajprije stručne prvostupnike javne uprave, ali i širu javnost, s važnošću modernizacije općeg
upravnog postupanja te promovirati upravnu struku. Iznimno velik odaziv
na tribinu, koji je znatno nadmašio kapacitet dvorane u kojoj je tribina
održana, svjedoči o važnosti novog ZUP-a, ali i o interesu za profesionalnu afirmaciju upravne struke, čemu će Sekcija svojim daljnjim aktivnostima nastojati pridonositi i ubuduće.
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