Na 5 St-655-16-8
NADA RELJIĆ OIB 63776354688
SLAVONSKI BROD, NASELJE A. HEBRANG 7/9
STEČAJNI UPRAVITELJ
TVRTKE POLET d.o.o- u stečaju OIB:92834168272
sa sjedištem u Umagu, Ulica 1. Svibnja bb
U Slavonskom Brodu, 03.03.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Zadar, Dr. Franje Tuđmana 35
PREDMET : Nastavak stečaja u skladu s članom 289 SZ za Stečaj tvrtke TVRTKE POLET
stečaju OIB:92834168272 sa sjedištem u Umagu, Ulica 1. Svibnja bb

d.o.o- u

-predlaže se –
Kako je 13.02.2017 g u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, provedeno brisanje tvrtke TVRTKE
POLET d.o.o- u stečaju OIB:92834168272 naloženo rješenjem istog suda broj Tt-17/451-2 od
23.sječnja 2017.g. u skladu s obavezom propisanom člankom 89 stečajnog zakona stavak 1 toč.13, i
stavak 2.(NN 71/2015) te s toč.VII rješenja Broj: 5 St-655/16-11Trgovačkog suda Zadru ( prilog ) te u
skladu s odredbom članka 289 stečajnog zakona, dostavljam izvještaje o stanju stečajne mase nakon
završetka stečaja ovog stečajnog dužnika s prijedlogom da Sud odredi nastavljanje postupka radi
naknadne diobe
Obrazloženje : Obzirom da sam tijekom trajanja stečajnog postupka utvrdila da brisana tvrtka ima
imovinu koja čini stečajnu masu ,a koja je nositelj prava vlasništva i drugih prava ( stavak 4 čl..289 SZ)
te su dakle ispunjene pretpostavke za nastavljanje postupka radi naknadne diobe propisane odredbom
čl. 289. st. 1 .toč.3.Stečajnog zakona ( NN 71/15 ) molim Sud da izda rješenje o nastavljanju postupka,
pozove stečajne vjerovnike da u roku od trideset dana stečajnom upravitelju prijave svoje tražbine i
zakaže ročište na kojem će se ispitati prijavljene tražbine.
I pored ovlasti iz točke VII rješenja kojim sam imenovana za stečajnog upravitelja ovog stečajnog dužnika,
smatram da se bez rješenja Suda o nastavku postupka stečaja nad stečajnom masom ne treba vršiti
unovčenje niti jednog dijela imovine dužnika ,jer se radi o imovini znatne vrijednosti ,nad dijelom koje
postoje razlučna prava vjerovnika a o čemu sam u svom izvještaju od 23.10 2016.g. obavijestila Trg.sud u
Zadru izvještajima na obrazcima 20 i 21 koji se nalaze u predmetu Poslovni broj spisa 5 St-655/16
Pronađena imovina koja ulazi u stečajnu masu i koja se treba unovčiti i rasporediti vjerovnicima
stečajnog dužnika, se sastoji od nekretnina za koje dostavljam podatke u priloženom izvještaju.(

obrazac br.21) te trgovačke robe koju je potrebno popisati
Prilog .OBRAZAC 21 I ZK IZVACI IMOVINE STEČAJNE MASE

