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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 mr. 

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

sudske savjetnice Matee Miloloža, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. Š., Z., kojeg 

zastupa S. D., odvjetnica iz Z., protiv tuženika Povjerenika za informiranje Republike 

Hrvatske, Z., radi nedonošenja rješenja u zakonom propisanom roku, na sjednici vijeća 

održanoj 7. listopada 2020. 

r i j e š i o   j e 

 

Upravni spor se obustavlja.  

 

Obrazloženje 

 

Tužitelj je dana 25. rujna 2020. godine podnio ovom Sudu tužbu protiv tuženika zbog 

propuštanja da u zakonom propisanom roku donese odluku o tužiteljevoj žalbi protiv rješenja 

Hrvatske elektroprivrede d.d., URBROJ: E-3781/20/ZV od 15. lipnja 2020. godine.  

Predlaže Sudu da naloži tuženiku da u roku od 8 dana donese presudu o žalbi protiv 

rješenja Hrvatske elektroprivrede od 15. lipnja 2020. godine te da mu Povjerenik plati trošak 

u iznosu od 2.500,00 kn. 

Tuženik u odgovoru na tužbu navodi da je postupajući po žalbi tužitelja donio rješenje 

KLASA: UP/II-008-07/20-01/594, URBROJ: 401-01/05-20-4 od 28. srpnja 2020. godine koje 

je otpremljeno 29. srpnja 2020. godine. 

 Predlaže Sudu da tužbu odbije s obzirom da je riješio tužiteljevu žalbu.  

Tužba nije osnovana.  

Uvidom u spis predmeta dostavljen ovom Sudu uz odgovor na tužbu proizlazi da je 

tuženik zaprimio, 25. lipnja 2020. godine, žalbu H. Š. izjavljenu protiv rješenja trgovačkog 

društva Hrvatska elektroprivreda d.d., broj: E-3781/20/ZV od 15. lipnja 2020. godine koju je 

uvažio i rješenjem KLASA: UP/II-008-07/20-01/594, URBROJ: 401-01/05-20-4 od 28. 

srpnja 2020. godine poništio ožalbeno rješenje, koje mu je i otpremljeno.   

Prema odredbi članka 46. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne 

novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje: ZUS) sud će rješenjem obustaviti 

spor kad nastupe razlozi propisani, pored ostalim, i člankom 43. stavkom 1. ovoga Zakona.  

Prema članku 43. stavku 1. ZUS-a ako tuženik u tijeku spora u cijelosti postupi prema 

tužbenom zahtjevu sud će obustaviti spor.  

Budući da je tužitelj u cijelosti postupio po tužiteljevoj žalbi i to prije podnošenja 

tužbe to navodi tužbe nisu osnovani pa je, s obzirom na stanje spisa, postupak trebalo 

obustaviti.  

Radi navedenog tužitelju ne pripada pravo na troškove za sastave tužbe sukladno 

članku 79. stavku 4. ZUS-a.  
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Trebalo je stoga temeljem članka 46. stavka 1. i 2. uz članak 43. stavka 1. Zakona o 

upravnim sporovima riješiti kao u dispozitivu.  

 

U Zagrebu 7. listopada 2020. 

 

           Predsjednica vijeća: 

                                                                                               mr. sc. Mirjana Juričić, v.r. 

 


