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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
R J E Š E NJ E
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda
Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica
vijeća, te sudske savjetnice Glorjane Čičak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatske
banke za obnovu i razvitak, Z., koju zastupa B. B., protiv tuženika Povjerenika za
informiranje Republike Hrvatske, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. Š. iz Z., kojeg
zastupa opunomoćenica S. D., odvjetnica iz Z., radi prava na pristup informacijama,
odlučujući o tužiteljevoj žalbi protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
posl.br. UsII-467/19-7 od 15. siječnja 2020., na sjednici vijeća održanoj 26. veljače 2020.
riješio je
Odbacuje se žalba tužitelja izjavljena protiv točke II. izreke presude Visokog
upravnog suda Republike Hrvatske, posl.br. UsII-467/19-7 od 15. siječnja 2020.

Obrazloženje
Citiranom presudom ovog Suda, gornjeg poslovnog broja, od 15. siječnja 2020., pod
točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika od 19.
srpnja 2019., te je pod točkom II. izreke naloženo tužitelju da zainteresiranoj osobi (H. Š.)
naknaditi troškove spora u iznosu od 2.500,00 kn u roku od 15 dana od dana dostave iste
presude.
Protiv označene točke II. izreke citirane presude ovog Suda tužitelj je podnio žalbu.
Žalba nije dopuštena.
Odredbom članka 63. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“,
broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS), propisano je da drugostupanjska
presuda postaje pravomoćna danom donošenja.
Osporenom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske pravomoćno je
okončan upravni spor, te niti citiranim zakonom, a niti nekim drugim važećim zakonom nisu
propisane mogućnosti podnošenja žalbe protiv presude Visokog upravnog suda.
S obzirom na nedopuštenost žalbe u konkretnom slučaju, odlučeno je na temelju
odredbe članka 72., u vezi s člankom 63. stavak 2. ZUS-a, kao u izreci.
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U Zagrebu, 26. veljače 2020.
Predsjednica vijeća
Mirjana Čačić, v.r.

