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Ur. br: 04-06-13-2514-447
Nagodbeno vijeće: HR02
Zagreb, Koturaška 43

Nagodbeno vijeće HR02 u sastavu Suzana Budišćak Kupčinec kao predsjednik vijeća te Jasna Mulalić
i Elizabeta Banić kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom
ELEKTROMETAL d.d., Bjelovar, Ferde Rusana 21, OIB 45669853088, na temelju članka 29. Zakona
o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12 i 144/12, u daljnjem
tekstu: Zakon) donosi
RJEŠENJE
I. Obustavlja se postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom ELEKTROMETAL d.d., Bjelovar,
Ferde Rusana 21, OIB 45669853088.
II. Financijska agencija podnijet će prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.
III. Utvrđuje se da je postupak nad dužnikom proveden u skladu s odredbama Zakona o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Obrazloženje
Nad dužnikom ELEKTROMETAL d.d., Bjelovar, Ferde Rusana 21, OIB 45669853088, otvoren je
postupak predstečajne nagodbe dana 11. veljače 2013. godine.
Dana 28. ožujka 2013. godine održano je ročište za utvrđivanje tražbina nakon kojeg je dužnik 3.
travnja 2013. godine dostavio dopunjeni operativni i financijski plan, te nakon dodatnih pregovora sa
vjerovnicima, 31. svibnja 2013. godine dostavio nove dopune Plana financijskog i operativnog
restrukturiranja. Dana 4. i 5. lipnja 2013. godine dužnik je dostavio još dodatne izmjene Plana. Sve
izmjene objavljene su na web stranici Financijske agencije.
Na ročištu za utvrđivanje tražbina utvrđeno je da je dužnik u financijskim izvještajima, prema stanju na
dan otvaranja postupka iskazao dugovanja prema vjerovnicima u iznosu od 146.291.213,72 kn,
vjerovnici su prijavili tražbine u iznosu od 150.971.854,27 kn, utvrđene tražbine iznose 158.750.395,10
kn, a osporene 4.022.110,52 kn, te su ispunjeni uvjeti za nastavak postupka. Na ročištu je izvršen i
prijeboj sa protutražbinama dužnika.
Dana 10. lipnja 2013. godine održano je ročište za glasovanje o navedenom Planu.
Na ročištu za glasovanje utvrđeno je da vjerovnici sudjeluju u glasovanju sa iznosom od
160.269.878,14 kn. Za Plan financijskog restrukturiranja nije glasovala potrebna većina vjerovnika
propisana odredbom članka 63. stavka 2. Zakona.
Odredbom članka 64. stavka 1. Zakona propisano je da se postupak predstečajne nagodbe obustavlja
ako plan financijskog restrukturiranja ne bude prihvaćen.

Odredbom članka 65. točke 4. Zakona propisano je da će Nagodbeno vijeće obustaviti postupak
predstečajne nagodbe i ako se protekom roka od 120 dana od dana otvaranja postupka ne provede
postupak predstečajne nagodbe.
Točka II. Rješenja temelji se na odredbi članka 27. stavka 4. Zakona kojom je propisano da ako je
postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka,
Financijska agencija dužna je, u roku od osam dana, podnijeti prijedlog za pokretanja stečajnog
postupka.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od
dana dostave rješenja, odnosno protekom osmog dana od dana objave na web-stranicama
Financijske agencije. Žalba se podnosi prvostupanjskom tijelu koje je donijelo rješenje. O žalbi
odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.

Predsjednik Nagodbenog vijeća
Suzana Budišćak Kupčinec

