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Drugostupanjsko rješenje kojim se rješava upravna stvar postaje izvršno 
dostavom stranci

Kad je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može 
izvršiti u ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka

Izvršnost rješenja



Visoki upravni sud RH je zauzeo stav
da izvršenje nije moguće 

Šutnja uprave: rješenje o 
nalaganju rješavanja 
zahtjeva za pristup 

informacijama

Izvršenje prema odredbama Zakona o 
općem upravnom postupku (dalje: 
ZUP)

Rješenje kojim se 
omogućava pravo na 
pristup informacijama

Izvršenje rješenja Povjerenika do Novele Zakona



Novela Zakona

novela
Zakona

Izvršenje
rješenja

propisuje

Definira
odgovornu

osobu

Ukida prekršaj
iz članka 61. 

stavka 1. 
Zakona



Rješenje o izvršenju

vrijeme, mjesto i način izvšenja

rok za ispunjenje obveze

opomena o novčanoj kazni i iznos
kazne

Rješenje o izricanju kazne

izriče se odgovornoj osobi

do 10 prosječnih bruto plaća u RH

može se izeći više puta do ispunjenja

Postupak izvršenja rješenja



Prijedlog 
stranke

Službena 
dužnost 

(javni
interes)

Izvršenje
rješenja

Inicijativa za provedbu izvršenja



Postupanja Povjerenika u predmetima riješenim
do stupanja na snagu novele Zakona

Rješenje o izvršenju

Inicijativa za izvršenje rješenja?

Požurnica upućena čelniku tijela javne vlasti

Provjera je li postupljeno po rješenju Povjerenika

Obavijest tijelima javne vlasti o obveznosti izvršenja rješenja Povjerenika



U rješenju se navodi
da  rješenje izvršava

Povjerenik

Provjera je li 
postupljeno po 

rješenju Povjerenika

Upozorenje čelniku
tijela javne vlasti

Postupanje po 
incijativi stranke ili

po službenoj dužnosti
(javni interes)

Rješenje o izvršenjuRješenje o izricanju
novčane kazne

Dodatno izricanje
novčane kazne ako
nije postupljeno u 

roku

Ako je izvršena
obveza predmet se 

završava

Postupanja Povjerenika u predmetima riješenim
nakon stupanja na snagu novele Zakona



Hvala na pažnji!

mr.sc. Dubravka Bevandić
voditeljica Službe za zaštitu prava

na pristup informacijama

dubravka.bevandic@pristupinfo.hr


