ZAKON O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE
GLAVA I
1. OPĆE ODREDBE
Članak [1.]
Predmet i svrha zakona
Ovim se Zakonom uređuju pretpostavke za otvaranje postupka izvanredne
uprave, postupak izvanredne uprave te pravne posljedice njegovog otvaranja
i provedbe.
Svrha ovog Zakona je zaštita poslovanja dužnika i njegovih zaposlenika uz
uvažavanje interesa vjerovnika.
Članak [2.]
Ciljevi postupka izvanredne uprave
Postupak izvanredne uprave provodi se s ciljem omogućavanja brzog i
efikasnog započinjanja i ubrzanog vođenja posebnog postupka sanacije i
restrukturiranja za kvalificirane dužnike koji omogućava efikasno
restrukturiranje dužnika i njegovih ovisnih društava.
Postupkom izvanredne uprave namjerava se zaštiti gospodarski položaj
dužnika i njegovih ovisnih društava na tržištu radi pospješenja izgleda za
restrukturiranje.
Članak [3.]
Osobe na koje se primjenjuje ovaj Zakon
Postupak izvanredne uprave može se provesti nad trgovačkim društvom
ukoliko je utvrđeno postojanje bilo kojeg od stečajnih razloga u smislu članka
5. Stečajnog zakona ili predstečajnog razloga iz članka 4. Stečajnog zakona i
ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
(a) U kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen prijedlog
za otvaranje postupka izvanredne uprave samostalno ili zajedno sa
svojim ovisnim društvima zapošljava prosječno više od [8.000] radnika;
(b) Postojeće obveze dužnika i njegovih ovisnih društava iznose više od
[7.500.000,00] kuna, odnosno u slučaju obveza koje su denominirane u
drugoj valuti, ukoliko iznose više od kunske protuvrijednosti
[7.500.000.000,00] kuna računajući na dan podnošenja prijedloga za
otvaranje postupka izvanredne uprave.
1

Članak [4.]
Povezane osobe
Postupak izvanredne uprave može se provesti i nad trgovačkim društvom koje
ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka 3., pod uvjetom da se smatra
ovisnim društvom, u smislu članka 475. Zakona o trgovačkim društvima, a
vladajuće društvo ispunjava uvjete iz članka 3. te ukoliko je utvrđeno
postojanje bilo kojeg od stečajnih razloga u smislu članka 5. Stečajnog zakona
ili predstečajnog razloga u smislu članak 4. Stečajnog zakona u odnosu na
ovisno društvo.

