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Naslov: Dalekovod d.d. – Poziv FINA-e za dostavu nedostajuće dokumentacije 

 

Dana  3.prosinca 2012.g. Nagodbeno vijeće, u postupku predstečajne nagodbe nad društvom 

Dalekovod d.d., donijelo je Zaključak kojim se Dalekovod d.d. poziva da u roku od 40 dana od objave 

Zaključka na web stranici Financijske agencije, dostavi Nagodbenom vijeću nedostajuću 

dokumentaciju. 

Objavljeni Zaključak dostavlja se u prilogu ove obavijesti. 

 

Dalekovod d.d. 

 

 

 



OBRAZAC F
Regionalni centar Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/12-01/83 Zagreb, dana 03.12.2012

Ur. br: 04-06-12-83-6

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 d.d. Zagreb, na temelju čl. 29. Zakona o financijskom poslovanju i 
predstečajnoj nagodbi (NN108/12) i čl. 73. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), 
donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

I. Poziva se dužnik  Dalekovod d.d. Zagreb, da u roku od  40 dana od dana primitka ovog 
zaključka dostavi Nagodbenom vijeću, na adresu Ulica grada Vukovara 70,  10000 Zagreb, 
nedostajuću dokumentaciju:

• Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika, 

• Plan financijskog restrukturiranja, 

• Plan operativnog restrukturiranja, 

• Izvješće ovlaštenog revizora, 

• Popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike, 

• Izjava da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika, 

• Opis pregovora s vjerovnicima, 

• Obavijesti dostavljene vjerovnicima. 

II. Ukoliko dužnik ne postupi u skladu s toč. I. ovog zaključka, Nagodbeno vijeće će donijeti 
rješenje o odbacivanju prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, sukladno čl. 
49. st. 1. toč. 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.



OBRAZAC F
Obrazloženje

Dana  14. studenoga 2012. dužnik je podnio Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne 
nagodbe. Uvidom u spis predmeta ovo je vijeće utvrdilo da je sadržaj Prijedloga nepotpun jer 
dužnik nije dostavio svu dokumentaciju sukladno čl. 41. Zakona o financijskom poslovanju i 
predstečajnoj  nagodbi.  Kako Prijedlog sadrži  nedostatak koji  onemogućuje postupanje po 
navedenom, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena.

Predsjednik Nagodbenog vijeća

   Zvonimira Orešić Jaguljnjak 


