
 

Poslovni broj: UsII-341/20-4 

 

 

 

 

 

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

 

P R E S U D A  

    

 

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

Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica 

vijeća, te sudske savjetnice Maje Novosel, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š. iz 

Z., kojeg zastupa opunomoćenica  S. D., odvjetnica u Z., protiv tuženika Povjerenika za 

informiranje, Z., u predmetu radi propuštanja roka za donošenje odluke o žalbi u predmetu 

ostvarivanja prava na pristup informacijama, na sjednici vijeća održanoj 8. listopada 2020. 

 

p r e s u d i o   j e 

 

I.Odbija se tužbeni zahtjev kojim se tuženiku nalaže da donese odluku o žalbi 

tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Z. l. R. d.o.o., ur.broj: 690/20, od 25 lipnja 2020. 

II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora u iznosu od 

2.500,00 kn. 

 

Obrazloženje 

  

Tužitelj je pokrenuo upravni spor pozivom na odredbe članka 12. stavka 2. točke 3. i 

članka 22. stavka 2. točke 3. Zakona o upravnim sporovima iz razloga što tuženik nije u 

zakonom propisanom roku odlučio o njegovoj žalbi koju je podnio protiv rješenja Zračne luke 

Rijeka d.o.o., urbroj: 690/20 od 25. lipnja 2020. Navodi da je 30. lipnja 2020., zaprimio 

rješenje javnopravnog tijela prvog stupnja kojim se odbija njegov zahtjev od 15. svibnja 

2020., kojim je tražio podatak o iznosu godišnje bruto plaće svakog člana uprave i člana 

nadzornog odbora. Navodi da je 6. srpnja 2020., putem prvostupanjskog javnopravnog tijela 

podnio pravovremenu i dopuštenu žalbu te smatra da je tuženiku rok za dostavu odluke o 

žalbi istekao 15. kolovoza 2020. Predlaže da Sud tuženiku naloži da u roku od 8 dana donese 

odluku o izjavljenoj žalbi te da odluku dostavi tužitelju i potražuje trošak upravnog spora u 

iznosu od 2.500,00 kn. 

Sukladno odredi članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 

20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.)  sud je dostavio tužbu na odgovor tuženiku.  

Tuženik se o tužbi očitovao podneskom od 6. listopada 2020., uz koji je dostavio i 

rješenje, klasa: UP/II-008-07/20-01/863, urbroj: 401-01/04-20-4 od 29. srpnja 2020.  

Tužbeni zahtjev nije osnovan. 

Odredbom članka 12. stavka 2. točke 3. Zakona o upravnim sporovima propisano je da 

upravni sudovi odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili 

postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku.  
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Odredbom članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne 

novine, broj 25/13. i 85/15.) propisano je da je tuženik dužan donijeti i rješenje o žalbi 

dostaviti putem prvostupanjskog javnopravnog tijela najkasnije u roku od 30 dana od dana 

predaje uredne žalbe.  

Tužitelj je upravni spor pokrenuo tužbom od 21. rujna 2020., iz razloga što tuženik 

nije u zakonom propisanom roku odlučio o njegovoj žalbi koju je tužitelj putem 

prvostupanjskog javnopravnog tijela podnio 6. srpnja 2020. Međutim, tijekom upravnog spora 

utvrđeno je da je tuženik odlučio o žalbi tužitelja rješenjem od 29. srpnja 2020., koje je 

zajedno sa spisom predmeta otpremljeno prvostupanjskom tijelu 31. srpnja 2020. 

Neprijeporno je da tužitelj nije zaprimio rješenje tuženika o izjavljenoj žalbi u roku 

propisanom odredbom članka 25. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Međutim, kako je tuženik žalbu izjavljenu protiv rješenja javnopravnog tijela prvog stupnja 

riješio prije pokretanja upravnog spora, to je neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da 

se tuženiku naredi donošenje rješenja u svezi s izjavljenom žalbom. 

Budući da tužbeni zahtjev nije osnovan, to nije osnovan niti zahtjev tužitelja za 

naknadu troškova upravnog spora. 

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 57. stavka 1. Zakona o upravnim 

sporovima, odlučeno je kao pod točkom I. izreke, dok se odluka pod točkom II. temelji na 

odredbi članka 79. stavka 4. istog Zakona.  

 

U Zagrebu 8. listopada 2020. 

 

Predsjednica vijeća 

Ana Berlengi Fellner, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