2. OSNOVNE POSTUPOVNE ODREDBE
Članak [5.]
Nadležnost i sastav suda
U postupku izvanredne uprave isključivo je nadležan Trgovački sud u Zagrebu,
neovisno o sjedištu dužnika na koji se ovaj Zakon primjenjuje i neovisno o
sjedištu njegovih ovisnih društava.
U postupku izvanredne uprave prvostupanjski postupak provodi sudac
pojedinac, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
U postupku izvanredne uprave drugostupanjski sud odlučuje o žalbi u vijeću
koje čine tri suca.
Članak [6.]
Dopuštenost pokretanja postupka
Za vrijeme likvidacije trgovačkog društva na koje se ovaj Zakon odnosi nije
dopušteno pokretanje postupka izvanredne uprave.
Ako je pokrenut postupak izvanredne uprave, do njegova završetka nije
dopušteno pokretanje predstečajnog odnosno stečajnoga postupka.
Članak [7.]
Primjena odredbi pravila stečajnog i parničnoga postupka
Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, u postupku izvanredne uprave na
odgovarajući se način primjenjuju postupovna pravila stečajnog postupka.
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GLAVA II
POSTUPAK IZVANREDNE UPRAVE
1. TIJELA POSTUPKA IZVANREDNE UPRAVE
Članak [8.]
Tijela postupka izvanredne uprave
Tijela postupka izvanredne uprave su sud, izvanredni povjerenik, nadzorno
tijelo i vjerovničko vijeće.
Članak [9.]
Sud
Sud je u postupku izvanredne uprave ovlašten poduzimati sve radnje i
donositi sve odluke koje nisu izričito dane u nadležnost nekog drugog tijela.
Članak [10.]
Izvanredni povjerenik
Izvanredni povjerenik može biti svaka osoba koja ispunjava uvjete za člana
uprave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Odmah
nakon
imenovanja
izvanrednog
povjerenika,
Ministarstvo
gospodarstva, poduzetništva i obrta („Ministarstvo“) će o tome obavijestiti
sud pred kojim se vodi postupak izvanredne uprave te sud prema sjedištu
dužnika radi upisa izvanrednog povjerenika u odgovarajući sudski registar.
Štetu koja građaninu, pravnoj osobi ili drugoj stranci nastane nezakonitim ili
nepravilnim radom izvanrednog povjerenika u povjerenim mu poslovima
sukladno ovom Zakonu, naknađuje Republika Hrvatska.
Izvanredni povjerenik je dužan naknaditi štetu koju u vezi sa ovlastima i
dužnostima temeljem ovog Zakona namjerno ili iz krajnje nepažnje nanese
Republici Hrvatskoj.
U pogledu odgovornosti izvanrednog povjerenika za štetu Republici Hrvatskoj,
na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o državnim
službenicima.
Članak [11.]
Prava i dužnosti izvanrednog povjerenika
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Izvanredni povjerenik ima prava i obveze tijela dužnika pravne osobe, osim
ako je ovim Zakonom drugačije određeno.
Posebice izvanredni povjerenik vodi poslovanje dužnika i poduzima sve radnje
u postupku koje su mu povjerene.
Izvanredni povjerenik je dužan, počevši od dana imenovanja, svaki mjesec do
prihvaćanja plan restrukturiranja, a nakon toga na tromjesečnoj osnovi,
podnositi izvješće Ministarstvu o gospodarskom i financijskom stanju dužnika
te o provedbi mjera predviđenih ovim Zakonom.
Izvanredni povjerenik može prenijeti pojedine ovlasti na druge osobe uz
suglasnost Ministarstva.
Ukoliko su za poduzimanje određenih radnji u postupku potrebna
specijalistička znanja, izvanredni povjerenik može angažirati odgovarajuće
stručnjake.
Izvanredni povjerenik zastupa osobe nad
izvanredne uprave samostalno i pojedinačno.

kojim

je

otvoren

postupak

Izvanredni povjerenik ima i druga prava i dužnosti koja su mu izrijekom dana
u drugim dijelovima ovog Zakona, a podredno se na njega primjenjuju
odredbe o stečajnom upravitelju iz Stečajnog zakona.
Članak [12.]
Kontrola nad izvanrednim povjerenikom
Ministarstvo je isključivo nadležno započeti i provesti nadzor nad radom
izvanrednog povjerenika.
U periodu od dana imenovanja pa do odobrenja plana restrukturiranja,
izvanredni povjerenik ne može bez suglasnosti Ministarstva donijeti odluku niti
poduzimati radnje koje s ciljem raspolaganja nekretninama dužnika, udjelima
u ovisnim i ostalim društvima te prijenosa gospodarske cjeline, osim ako
vrijednost kojom se raspolaže ne prelazi [3.500.000] kuna.
Članak [13.]
Opoziv i zamjena izvanrednog povjerenika
Ministarstvo može opozvati izvanrednog povjerenika u bilo koje doba na
prijedlog nadzornog tijela ili samostalno u opravdanim okolnostima.
Prije opoziva Ministarstvo je dužno upoznati izvanrednog povjerenika s
razlozima za opoziv i omogućiti mu da se o tome očituje.
4

