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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 sutkinja toga suda 

Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Dijane Vidović, članica vijeća, te višeg 

sudskog savjetnika Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatske banke 

za obnovu i razvitak, Z., koju zastupa opunomoćenica B. B., protiv tuženika Povjerenika za 

informiranje Republike Hrvatske, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. Š., Z., radi 

prava na pristup informacijama odlučujući o žalbi tužitelja protiv dijela presude Visokog 

upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-15/20-5 od 29. siječnja 2010., na 

sjednici vijeća održanoj 28. travnja 2020. 

 

r i j e š i o  j e 

 

Žalba se odbacuje kao nedopuštena.  

  

Obrazloženje 

 

Presudom ovog Suda, poslovni broj: UsII-588/19-5 od 9. siječnja 2020., odbijen je 

zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, 

klasa: UP/II-008-07/19-01/732, urbroj: 401-01/05-19-2 od 6. studenoga 2019. (točka I. izreke) 

naloženo je tužitelju da zainteresiranoj osobi naknadi troškove spora u iznosu od 2.500,00 kn 

(točka II. izreke) i odbijen je zahtjev zainteresirane osobe za naknadu troška upravnog spora u 

iznosu od 2.500,00 kn (točka III. izreke).  

Protiv točke II. izreke navedene presude tužitelj je podnio žalbu.  

Žalba nije dopuštena.  

U odredbama Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12., 

152/14., 94/16. i 29/17.-dalje: ZUS), nije propisano da je protiv odluka Visokog upravnog 

suda dopuštena žalba. 

Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju žalba nije dopuštena, te je valjalo pozivom 

na odredbu članka 72. u svezi s člankom 67. stavak 3. ZUS-a žalbu odbaciti kao nedopuštenu.  

 

U Zagrebu 28. travnja 2020.  

 

Predsjednica vijeća 

Biserka Kalauz, v.r. 
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