Regionalni centar: Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/13-01/2072

Zagreb, dana 05.04.2013.

Ur. br: 04-06-13-2072-30

Nagodbeno vijeće: ZG11
Zagreb, Albrechtova 42

Nagodbeno vijeće ZG11 u sastavu Nina Ban Glasnović predsjednik vijeća te Silvija
Vučina i Mirko Grubišić kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad
dužnikom ZLATNA IGLA-SISCIA d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu,
OIB 90621490450, Nikole Tesle 13, Sisak 44000 na temelju članka 50. Zakona o
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12,
144/12 u daljnjem tekstu Zakon) donosi

RJEŠENJE
I.

Otvara se postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom ZLATNA IGLASISCIA d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu, OIB 90621490450,
Nikole Tesle 13, Sisak 44000 dana 05.04.2013.

II.

Za povjerenika prestečajne nagodbe imenovan je Darko Radmilović , iz
Zagreba, Šenova 7, OIB 96595697939

III.

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

IV.

Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da u roku iz točke III. ovog rješenja
obavijeste Nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog,
odnosno izlučnog prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi razlučno ili
izlučno pravo.

V.

Razlučni vjerovnici koji se odriču prava na odvojeno namirenje dužni su
prijaviti svoju tražbinu, obavijestiti nagodbeno vijeće o razlučnom pravu i dati
pisanu izjavu da se odriču prava na odvojeno namirenje.

VI.

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

VII.

Zakazuje se prvo ročište na dan 07. 06. 2013. god u 10 sati u Zagrebu,
Zagrebački velesajam - Klub izlagača.

VIII.

Vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak
predstečajne nagodbe.

IX.

Nalaže se upis zabilježbe otvaranja postupka predstečajne nagodbe u upisnik
Općinskog suda u Sisku, zemljišno-knjižni odjel, k.o. Sisak Stari, z.k. ul. 4171,
4172, k.o. Greda, z.k. ul.1086 u upisnik Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna
služba u Sisku, Ferde Hefelea b.b., 44000 Sisak.

X.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje
Nagodbeno vijeće ZG 11 utvrdilo je da je gore navedeni dužnik dana 5. siječnja
2013. godine podnio Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Uz
Prijedlog dostavljena je i nepotpuna dokumentacija, a na dan 26. veljače 2013.
godine dužnik je podnio Prijedlog za donošenje privremena mjere. Odlučujući o
razlozima za donošenje privremene mjere ovo Vijeće je sukladno čl. 48. st. 3.
Zakona donijelo Rješenje o privremenoj mjeri dana 5. ožujka 2013. Godine. Isto tako,
Zaključkom od 5. ožujka 2013. godine, Klasa: UP – I/110/07/13-01/2072 i Ur. br: 0406-13-2072-15, dužnik je pozvan dostaviti nedostajuću dokumentaciju. U zadanom
roku navedenom u Zaključku dužnik je dostavio traženu dokumentaciju i uvidom u
istu, ovo vijeće je utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti propisani čl. 50. Zakona te je
sukladno navedenom riješeno kao u izreci ovog rješenja.

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:
Nina Ban Glasnović

(mjesto pečata)