Članak [14.]
Nadzorno tijelo
Ministarstvo imenuje nadzorno tijelo u roku od 15 dana od imenovanja
izvanrednog povjerenika.
Nadzorno tijelo može imati 3 ili 5 članova, ovisno o gospodarskom značaju
dužnika i kompleksnosti postupka.
Članovima nadzornog tijela mogu se imenovati osobe koji imaju dobar ugled i
koji raspolažu posebnim stručnim znanjima u području financija i prava.
Jednog od članova nadzornog tijela Ministarstvo imenuje predsjednikom koji
rukovodi radom nadzornog tijela.
Odmah po imenovanju članova nadzornog tijela Ministarstvo će o tome
obavijesti sud.
Članak [15.]
Prava i dužnosti nadzornog tijela
Nadzorno tijelo daje mišljenje o odlukama i radnjama izvanrednog povjerenika
u slučajevima predviđenim ovim Zakonom i ako to zatraži Ministarstvo.
Odluke nadzornog tijela se donose većinom pristupnih članova.
Nadzorno tijelo je dužno dostaviti Ministarstvu svoje mišljenje u roku od 10
dana od kada je zahtjev dostavljen predsjedniku nadzornog tijela, osim u
hitnim slučajevima kada je rok za dostavu mišljenja 3 dana.
Nadzorno tijelo je ovlašteno pregledavati svu dokumentaciju koja se odnosi na
dužnika i kojom raspolaže izvanredni povjerenik kao i zatražiti i dobiti
objašnjenja od izvanrednog povjerenika.
Članak [16.]
Vjerovničko vijeće
Vjerovničko vijeće ima najviše [9] članova, a sastavljeno je od predstavnica
vjerovnika. Broj članova vjerovničkog vijeća određuje izvanredni povjerenik uz
suglasnost Ministarstva.
Za potrebe sastavljanja vjerovničkog vijeća vjerovnici će se razvrstati u
posebne skupine obzirom na različiti pravni položaj svake skupine. Pritom
treba razlikovati:
1. vjerovnike s pravom odvojenoga namirenja
2. stečajne vjerovnike koji nisu nižega isplatnog reda
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3. stečajne vjerovnike pojedinih nižih isplatnih redova
Vjerovnici istoga pravnog položaja mogu se svrstati u skupine prema
istovrsnosti gospodarskih interesa. Takvo razvrstavanje mora se temeljiti na
valjanim razlozima.
Posebnu skupinu čine radnici.
Članove vjerovničkog vijeća određuju vjerovnici sukladno odredbama ovog
Zakona.
Članak [17.]
Prava i dužnosti vjerovničkog vijeća
Od dana osnivanja pa sve do dovršetka postupka izvanredne uprave
vjerovničko vijeće ima pravo na obaviještenost o stanju dužnika i njegovih
povezanih društava.
Vjerovničko vijeće sudjeluje u ime vjerovnika u sastavljanju i pripremi
nagodbe.
Članak [18.]
Nagrada i naknada troškova
Sve troškove vezane uz postupak izvanredne uprave, uključujući iznos
nagrade i naknade troškova izvanrednog povjereniku i članovima nadzornog
tijela, snosi dužnik odnosno njegovo povezano društvo nad kojim je također
otvoren postupak izvanredne uprave.
2. POKRETANJE POSTUPKA IZVANREDNE UPRAVE
Članak [19.]
Podnositelj prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave
Prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave ovlašten je podnijeti
dužnik koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Zakona. [Iznimno, prijedlog
može podnijeti osobni vjerovnik dužnika koji ima dospjelu tražbinu prema
dužniku u iznosu ne manjem od 5 % iznosa iz članka 3. podstavka b) ovog
Zakona.]
Prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave u ime dužnika ovlaštene su
podnijeti:
-

osoba ovlaštena za zastupanje dužnika po zakonu
član upravnoga odbora dioničkoga društva
član nadzornoga odbora dužnika, ako nema osoba ovlaštenih za
zastupanje dužnika po zakonu
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-

član društva s ograničenom odgovornošću ako dužnik nema nadzorni
odbor, a nema osoba ovlaštenih za zastupanje dužnika po zakonu.

