
 
Republika Hrvatska 

Trgovački sud u Varaždinu 

Varaždin, Braće Radić 2 
 

                 Poslovni broj: 2 St-26/2021-5 

 

 

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

 

R J E Š E NJ E 

 

 

Trgovački sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Meliti Poljanec Bubaš, u pravnoj 

stvari predlagatelja Financijske agencije, OIB: 85821130368, Regionalni centar Zagreb, 

Podružnica Varaždin, 42000 Varaždin, A. Cesarca 2, za otvaranje stečajnog postupka nad 

dužnikom AZZUNO d.o.o., Varaždin, Dravska 19, OIB: 89475209168, dana 4. veljače 2021.            

  

r i j e š i o   j e 

 

  

 1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AZZUNO d.o.o., Varaždin, Dravska 19, 

OIB: 89475209168, s danom 4. veljače 2021. u 15,00 sati.    

 

 2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Hrvoje Kurelec, Zagreb, Miramarska 24, OIB: 

82928493262.                             

 

 3. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objave 

rješenja o otvaranju stečajnog postupka na e-oglasnoj ploči suda, prijave svoje tražbine 

stečajnom upravitelju Hrvoju Kurelecu, Zagreb, Miramarska 24, OIB: 82928493262, u skladu 

sa čl. 257. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17, u daljnjem tekstu SZ) i to u 

dva primjerka s ispravama iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje, uz potvrdu 

o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn na žiro-račun 

državnog proračuna broj IBAN: HR 12 1001 0051 8630 00160, model HR64 5045-3574-

2202621.     

 

 4. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez 

odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika, a razlučni i izlučni vjerovnici da 

u roku iz točke 3. izreke ovog rješenja obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima u 

skladu s odredbama čl. 258. SZ. 

 

 5. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište određuje 

se za dan  

 

10. svibnja 2021. u 9,40 sati     

 

kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 231/II kat. 
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6. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati 

o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održat će se istoga dana na istome 

mjestu odmah nakon ispitnog ročišta. 

 

7. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavit će se sudskom registru ovog suda 

radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.  

 

  8. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na e-oglasnoj ploči 

ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka. 

 

 

Obrazloženje 

 

 

 Predlagatelj je dana 18. siječnja 2021. podnio ovome sudu prijedlog za otvaranje 

stečajnog postupka u kojem je naveo da dužnik na dan 16. siječnja 2021. u Očevidniku 

redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekidnom 

razdoblju od 304 dana, u ukupnom iznosu od 215.581,63 kn.  

 

 Ovosudnim Rješenjem broj St-26/2021-2 od 21. siječnja 2021. pokrenut je postupak 

radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom te je zakazano ročište 

radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka i davanja obavijesti iz čl. 117. 

Stečajnog zakona (Narodne novine 71/1,104/17, dalje: SZ) te radi utvrđivanja uvjeta za 

otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.  

 

 Na ročištu održanom 2. veljače 2021. zakonska zastupnica dužnika izjavila je da je 

suglasna s prijedlogom za otvaranje stečajnog postupka. Navela je da dužnik nema u vlasništvu 

nekretnina, no ima pokretnina ukupne vrijednosti cca 103.000,00 kn (četiri stroja – polirke s 

raznim dodacima i alatima, samohodni usisavač, šest manjih usisavača, sredstva za čišćenje te 

veća količina podnih lajsni). Dužnik također ima novčanih potraživanja u vrijednosti oko 

120.000,00 kn.  

 

 Iz priloženog zahtjeva Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb, Podružnica 

Varaždin, Augusta Cesarca 2, Varaždin, kao adekvatnog dokaza za utvrđenje postojanja 

stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje dužnika (čl. 5. st. 1. Stečajnog zakona), 

nedvojbeno proizlazi da je dužnik nesposoban za plaćanje jer su na računu dužnika 

evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za njega obavlja poslove platnog prometa u 

razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za naplatu, bez 

daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.  

 

 S obzirom na to da se stečaj može otvoriti kada je ispunjen jedan od zakonom 

predviđenih stečajnih razloga (čl. 5. st. 1. Stečajnog zakona), primjenom čl. 128., 129. i 130. 

Stečajnog zakona odlučeno je kao u izreci. 

  

U Varaždinu 4. veljače 2021.       

 

Sutkinja 

 

Melita Poljanec Bubaš 
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Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovoga rješenja zastupnik po zakonu dužnika do dana nastupanja pravnih posljedica 

otvaranja stečajnog postupka može podnijeti žalbu u roku od osam dana nakon isteka osam 

dana od njegove objave na e-oglasnoj ploči suda, pisano putem ovog suda, Visokom 

trgovačkom sudu RH. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja. 

  

 

DNA: 

1. Financijska agencija, Varaždin 

2. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 

3. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin                                                       

4. Dužnik AZZUNO d.o.o., Varaždin, putem e-Oglasne ploče suda 

5. Stečajni upravitelj Hrvoje Kurelec, Zagreb, Miramarska 24                                    

6. Sudski registar ovog suda 

7. e- Oglasna ploča suda 

 

 



Broj zapisa: eb2f6-e73c6

Kontrolni broj: 0723b-00032-0c8bd

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MELITA POLJANEC BUBAŠ, L=VARAŽDIN, O=TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Trgovački sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=eb2f6-e73c6&kontrolniBroj=0723b-00032-0c8bd

		2021-02-04T12:05:03+0000
	MELITA POLJANEC BUBAŠ




