
  

 Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera  donosi  

 

 

ODLUKU 

O SKLAPANJU SUDSKE NAGODBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom daje se Općinskom načelniku Općine Vrsar-Orsera ovlaštenje da sklopi 

sudsku nagodbu u predmetu koji se vodi na Trgovačkom sudu u Pazinu oznake P-475/2020. 

 

Članak 2. 

 Sudska nagodba iz čl. 1 ove Odluke sklopiti će se u obliku sukladno prijedlogu sudske 

nagodbe u prilogu ove odluke. 

 

Članak 3. 

 U slučaju potrebe za manjom korekcijom teksta sama sudske nagodbe iz priloga 

odobrava se Općinskom načelniku da potpiše isti uz uvjet da ne preuzima za Općinu Vrsar-

Orsera veće financijske obveze od onih navedenih u prijedlogu sudske nagodbe u prilogu ove 

Odluke. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera“ 

 

 

 

KLASA: 944-01/15-01/7 

URBROJ: 2167-40-01-01/17-22-27 

Vrsar-Orsera 14. prosinca 2022. 
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P-475/2020 

 

Temeljem čl. 321 Zakona o parničnom postupku sklapa se sudska nagodba kako slijedi: 

Stranke: 

TUŽITELJ: Republika Hrvatska, koju zastupa Županijsko državnom odvjetništvu u Puli-

Pola, Rovinjska 2a 

TUŽENIK: Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, koju zastupa  Općinski načelnik, Ivan 

Gerometta 

 

SUDSKA NAGODBA  

 

Članak 1. 

Ovom sudskom nagodbom pravomoćno se rješava sudski spor P-475/2020 u kojem je 

donesena  presuda prvog stupnja od 09.06.2022., te u kojem je podnesena žalba tuženice od 

23.06.2022. 

 

Članak 2. 

Temeljem ove sudske nagodbe tuženica se obvezuje tužiteljici isplatiti iznos od 

390.000,00 kn i to u dva obroka. Tuženica se obvezuje prvi obrok u iznosu 195.000,00 kn 

isplatiti tužiteljici u roku 8 dana od dana potpisa ove sudske nagodbe uz uplatu zakonskih 

zateznih kamata koje teku od 19.12.2016. do dana isplate predmetnog obroka. Tuženica se 

obvezuje drugi obrok u iznosu 195.000,00 kn isplatiti tužiteljici u roku od jedne godine od 

datuma potpisa ove sudske nagodbe i to uz uplatu zakonskih zateznih kamata koje teku od 

19.12.2016. do dana konačne isplate. 

Kamate iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se sukladno čl. 29 Zakona o obveznim 

odnosima. 

 

Članak 3. 

Stranke će snositi svaka svoj trošak sudskog postupka. 

 

Članak 4. 

Ova sudska nagodba ima snagu ovršne isprave, te u slučaju neispunjavanja obveza iz 

ove sudske nagodbe tužiteljica temeljem iste može pokrenuti postupak prisilne naplate. 

 

 

TUŽITELJ      TUŽENIK 

Republika Hrvatska     Općina Vrsar-Orsera 

ŽDO Pula      Općinski načelnik 

 

 

__________________    __________________ 

        Željko Perčinlić     Ivan Gerometta 