Ako prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave ne podnesu skupno
sve osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu ili svi članovi
upravnoga odbora dioničkoga društva, prijedlog je dopušten samo ako
podnositelj prijedloga učini vjerojatnim postojanje predstečajnog razloga iz
članak 4. Stečajnog zakona odnosno bilo kojeg stečajnoga razloga iz članka 5.
Stečajnog zakona.
Podnositelj prijedloga iz stavka 2. podstavaka 4. i 5. ovoga članka [19.] mora
uz prijedlog dostaviti ispravu iz koje proizlazi nepostojanje osoba ovlaštenih za
zastupanje dužnika po zakonu.
Od trenutka podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave
pa sve do donošenja odluke Vlade o odbijanju prijedloga odnosno do
donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave dužnik ne može
raspolagati svojom imovinom, izuzev raspolaganja učinjenih u tijeku redovnog
poslovanja.
Članak [20.]
Prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave
Prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave podnosi se Ministarstvu te,
ako ga podnosi dužnik, sadržava podatke za identifikaciju dužnika i popis
imovine i obveza dužnika.
Ako prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave podnosi vjerovnik
dužan je uz prijedlog dostaviti ovršnu ili vjerodostojnu ispravu kojom dokazuje
postojanju svoje tražbine te da ista dospjela.
U slučaju kada prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave ne podnosi
dužnik, Ministarstvo će narediti dužniku dostavu popisa imovine i obveza u
roku od 2 radna dana. Ukoliko dužnik u tom roku ne dostavi popis imovine i
obveza smatrati će se da su ispunjeni svi uvjeti za otvaranje postupka
izvanredne uprave.
Ukoliko je podnositelj dužnik, uz prijedlog za otvaranje postupak izvanredne
uprave dužan je dostaviti financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o
računovodstvu koji nisu stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja prijedloga za
otvaranje postupka izvanredne uprave, s time da se usporedni podaci u
financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih
izvještaja prethodne godine.
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Prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave sadrži ujedno i prijedlog za
donošenje privremenog rješenja kojim će se odrediti privremeno nastupanje
svih učinaka rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave iz članka [27.]
ovog Zakona.
Članak [21.]
Simultano pokretanje postupka
Prijedlog za simultano otvaranje postupka izvanredne uprave nad dužnikom i
njegovim ovisnim društvima mogu podnijeti dužnik ili vjerovnik koji ispunjava
uvjete iz članka [19.] ovog Zakona i koji je osobni vjerovnik ovisnih društava
za koje se podnosi prijedlog.
Odredbe ovog Zakona koje se odnose na pokretanje postupka izvanredne
uprave na odgovarajući se način primjenjuju na prijedlog za simultano
pokretanje postupka izvanredne uprave.
Članak [22.]
Podaci za identifikaciju
Podaci za identifikaciju u smislu ovoga Zakona sastoje se od tvrtke ili naziva,
sjedišta i poslovne adrese i osobnoga identifikacijskog broja.
Članak [23.]
Popis imovine i obveza
Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od naznake:
1. nekretnina i pokretnina dužnika
2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
4. drugih prava koja čine imovinu dužnika
5. novčanih sredstava na računima
6. druge imovine dužnika
7. obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige
8. drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
9. razlučnih prava na imovini dužnika
10. izlučnih prava
11. prosječnih mjesečnih troškova redovnoga poslovanja dužnika u
posljednjih godinu dana
12. postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik
stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka.
U popisu imovine i obveza iz stavka 1. ovoga članka moraju se navesti podaci
o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza, te o
dokazima, osobito ispravama, kojima se oni mogu potkrijepiti i potvrditi da su
navedeni podaci točni i potpuni i da ništa od imovine i obveza nije zatajeno.
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Za davanje neistinitoga ili nepotpunoga popisa imovine i obveza, dužnik
odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom.

3. OTVARANJE POSTUPKA IZVANREDNE UPRAVE
Članak [24.]
Uvjeti za otvaranje postupka izvanredne uprave
Postupak izvanredne uprave otvoriti će se nad osobom na koju se ovaj Zakon
primjenjuje i koja je samostalno ili zajedno sa svojim ovisnim društvima od
sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku ukoliko postoji razumna
vjerojatnost za uspostavu ekonomske ravnoteže i nastavljanja poslovanja na
trajnijoj osnovi.
Članak [25.]
Odluka o ispunjavanju uvjeta za otvaranje postupak izvanredne
uprave
U roku od tri radna dana od dana zaprimanja potpunog prijedloga za
otvaranje postupka izvanredne uprave Vlada Republike Hrvatske će na
prijedlog Ministarstva donijeti odluku o ispunjavanju uvjeta za otvaranje
postupka izvanredne uprave ukoliko utvrdi da se prijedlog odnosi na osobu na
koju se ovaj Zakon primjenjuje te da je ispunjen uvjet iz članka [24.] ovog
Zakona.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog
Ministarstva će imenovati izvanrednog povjerenika.
Odmah po donošenju odluke iz stavka [1.] i [2.] ovog članka ista će se objaviti
u Narodnim Novinama, a Ministarstvo će o tome obavijestiti sud te će mu
zajedno s rješenjem iz stavka 1. ovog članka dostaviti prijedlog za otvaranje
postupka izvanredne uprave zajedno sa svim popratnim ispravama.
Odluka o ispunjavaju uvjeta za otvaranje postupka izvanredne uprave sadrži i
privremeno rješenje kojim će se odrediti privremeno nastupanje svih učinaka
rješenja o otvaranje postupka izvanredne uprave iz članka [27.] ovog Zakona.
Privremeno rješenje ostaje na snazi sve do donošenja rješenja iz članka [27.]
ovog Zakona.
Članak [26.]
Otvaranje postupka nad ovisnim društvima
Ukoliko nije podnesen prijedlog sukladno članku [21.] ovog Zakona, odmah po
donošenju odluke iz stavka 1. članka [25.] ovog Zakona izvanredni povjerenik
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može podnijeti Ministarstvu prijedlog za otvaranje postupka izvanredne
uprave nad ovisnim društvom iz članka 4. ovog Zakona.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo je dužno odlučiti u roku od
tri radna dana.
Ministarstvo će donijeti rješenje o ispunjavanju uvjeta za otvaranje postupka
izvanredne uprave ukoliko utvrdi da se radi o ovisnom društvu vladajućeg
društva koje ispunjava uvjete iz članka 4. ovog Zakona te će istim rješenjem
imenovati izvanrednog povjerenika vladajućeg društva izvanrednim
povjerenikom ovisnog društva za koje je doneseno rješenje o ispunjavanju
uvjeta za otvaranje postupka izvanredne uprave.
Članak [27.]
Otvaranje postupka izvanredne uprave
Sud će nakon saslušanja izvanrednog povjerenika i predstavnika Ministarstva,
a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3.
članka [25.] ovog Zakona donijeti rješenje o otvaranju postupka izvanredne
uprave, osim ako temeljem dostavljenih isprava i izjava izvanrednog
povjerenika te predstavnika Ministarstva utvrdi da neki od uvjeta iz članka [3.]
ili članka [24.] ovog Zakona nisu ispunjeni.
Rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave osobito mora sadržavati:
-

