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       REPUBLIKA HRVATSKA 

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU 

                  B. Radić 2                       
 
 

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

R J E Š E N J E 

 

 

Trgovački sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Maji Valušnig, kao stečajnom sucu, 

povodom prijedloga predlagatelja/dužnika STANOING d.o.o., Varaždin, J. Habdelića 4, OIB: 

21611439134, za sklapanje predstečajne nagodbe, dana 15. rujna 2015.  

 

r i j e š i o  j e 

 

 I Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari. 

 

II Postupak će se nastaviti kad se pravomoćno završi postupak koji se vodi pred 

Upravnim sudom u Zagrebu povodom tužbi tužiteljice Ivke Vidić protiv rješenja Republike 

Hrvatske, Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, 

klasa:UP/II-423-01/15-01/307, ur. br. 513-04/15-2 od 18. svibnja 2015. i klasa:UP/II-423-

01/15-01/139, ur. br. 513-04/15-2 od 30. travnja 2015. ili kad sud ustanovi kako više ne 

postoje razlozi da se čeka na završetak toga postupka. 

 

Obrazloženje 

 

 Dužnik je 11. lipnja 2015. podnio prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe, uz koji 

je dostavio cjelokupni spis Financijske agencije. 

  

 Iz priložene dokumentacije utvrđeno je da je nad dužnikom proveden postupak 

predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom te je Financijska agencija donijela 

rješenje poslovni broj klasa: UP-I/110/07/14-01/7158, ur.br. 04-06-15-7158-1088 od 25. 

ožujka 2015., koje je postalo izvršno dana 30. svibnja 2015. kojim je utvrđeno da su za plan 

financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze dvije trećine vrijednosti 

svih utvrđenih tražbina, odnosno u ukupnom omjeru glasova 74,21% vjerovnika. 

 

 Na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe 14. rujna 2015. punomoćnik vjerovnice 

Ivke Vidić preložio je prekid ovog postupka jer je ista podnijela tužbe Upravnom sudu protiv 

rješenja Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski 

upravni postupak, klasa:UP/II-423-01/15-01/307, ur. br. 513-04/15-2 od 18. svibnja 2015., 

kojim je odlučeno o žalbi protiv rješenja Financijske agencije, Nagodbenog vijeća ZG17 

Klasa: UP/II/110/07/14-01/7158, ur. br. 04-06-15-7158-1088 od 25. ožujka 2015. i rješenja 

Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni 

postupak klasa:UP/II-423-01/15-01/139, ur. br. 513-04/15-2 od 30. travnja 2015., kojim je 

odlučeno o žalbi protiv rješenja Financijske agencije, Nagodbenog vijeća ZG17 Klasa: 

UP/II/110/07/14-01/7158, ur. br. 04-06-15-7158-748 od 16. veljače 2015. 
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Budući da odluka o ispunjenju pretpostavki za sklapanje predstečajne nagodbe u ovom 

predmetu ovisi o zakonitosti pobijanih upravnih akata donesenih od strane Financijske 

agencije u postupku predstečajne nagodbe, jer navedena pobijana rješenja Financijske 

agencije predstavljaju temelj za sklapanje predstečajne nagodbe, ovaj je sud zaključio da 

odluka Upravnog suda u Zagrebu povodom predmetnih tužbi predstavlja prethodno pitanje u 

predmetnom postupku, te je odlučio da sam ne rješava to prethodno pitanje, s obzirom da je 

već u tijeku parnica o tom pitanju, sukladno čl. 12. Zakona o parničnom postupku („Narodne 

novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 57/11 i 25/13 – dalje: 

ZPP-a). 

 

Stoga je primjenom članka 213. st. 1. i 215. st. 3. ZPP-a, valjalo riješiti kao u izreci 

ovog rješenja. 

 

U Varaždinu, 15. rujna 2015. 

 

 S U D A C : 

 

Maja Valušnig 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u 

Zagrebu. Žalba se podnosi pisano, putem ovog suda u tri (3) primjerka, u roku od 8 dana od 

dana dostave prijepisa ovog rješenja. 

 

DNA:  

-e oglasna ploča suda 

-Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 

     


