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U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E 

 

R J E Š E N J E 

 

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda 

Borisa Markovića predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić članica vijeća te 

sudske savjetnice Matee Milolože zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Đ., 

protiv  tuženika Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, radi prava na pristup 

informacijama, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Visokog upravnog suda Republike 

Hrvatske, poslovni broj: UsII-281/19-4 od 14. kolovoza 2019., na sjednici vijeća održanoj 19. 

rujna 2019.  

 

 

r i j e š i o   j e 

 

  Žalba se odbacuje.  

 

 

Obrazloženje 

 

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-281/19-4 

od 14. kolovoza 2019. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika 

Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske klasa: UP/II-008-07/19-01/254, urbroj: 401-

01/06-19-2 od 16. travnja 2019.  

Tužitelj je protiv navedene presude ovoga Suda podnio dana 13. rujna 2019. prigovor i 

žalbu, ali zbog načina na koji je predmetna stvar riješena, žalbeni navodi se posebno ne 

iznose.  

Žalba nije dopuštena.  

Odredbom članka 66. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 

143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.) propisano je da stranke mogu podnijeti žalbu protiv presude 

upravnog suda iz razloga propisanih tom odredbom.  

Sukladno odredbi članka 63. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima drugostupanjska 

presuda postaje pravomoćna danom donošenja.  

Prema odredbi članka 72. Zakona o upravnim sporovima Visoki upravni sud rješenjem 

će odbaciti, među ostalim, i nedopuštenu žalbu.  

U konkretnom slučaju žalba protiv presude Visokog upravnog suda Republike 

Hrvatske poslovni broj: UsII-281/19-4 od 14. kolovoza 2019. nije dopuštena, pa je stoga 
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valjalo na temelju odredbe članka 72. Zakona o upravnim sporovima žalbu tužitelja odbaciti 

kao nedopuštenu.  

 

U Zagrebu 19. rujna 2019. 

          

  Predsjednik vijeća 

Boris Marković, v.r. 

 

 


