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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 Lidije 

Rostaš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Sanje Štefan, članova vijeća, uz 

višeg sudskog savjetnika Srđana Papića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak, Z., kojeg zastupa B. B., univ. spec. oec. mag. iur., protiv tuženog 

Povjerenika za informiranje, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. Š., Z., kojeg zastupa 

opunomoćenica S. D., odvjetnica u Z., radi prava na pristup informacijama, odlučujući o žalbi 

tužitelja izjavljenoj protiv presude ovog suda poslovni broj: UsII-518/19-8 od 5. prosinca 

2019., na sjednici održanoj 13. svibnja 2020. 

 

 

r i j e š i o   j e 

 

 

Tužiteljeva žalba se odbacuje kao nedopuštena. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

 

 Presudom ovog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao 

poništavanje tuženikovog rješenja (t. I. izreke). te je naloženo tužitelju plaćanje troškova 

upravnog spora zainteresiranoj osobi u iznosu od 2.500,00 kuna (t. II. izreke), a odbijen je 

zahtjev zainteresirane osobe za naknadu troškova spora u iznosu od preostalih 2.500,00 kuna 

(t. III. izreke). 

 Protiv točke II. izreke označene presude tužitelj je podnio žalbu predlažući uvažavanje 

žalbe i odbijanje zahtjeva zainteresirane osobe za naknadu troškova spora dosuđenih 

osporavanom točkom.  

 Odredba članka 66. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 

20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17., dalje: ZUS) propisuje da stranke mogu podnijeti 

žalbu samo protiv presude upravnog suda. Stoga protiv presude Visokog upravnog suda žalba 

nije dopuštena. 
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S obzirom na navedeno, odgovarajućom primjenom odredbe članka 72. ZUS-a, 

tužiteljeva žalba je odbačena kao nedopuštena. 

 

U Zagrebu 13. svibnja 2020. 

 

                                                                                        Predsjednica vijeća 

                                                                                         Lidija Rostaš, dipl. iur., v.r. 

 


