REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Zagreb, Amruševa 2/II
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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
R J E Š E NJ E
Trgovački sud u Zagrebu, po sudcu Mihaelu Kovačiću, u stečajnom postupku nad
dužnikom DOMAĆA TVORNICA RUBLJA, tekstilna konfekcija dioničko društvo, Zagreb,
Mandlova bb, OIB: 29787128314, kojega zastupa punomoćnica Davorka Huljev, odvjetnica
u Zagrebu, Miramarska 13 D, pokrenutom na prijedlog Financijske agencije, 1. veljače 2018.
riješio je
I. Prethodni postupak se obustavlja.
II. Ročište zakazano za 19. veljače 2018. u 9,45 neće se održati.

Obrazloženje
Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom podnijela je Financijska
agencija sukladno obvezi i po ispunjenju zakonski pretpostavki iz članka iz članka 110.
stavak 1. Stečajnog zakona (Narodne novine, broj 71/15 i 104/17; nastavno: SZ). Budući da
je prijedlogu navedeno da dužnik na dan 1. rujna 2015. u Očevidniku redoslijeda osnova za
plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 152
dana, u ukupnom iznosu od 36.434,01 kuna, što predstavlja stečajni razlog iz članaka 6. SZ,
rješenjem ovoga suda posl. broj St-4387/16 od 3. siječnja 2018. pokrenut je prethodni
postupak nad dužnikom. Prema potvrdi o blokadi računa i novčanih sredstava Financijske
agencije klasa: 110-07/17-02/59, ur.broj: 08-55-03-17 od 10. ožujka 2017. dužnik je na dan
izdavanja potvrde imao evidentirana 254 dana neprekidne blokade zbog nepodmirenih
osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, u ukupnom
iznosu od 1.130.919,53 kune.
Potom je dužnik podneskom od 29. siječnja 2018. dostavio potvrdu Financijske
agencije klasa: 120-11/1/-01/1, ur.broj: 08-206-18 od 17. siječnja 2018. kojom se potvrđuje
da račun dužnika nije u blokadi odnosno da u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima
nema evidentiranih neizvršenih osnove za plaćanje odnosno 0 dana neprekidne blokade.
Slijedom navedenog, budući dakle da ne postoji više stečajni razlog iz članka 5. i 6.
SZ odnosno dužnik je prije zaključenja prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje,
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ovaj postupak je valjalo obustaviti, slijedom čega je temeljem članka 128. stavak 9. SZ
riješeno kao u izreci.
U Zagrebu, 1. veljače 2018.
S U D A C:
MIHAEL KOVAČIĆ, v.r.

Pravna pouka:
Na ovo rješenje dopuštena je žalba, koja se podnosi ovome sudu u roku osam dana od
primitka, u tri primjerka.

Za točnost otpravka ovlašteni službenik
Sonja Pilić
DNA:
1. Predlagatelju – Financijska agencija, Zagreb
2. Dužniku, po pun.
3. e-Oglasna ploča
NK:
1. Nepravomoćno
2. Kal. 20 d.

