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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 

Blanše Turić predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić članova vijeća, te 

sudske savjetnice Matee Milolože, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Grada Z., Z., 

kojeg zastupa R. B., dipl. iur., po punomoći Gradonačelnika (broj: 22Su-108/13), protiv 

tuženika Povjerenika za informiranje, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe J. K. iz D., radi 

prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj  11. ožujka 2020.  

 

r i j e š i o   j e 

 

Upravni spor se obustavlja.  

 

Obrazloženje 

 
Tužitelj je 16. siječnja 2020. podnio tužbu protiv rješenja tuženika, klasa: UP/II-008-

07/19-01/554, urbroj: 401-01/03-19-2 od 19. prosinca 2019. kojim se točkom I. izreke 
poništava rješenja Grada Z., klasa: 008-02/19-002/246, urbroj: 251-02-02/14-19-8 od 19. 
srpnja 2019., točkom II. omogućava se J. K. pravo na pristup informacijama – preslici 
Procjembenog elaborata, br. 22/03/2017, te se točkom III. izreke nalaže Gradu Z. da u roku od 
osam dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja postupi sukladno točki II. izreke rješenja. 

Navodi tužitelja, tuženika i zainteresirane osobe posebno se ne iznose zbog načina na 
koji je riješena ova upravna stvar. 

Naime, podneskom od 28. veljače 2020. tužitelj je povukao tužbu.  
Odredbom članka 41. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine", 20/10., 

143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. – dalje: ZUS) propisano je da tužitelj može povući tužbu sve 
do zaključenja rasprave, a kad se rasprava ne vodi do donošenja odluke suda. Povlačenje 
tužbe ne može se opozvati. U slučaju povlačenja tužbe spor se obustavlja (stavak 3.).  

S obzirom da je tužitelj povukao tužbu, a sud nije donio odluku, to je temeljem članka 
46. u vezi članka 41. ZUS-a odlučeno kao u izreci.  
 

U Zagrebu, 11. ožujka 2020. 

       

  Predsjednica vijeća 

Blanša Turić, v.r. 
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