
Regionalni centar Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/12-01/83 Zagreb, dana 20.12.2012.

Ur. br: 04-06-12-83-23

Nagodbeno vijeće: HR01

Zagreb, Koturaška 43

Nagodbeno vijeće HR01 u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak kao predsjednik vijeća te Lidija Bosak i 
Anica  Bujanić  Djaković  kao  članovi  vijeća,  u  postupku  predstečajne  nagodbe  nad  dužnikom 
Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, OIB 47911242222, Ulica Marijana 
Čavića 4, Zagreb na temelju članka 50. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 
(„Narodne novine“, broj 108/12, u daljnjem tekstu Zakon) donosi 

RJEŠENJE

I.  Otvara  se  postupak  predstečajne  nagodbe  nad  dužnikom  Dalekovod,  dioničko  društvo  za 
inženjering,  proizvodnju  i  izgradnju,  OIB  47911242222,  Ulica  Marijana  Čavića  4,  Zagreb  dana 
20.12.2012.

II. Za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je  Mladen Janiška iz Zagreba, Ribnjak 52, OIB 
52042379273.

III. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od isteka osmog dana od objave oglasa o pozivanju 
vjerovnika na stranici Financije agencije prijave svoje tražbine Nagodbenom vijeću podneskom u dva 
primjerka s dokazima kojima dokazuje osnovu i visinu prijavljene tražbine.

IV. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da u roku iz točke II. ovog rješenja obavijeste Nagodbeno  
vijeće o svojim pravima.

V. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze ispunjavaju dužniku bez odgode.

VI.  Zakazuje  se  prvo  ročište  na  dan  5.  veljače  2013.  godine  u  9,30  sati  u  Zagrebu,  Zagrebački  
velesajam – Kongresna dvorana.

VII. Nalaže se upis zabilježbe otvaranja postupka predstečajne nagodbe u registar Trgovačkog suda u  
Zagrebu, kod Općinskog suda u Zagrebu – Zemljišnoknjižni  Odjel,  kod Općinskog suda u Velikoj 
Gorici – Zemljišnoknjižni Odjel, kod Općinskog suda u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu – 
Zemljišnoknjižni Odjel i Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim 
stvarima i pravima kod FINA Zagreb.

 VIII. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.



Obrazloženje

Dužnik Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, OIB 47911242222, Ulica 
Marijana Čavića 4, Zagreb, zastupan po punomoćniku Odvjetničkom društvu Madirazza & partneri iz 
Zagreba, podnio je dana 14. studenoga 2012. godine Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne 
nagodbe.  Zaključkom  Nagodbenog  vijeća  HR01  od  3.  prosinca  2012.  godine  dužnik  je  pozvan 
dostaviti nedostajuću dokumentaciju.

U ostavljenom roku, dužnik je dostavio traženu dokumentaciju. Uvidom u istu, Nagodbeno vijeće je  
utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom te je sukladno odredbi čl. 50. Zakona riješeno kao 
u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

 Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od dana dostave rješenja.  
Žalba se podnosi Financijskoj agenciji. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za 
drugostupanjski upravni postupak. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja prema čl. 30.  
stavak 7. Zakona.

Predsjednik Nagodbenog vijeća

    Zvonimira Orešić Jaguljnjak


