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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 NJ E

Županijski sud u Osijeku, po sucu Marijani Žigić, kao sucu pojedincu u  pravnoj stvari 
tužitelja I.Đ. iz K., OIB …, koga zastupaju punomoćnici iz O., protiv tuženika V.v.k. V., OIB 
…, koga zastupa punomoćnica N.B., odvjetnica iz V., radi naknade štete, odlučujući o žalbi 
tuženika, protiv rješenja Općinskog suda u … od ..., broj …, 3. listopada 2019.

r i j e š i o  j e 

Žalba tuženika odbija se kao neosnovana i potvrđuje se rješenje Općinskog suda u … 
od ..., broj ... 

Obrazloženje

Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je:

"1/ Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja 
kaznenog postupka koji se vodi protiv tuženika kod Općinskog suda u … pod brojem ... 

2/ Postupak će se nastaviti nakon pravomoćnosti kaznenog postupka broj … kod 
Općinskog suda u …"

Protiv tog rješenja žalbu je pravovremeno izjavio tuženik zbog svih žalbenih razloga 
označenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 
91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – 
pročišćeni tekst, 25/13., 28/13. i 89/14., dalje ZPP) s prijedlogom da se žalba uvaži a pobijano 
rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na daljnji postupak. 

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba nije osnovana. 

Republika Hrvatska
Županijski sud u Osijeku 

Osijek, Europska avenija 7
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Predmet prvostupanjskog postupka je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 1.333,30 kn 
sa pripadajućim zateznim kamatama po osnovi razlike između cijene vode koju je tuženik 
isporučivao tužitelju-neispravne vode a koju je naplaćivao po cijenama kao da se radi o vodi 
ispravnoj za ljudsku potrošnju.

Pravnu osnovu tužbenog zahtjeva tužitelj je postavio kao zahtjev za naknadu štete (list 
spisa broj 138). 

Među strankama je nesporno da je između ostalog i protiv tuženika kao pravne osobe 
pokrenut kazneni postupak koji se vodi kod Općinskog suda u … pod brojem … zbog 
kaznenog djela protiv zdravlja ljudi proizvodnjom i stavljanjem u promet proizvoda štetnih za 
zdravlje iz čl. 188. st. 1. Kaznenog zakona. 

Odgovornost tuženika kao pravne osobe temelji se na činjenici povrede dužnosti 
proizvodnje i prodaje zdravstveno ispravne vode. 

I prema ocjeni ovog suda pravilno je prvostupanjski sud primjenom odredbe čl. 213. 
st. 2. ZPP odredio prekid ovog parničnog postupka jer odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o 
tome da li je učinjeno kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, tko je učinilac i je 
li on odgovoran.

Kako žalbenim navodima tuženika nije dovedeno u pitanje pravilnost i zakonitost 
pobijanog rješenja, po osnovi čl. 380. toč. 2. ZPP odlučeno je kao u izreci.   

Osijek, 3. listopada 2019. 

Sudac
Marijana Žigić, v.r.

Za točnost otpravka- ovlašteni službenik
Blaženka Vuletić
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