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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 sucu Hugu Wedemeyeru, u stečajnom predmetu 

povodom prijedloga predlagatelja REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, kojeg 

zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, radi otvaranja stečajnog postupka nad 

društvom MONOLIT d.o.o., za izvođenje radova u građevinarstvu, projektiranje, trgovinu i 

usluge, OIB: 66285478165, Kloštar Vojakovečki, Rajići br. 14, kojeg zastupa punomoćnik 

Damir Barišić, odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Damir Barišić i Vedran Barišić, 

iz Koprivnice, Basaričekova br. 27, izvan ročišta 24. srpnja 2019., 

 

 

r i j e š i o     j e 

 

   

 Obustavlja se ovaj stečajni postupak. 

 

   

Obrazloženje   

 

  

 Predlagatelj je ovome sudu 17. srpnja 2018. podnio prijedlog za otvaranje stečajnog 

postupka nad trgovačkim društvom Monolit d.o.o. za izvođenje radova u građevinarstvu, 

projektiranje, trgovinu i usluge, OIB: 66285478165, Kloštar Vojakovečki, Rajići br. 14, u 

kojem je naveo da ima tražbinu prema dužniku u iznosu od 12.964.738,12 kuna, te da kod 

dužnika postoji stečajni razlog budući da mu je račun u blokadi 94 dana na dan 24. svibnja 

2018. 

 Radi navedenog sud je rješenjem poslovni broj 6 St-262/2018-5 od 9. srpnja 2019., 

između ostalog, pokrenuo prethodni postupak te odredio ročište radi očitovanja o prijedlogu 

za otvaranje stečajnog postupka za 29. srpnja 2019. u 12,30 sati. 

 Predlagatelj je 23. srpnja 2019. u spis dostavio podnesak u kojem je naveo da sukladno 

odredbi čl. 16. st.5. Stečajnog zakona povlači predmetni prijedlog za otvaranje stečajnog 

postupka nad dužnikom Monolit d.o.o. 

 Odredbom čl. 16. st. 5. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15. i 104/17., dalje : 

SZ-a) propisano je da se prijedlog za otvaranje stečajnog postupka može povući do donošenja 

rješenja o otvaranju stečajnog postupka, odnosno, donošenja rješenja o odbacivanju ili 

 
Republika Hrvatska 

Trgovački sud u Varaždinu 

Varaždin, Braće Radić 2 



Poslovni broj : 6 St-262/2018-8  

2 

 

odbijanju prijedloga. U tom slučaju sud donosi rješenje o obustavi stečajnog postupka koje se 

objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Nastale troškove postupka snosi 

predlagatelj. 

 Budući da je, kako je navedeno, predlagatelj prijedlog za otvaranje stečajnog postupka 

u ovoj pravnoj stvari povukao, to je valjalo temeljem citirane odredbe čl. 16. st. 5. SZ-a, 

odlučiti kao u izreci ovog rješenja te ovaj postupak obustaviti. 

 

    

U Varaždinu 24. srpnja 2019. 

 

 

                  Sudac : 

 

                     Hugo Wedemeyer 

 

 

 

Uputa  o  pravnom  lijeku : 

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u 

Zagrebu, a podnosi se putem ovog suda u roku od osam (8) dana po primitku otpravka 

rješenja, pisano, u četiri (4) primjerka. 

 

  

 

DNA : 

  

Predlagatelj REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, kojeg zastupa Županijsko 

državno odvjetništvo u Varaždinu, 

 

Dužnik MONOLIT d.o.o., za izvođenje radova u građevinarstvu, projektiranje, trgovinu i 

usluge, Kloštar Vojakovečki, Rajići br. 14, kojeg zastupa punomoćnik Damir Barišić, 

odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Damir Barišić i Vedran Barišić, iz Koprivnice, 

Basaričekova br. 27, 

 

-Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, Vrtni put br. 3, 

 

-e-Oglasna ploča ovoga suda. 
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