-

-

podatke za identifikaciju dužnika
podatke za identifikaciju izvanrednog povjerenika
dan, sat i minutu otvaranja postupka izvanredne uprave
poziv vjerovnicima da izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od
dana objave toga rješenja u skladu s pravilima Stečajnog zakona o
prijavi tražbina prijave svoje tražbine
poziv razlučnim i izlučnim vjerovnicima da izvanrednog povjerenika u
roku od 60 dana od dana objave toga rješenja podneskom obavijeste o
svojim pravima, u skladu s odredbama članka 258. Stečajnog zakona
poziv dužnikovim dužnicima da svoje obveze bez odgode ispunjavaju
dužniku

Rješenjem o otvaranju postupka izvanredne uprave sud će odrediti da se
otvaranje postupka izvanredne uprave upiše u registre, javne knjige, upisnike
i očevidnike u kojima je dužnik upisan kao nositelj nekog prava te sudski
registar.
Rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave objavit će se na mrežnoj
stranici e-Oglasna ploča sudova istoga dana kad je doneseno.
Članak [28.]
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Žalba protiv rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave
Protiv rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave žalbu mogu podnijeti
Ministarstvo i podnositelj prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave
i dužnik.
Žalba se podnosi sudu u roku od 8 dana od objave na mrežnoj stranici eOglasna ploča i ne odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi odlučuje drugostupanjski sud u roku od 15 dana.
Članak [29.]
Odluke drugostupanjskog suda povodom žalbe
Drugostupanjski sud može žalbu prihvatiti, u kojem slučaju će ukinuti rješenje
prvostupanjskog suda i sam donijeti rješenje koje je osnovano na Zakonu.
Ukoliko drugostupanjski sud odbije žalbu, rješenje prvostupanjskog suda
postaje pravomoćno.
Prestankom važenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave i
rješenja iz članka [25]. i [26.] ovog Zakona također prestaju biti na snazi i
proizvoditi pravne učinke sukladno ovome Zakonu.
Ukoliko rješenje prvostupanjskog suda o otvaranju postupka izvanredne
uprave bude ukinuto i prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave
bude pravomoćno odbijen, sve zakonite radnje izvanrednog povjerenika koje
su poduzete prije toga i njihovi učinci ostaju na snazi.
Revizija protiv rješenja drugostupanjskog suda je dopuštena.

