
   

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Trgovački sud u Zagrebu 

Zagreb, Amruševa 2/II, desno (p.p. 432)    47 St-1138/17-1382 

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Nevenki Siladi Rstić u postupku 

izvanredne uprave nad dužnikom AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju 

i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb (Grad Zagreb) Marjana 

Čavića 1, OIB:05937759187 i njegovim ovisnim i povezanim društvima, dana 1. ožujka 2019. 

godine 

z a k l j u č i o   j e 

 

Prihvaća se suglasni prijedlog izvanrednog povjerenika i privremenog vjerovničkog 

vijeća od 28. veljače 2019. te se određuje da Datum početka provedbe nagodbe, početka 

provedbe mjera restrukturiranja i provedbenih radnji predviđenih Nagodbom bude 1. travanj 

2019., a Datum javne objave koju će dužnik izdati sukladno čl. 17. 1. Nagodbe bude 1. ožujka 

2019.  

 

 

Obrazloženje  

  

  Podneskom od 28. veljače 2019. godine dužnik dostavlja sudu: Odluku izvanrednog 

povjerenika od 28. veljače 2019. koju temelji na člancima 17.1., 19.2., 28.1., 29.10., 21.11. 

Nagodbe; Obavijest izvanrednog povjerenika o ispunjenju odgodnih uvjeta od 28. veljače 

2019. te i Odluku privremenog vjerovničkog vijeća od 28. veljače 2019., te navodi da 

temeljem navedenih dokumenata izvanredni povjerenik i privremeno vjerovničko vijeće 

suglasno traže od suda određenje datuma navedenih u izreci ovog zaključka. 

 

 Članak 17.1. Nagodbe naslova „Datum početka provedbe i Datum javne objave“ glasi: 

dužnik će izdati javnu objavu putem web stranice agrokor.hr i mrežne stranice e-oglasna 

ploča suda te ishoditi izdanje obavijesti kroz klirinške sustave, nakon što odgodni uvjeti za 

provedbu nagodbe budu ispunjeni ili dođe do odricanja od istih sukladno čl. 28.3. nagodbe. 

Dan takve javne objave je Datum javne objave. Izvanredni povjerenik će u javnoj objavi 

proglasiti datum na koji će se provesti mjere restrukturiranja i provedbene radnje predviđene 

nagodbom i dodatno objašnjenje hodogramom, koji datum će biti najranije 15 i najkasnije 30 

radnih dana nakon Datuma javne objave i određen od strane suda temeljem suglasnog 

prijedloga izvanrednog povjerenika i naprijed navedenog vjerovničkog vijeća (Datum početka 

provedbe). 
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 Uvidom u Obavijest izvanrednog povjerenika o ispunjenju odgodnih uvjeta iz nagodbe 

utvrđeno je da je izvanredni povjerenik primio i proslijedio privremenom vjerovničkom vijeću 

prihvatljive dokaze o ispunjenju odgodnih uvjeta iz čl. 28.2.1., 28.2.2., 28.2.3., 28.2.4., 

Nagodbe a da se u pogledu uvjeta iz čl. 28.2.5. Nagodbe (produženje SPFA-a) izvanredni 

povjerenik odrekao ispunjena istog te za to ishodio odobrenje privremenog vjerovničkog 

vijeća u skladu s čl. 28. 3. Nagodbe. 

 

 Uvidom u odluku privremenog vjerovničkog vijeća od 28. veljače 2019. utvrđeno je, 

između ostalog, da se prihvaća prijedlog izvanrednog povjerenika da potpiše gore navedenu 

Obavijest i predloži sudu u izreci ovog zaključka navedene datume, sve vezano u konačnosti 

za početak provedbe nagodbe. 

 

 Uvidom  u odluku izvanrednog povjerenika od 28. veljače 2019. utvrđeno je da je 

sukladna člancima nagodbe na koje se isti poziva (čl. 17.1., 19.2., 28.1., 29.10., 21.11.)  

 

 Temeljem gore navedenog  proizlazi da su ispunjeni uvjeti iz čl. 17.1. Nagodbe, uvjeti 

za početak provedbe mjera restrukturiranja i provedbenih radnji previđenih Nagodbom, te je 

stoga odlučeno kao u izreci ovog zaključka pozivom na odredbu članka 10. Zakona o 

postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku 

Hrvatsku (NN 32/17). 

U Zagrebu, 1. ožujka 2019. 

                 SUDAC  

                                Nevenka Siladi Rstić,v.r. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv zaključka žalba nije dopuštena. 

 

 

Za točnost otpravaka – ovlašteni službenik: 

Dijana Hadžić 

 


