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Zagreb, dana 28.03.2013.
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Nagodbeno vijeće HR01
Zagreb, Koturaška 43

Nagodbeno vijeće HR01 u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak kao predsjednik vijeća te Lidija Bosak
i Anica Bujanić Djaković kao članovi vijeća, temeljem članka 48. stavka 3. Zakona o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12, u daljnjem tekstu Zakon)
povodom prijedloga dužnika Agromeđimurje dioničko društvo Čakovec, OIB 40122099785, Ruđera
Boškovića 10, Čakovec, za određivanje privremene mjere donosi

RJEŠENJE
o privremenoj mjeri
I. Nalaže se Financijskoj agenciji da zastane s postupcima ovrhe i osiguranja koji su pokrenuti nad
dužnikom Agromeđimurje dioničko društvo Čakovec, OIB 40122099785 te dopusti raspolaganje
novčanim sredstvima na računima dužnika.
II. Privremena mjera iz točke I. izreke ovoga rješenja stupa na snagu danom donošenja ovog rješenja.
III. Privremena mjera iz točke I. izreke ovoga rješenja određuje se na rok od 40 dana od dana
donošenja ovog rješenja.
IV. Ova privremena mjera dostavit će se Financijskoj agenciji radi zastajanja s provođenjem
postupaka ovrhe i osiguranja te dopuštanja raspolaganja novčanim sredstvima na računima dužnika.
V. Za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je Tomislav Strniščak iz Šenkovca, Gorčica 10,
Čakovec, OIB 26341315268.

Obrazloženje

Nagodbeno vijeće utvrdilo je da je dužnik podnio Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne
nagodbe dana 20. ožujka 2013. godine te Prijedlog za donošenje privremene mjere dana 26. ožujka
2013. godine.
U Prijedlogu za donošenje privremene mjere dužnik je naveo da bi mu daljnjom blokadom računa
nastala nenadoknadiva šteta s obzirom da veliki dio prihoda dužnik ostvaruje u proizvodnji odojaka i
uslužnom tovu junadi te ne bi bio u mogućnosti nabavljati hranu za navedene kategorije životinja.
Nadalje navodi da zbog blokade računa dužnik neće biti u mogućnosti isplatiti plaće za 209
zaposlenika, nabaviti potreban repromaterijal za obavljanje proljetne sjetve (ječam, kukuruz) niti platiti
režijske troškove, što bi moglo dovesti do isključenja opskrbe dužnika. Svi navedeni razlozi nastanka
nenadoknadive štete u konačnici dovode do ugrožavanja i gubitka radnih mjesta.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od dana objave rješenja.
Žalba se podnosi Financijskoj agenciji. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za
drugostupanjski upravni postupak. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja prema čl. 30. st.
7. Zakona.
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