4. VJEROVNICI U POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE
Članak [30.]
Vjerovnici
Vjerovnici u postupku izvanredne uprave su stečajni vjerovnici u smislu
Stečajnog zakona.
Prava stečajnih vjerovnika koja imaju sukladno odredbama Stečajnog zakona
mogu biti drugačija ili manja ako je ovim Zakonom tako određeno.
Članak [31.]
Imenovanje vjerovničkog vijeća
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U roku od 5 dana od objave tablice iz stavka 1. članka [32.] ovog Zakona,
izvanredni upravitelj će pozivom u Narodnim Novinama pozvati vjerovnike čije
su tražbine utvrđene da u roku od 30 dana obavijeste izvanrednog upravitelja
i Ministarstvo o članovima vjerovničkog vijeća.
U pozivu iz stavka 1. ovog članka izvanredni upravitelj će naznačiti koliko
članova će imati vjerovničko vijeće i način razvrstavanja vjerovnika u posebne
skupine.
Svaka posebna skupina vjerovnika bira jednog člana vjerovničkog vijeća.
Izabrani članovi vjerovničkog vijeća su dužni obavijestiti izvanrednog
upravitelja o svom izboru u vjerovničko vijeće i dostaviti potpisane punomoći
od strane obične većine svih vjerovnika iste skupine. Za davanje neistinitih
podataka u vezi s izborom vjerovničkog vijeća odgovara se kao za davanje
lažnog iskaza u postupku pred sudom.
Vjerovničko vijeće će se smatrati valjano osnovanim ukoliko obična većina
svih posebnih skupina vjerovnika valjano izabere svog člana vjerovničkog
vijeća i o tome obavijesti izvanrednog povjerenika i Ministarstvo u roku od 30
dana o objave poziva iz stavka 1. ovog članka u Narodnim Novinama.
Vjerovničko vijeće donosi odluke većinom glasova.

5. UTVRĐIVANJE TRAŽBINA
Članak [32.]
Tablice prijavljenih tražbina
Izvanredni povjerenik dužan je sastaviti:
-

-

tablicu prijavljenih tražbina s podacima navedenim u članku 257.
Stečajnog zakona
tablicu razlučnih prava koja su upisana u javnim knjigama, o kojima je
obaviješten od razlučnih vjerovnika i o kojima je saznao na drugi način,
s podacima za identifikaciju razlučnoga vjerovnika, iznos i pravnu
osnovu tražbine osigurane razlučnim pravom i dio imovine dužnika na
koji se razlučno pravo odnosi
tablicu izlučnih prava o kojima su ga obavijestili izlučni vjerovnici, s
podacima za identifikaciju izlučnoga vjerovnika, pravnom osnovom
izlučnoga prava i predmetom izlučnoga prava.
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U tablicama iz stavka 1. ovog članka izvanredni povjerenik će određeno
naznačiti priznaje li ili osporava svaku prijavljenu tražbinu.
Izlučna i razlučna prava nisu predmet ispitivanja.
Tablice iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na mrežnoj stranici e-Oglasna
ploča sudova najkasnije 60 dana nakon isteka roka za prijavu tražbina.
Članak [33.]
Utvrđene tražbine
Tražbina se smatra utvrđenom ako je priznata od strane izvanrednog
povjerenika, odnosno ako izjavljeno osporavanje bude otklonjeno.
Članak [34.]
Osporene tražbine
Ako je izvanredni povjerenik osporio tražbinu, sud će vjerovnika uputiti na
parnicu protiv dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine.
Ako za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, sud će u parnicu uputiti
izvanrednog povjerenika da dokaže osnovanost svoga osporavanja.
Članak [35.]
Rok za pokretanje parnice
Ako osoba koja je upućena na parnicu ne pokrene parnicu u roku od osam
dana od dana pravomoćnosti rješenja o upućivanju u parnicu smatrat će se da
je odustala od prava na vođenje parnice.
Ako osporavatelj tražbine za koju postoji ovršna isprava ne pokrene parnicu u
roku iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da je osporavanje otklonjeno.
Članak [36.]
Učinak odluke
Pravomoćna odluka kojom se utvrđuje tražbina i njezin isplatni red ili kojom se
utvrđuje da tražbina ne postoji, djeluje prema dužniku i svim vjerovnicima.
Osoba koja uspije u parnici, odnosno vjerovnik tražbine čije je osporavanje
otklonjeno, može tražiti od suda ispravak tablice iz članka [32.]. ovoga
Zakona.

