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REPUBLIKA HRVATSKA 
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU 

Zagreb, Amruševa 2/II
3 St-4194/16-45

U I ME REP UBLIKE HRVATSKE 
R J E Š E NJ E

Trgovački sud u Zagrebu, po sudcu Mihaelu Kovačiču, u izvanparničnom postupku 
radi sklapanja predstečajne nagodbe, pokrenutom na prijedlog dužnika kao predlagatelja 
MONTMONTAŽA-PLINOVOD d.o.o. Zagreb, CMP Savica Šanci 123, OIB: 48137524285, 
kojega zastupa punomoćnica Olga Pavič Zidar, odvjetnica u Velikoj Gorici, M. Lovraka 21, 
izvan ročišta, 25. srpnja 2016.

riješio je

Prijedlog dužnika MONTMONTAŽA-PLINOVOD d.o.o. Zagreb za sklapanjem 
predstečajne nagodbe se odbacuje.

Obrazloženje

Dužnik je podnio ovome sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe pozivom 
na odredbi članka 66. stavak 1. Zakona o financijskom poslovanju predstečajnoj nagodbi (NN 
108/12, 144/12, 81/13 i 113/13; nastavno: ZFPPN). Tom odredbom propisano je da je dužnik 
dužan u roku od petnaest dana od izvrsnosti rješenja iz članka 60. stavka 13. ZFPPN podnijeti 
trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika, prijedlog za sklapanje predstečajne 
nagodbe.

Postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom prethodno se kod ovoga suda vodio 
pod brojevima spisa Stpn-47/14 i Stpn-21/15.

Dužnik je podneskom od 16. lipnja 2016. izvijestio ovaj sud, između ostaloga, daje 
presudom Upravnog suda rješenje o prihvaćanju plana restrukturiranja u međuvremenu 
poništeno teje u tijeku ponovljeni postupak pred Financijskom agencijom

Slijedom navedenog, a temeljem navoda samoga dužnika, ovaj sud utvrđuje da 
rješenje iz članka 60. stavak 13. ZFPPN nije izvršno, budući da isto više pravno niti ne 
egzistira, pa je prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe preuranjen jer nisu 
ispunjene procesne pretpostavke iz članka 66. stavak 1. ZFPPN stoga je temeljem članka 66. 
stavak 10. ZFPPN prijedlog valjalo odbaciti, sve kako je to navedeno u izreci ovog rješenja

U Zagrebu, 25. srpnja 2016.

SUDAC: 
MIHAEL KOVAČIČ
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Pouka o pravnom li jeku:
Na ovo rješenje dopuštena je žalba koja se podnosi ovome sudu u roku od osam dana, u dva 
primjerka.

Za točnost otpravka ovlašteni službenik 
Sonja Pilić