6. PLAN RESTRUKTURIRANJA
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Članak [37.]
Izrada plana
Unutar 365 dana od dana imenovanja, izvanredni povjerenik je dužan
podnijeti Vladi Republike Hrvatske plan restrukturiranja, pripremljen u skladu
s odredbama ovog Zakona.
Na obrazloženi zahtjev izvanrednog povjerenika, rok za podnošenje plana
restrukturiranja Vladi Republike Hrvatske može biti produžen za dodatnih 90
dana od strane Ministarstva.
Izvanredni povjerenik je za izradu plana restrukturiranja dužan angažirati
financijske i pravne savjetnike koji imaju relevantno iskustvo u sličnim
zadacima.
Članak [38.]
Smjernice za izradu plana
Izvanredni povjerenik je prilikom izrade plana restrukturiranja dužan postupati
u skladu sa smjernicama Ministarstva s ciljem očuvanja poslovanja dužnika, a
uzimajući u obzir interese vjerovnika.
Članak [39.]
Sadržaj plana
Plan restrukturiranja mora najmanje sadržavati:
-

-

poslovne djelatnosti koje će se nastaviti obavljati i one koje će se
prestati obavljati;
plan eventualnog otuđenja imovine dužnika koja nije nužna za nastavak
poslovanja društva, a i ostale imovine;
gospodarske i financijske odredbe vezane za nastavak poslovanja
društva;
načine pokrića tekućih financijskih potreba, sa specifikacijom
financiranja i potencijalnih državnih potpora ako su nužne za očuvanje
poslovanja;
opće troškove i posebne koji su ukupno potrebni za provedbu postupka,
isključujući troškove izvanrednog povjerenika i nadzornog tijela;
eventualne odredbe o dokapitalizaciji društva i o promjeni
organizacijske strukture,
rokove i načine ispunjenja tražbina vjerovnika, uključujući i moguće
promjene dospijeća tražbina, djelomičnog ili potpunog otpusta dugova
ili pretvaranja potraživanja u kapital odnosno druge financijske
instrumente.

Planom restrukturiranja može se osobito predvidjeti prijenos dijela ili sve
imovine dužnika na jednu ili više već postojećih osoba ili osoba koje će tek biti
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osnovane, uz isključenje primjene općeg pravila o pristupanju dugu u slučaju
preuzimanja neke imovinske cjeline iz zakona kojim se uređuju obvezni odnosi
i o dužnosti davanja izjave o nepostojanju dugovanja iz zakona kojim se
uređuje postupak u sudskom registru;
Stjecatelji dionica dužnika ili njegovih ovisnih društava sukladno planu
restrukturiranja nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje sukladno
odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Plan restrukturiranja može sadržavati i bilo koje druge mjere koje su nužne za
ostvarenje svrhe ovog Zakona.
Plan restrukturiranja mora predvidjeti njegovu implementaciju i ispunjenje u
roku od najviše [3] godine.
Članak [40.]
Odobravanje plana
Sud odobrava plan restrukturiranja u roku od 30 dana od dana pozitivnog
mišljenja od strane Vlade Republike Hrvatske.
Sud će odbiti odobriti plan restrukturiranja samo ako Vlada Republike
Hrvatske nije dala pozitivno mišljenje ili ako postupak nije proveden sukladno
ovom Zakonu.
Trajanje plana restrukturiranja računa se od dana odobrenja od strane suda.
U roku od 3 dana od odobrenja plana restrukturiranja izvanredni povjerenik o
tome obavještava sud koji će objaviti plan restrukturiranja na e-Oglasnoj ploči
suda.
Rješenje o odobrenju plana restrukturiranja djeluje prema svim sudionicima
od svoje pravomoćnosti. Ako je određeno zasnivanje, izmjena, prijenos ili
ukidanje prava na dijelovima imovine ili prijenos poslovnih udjela u nekom
društvu s ograničenom odgovornošću, smatrat će se da su u rješenju
sadržane izjave volje sudionika dane u propisanom obliku; to na odgovarajući
način vrijedi i za rješenjem obuhvaćene izjave o preuzimanju obveza na
kojima se temelji zasnivanje, izmjena, prijenos ili ukidanje prava na dijelovima
imovine ili prijenos poslovnih udjela i dionica. Ovo vrijedi i za vjerovnike koji
svoje tražbine nisu prijavili.
Članak [41.]
Žalba protiv rješenja o odobrenju plana restrukturiranja
Na žalbu protiv rješenja o odobrenju plana restrukturiranja na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe o žalbi protiv rješenja o otvaranju postupka
izvanredne uprave.
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7. PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA POSTUPKA IZVANREDNE UPRAVE
Članak [42.]
Odgovarajuća primjena odredaba Stečajnog zakona
Na pravne posljedice otvaranja postupka izvanredne uprave na odgovarajući
se način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona o pravnim posljedicama
otvaranja stečajnog postupka, osim ako ovim Zakonom nije određeno
drugačije.
Izvanredni povjerenik ima prava i obveze stečajnog upravitelja sukladno
odredbama Stečajnog zakona o pravnim posljedicama otvaranja stečajnog
postupka.
Izvanredni povjerenik je dužan odmah po otvaranju postupka izvanredne
uprave otkazati ili na drugi način staviti izvan snage sve ugovore o donaciji,
sponzorstvu ili oglašavanju između dužnika ili njegovih ovisnih društava i
trećih osoba koji nisu nužni za redovno poslovanje dužnika ili njegovih ovisnih
osoba.
Članak [43.]
Pobijanje pravnih radnji dužnika
Odmah nakon imenovanja pa do završetka postupka izvanredni povjerenik
može, nakon odobrenja suda, u ime dužnika pobijati pravne radnje dužnika
poduzete na štetu vjerovnika ako smatra da su potrebne radi ispunjavanja
ciljeva postupka.
Odredbe Stečajnog zakona o pobijanju pravnih radnji stečajnog dužnika
primjenjuju se na odgovarajući način.
Članak [44.]
Zaduženje s prednosti namirenja
Novo zaduženje dužnika radi nastavka poslovanja ili očuvanja imovine koje
bude preuzeto nakon pokretanja postupka izvanredne uprave ili u sklopu
implementacije plana restrukturiranja imati će prednost prilikom namirenja
pred ostalim tražbinama vjerovnika, izuzev tražbina zaposlenika i bivših
zaposlenika.
Tražbine zaposlenika i bivših zaposlenika na ime otpremnine imati će prednost
prilikom namirenja pred novim zaduženjem iz stavka 1. ovog članka samo do
visine određene zakonom ili kolektivnim ugovorom.
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Vjerovnici tražbina iz zaduženja iz stavka 1. ovog članka smatrati će se
vjerovnicima stečajne mase u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad
dužnikom nad kojim je bio otvoren postupak izvanredne uprave te će imati
prednost namirenja.
Članak [45.]
Plaćanja za vrijeme postupka
Uz suglasnost Ministarstva izvanredni povjerenik može izvršiti plaćanja
tražbina koja se su nastale prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka
izvanredne uprave ako je to nužno radi smanjenja sistemskog rizika i ako se
radi o tražbinama iz operativnog poslovanja.
U tražbine iz operativnog poslovanja ne ulaze tražbine financijskih i kreditnih
institucija i imatelja vrijednosnih papira.
Članak [46.]
Zabrana pokretanja i vođenja parničnih, ovršnih, upravnih
postupaka osiguranja i ostvarenja prava na odvojeno namirenje

i

Od dana otvaranja postupka izvanredne uprave do njegova završetka nije
dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja kao
niti postupaka izvansudske naplate protiv dužnika i njegovih ovisnih društava.
Pravni učinci iz stavka 1. ovog članka odnose se i na postupke protiv osoba
koje su jamci i regresni dužnici za tražbine trećih osoba prema dužniku i
njegovim ovisnim društvima.
Postupci iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji su u tijeku prekidaju se danom
otvaranja postupka izvanredne uprave.
Prekinuti postupci iz stavka 3. ovoga članka nastavit će se na prijedlog
vjerovnika nakon pravomoćnosti rješenja o završetku postupka izvanredne
uprave ako se plan restrukturiranja ili nagodba ne odnose na tražbinu tog
vjerovnika.
U postupcima pred sudom u kojima je utvrđen prekid postupka zbog otvaranja
postupka izvanredne uprave i u kojima je, nakon toga, doneseno pravomoćno
rješenje o završetku postupka izvanredne uprave kojim je obuhvaćena
tražbina vjerovnika sud će postupak nastaviti i odbaciti tužbu odnosno
obustaviti ovrhu ili postupak osiguranja.
Za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave razlučni vjerovnici dužnika i
njegovih ovisnih društava ne mogu ostvarivati na bilo koji način svoje pravo
na odvojeno namirenje odnosno zahtijevati unovčenje predmeta koji ulaze u
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imovinu dužnika ili njegovih ovisnih društava, a na kojima imaju razlučno
pravo.

8. NAGODBA
Članak [47.]
Nagodba između dužnika i vjerovnika
U tijeku postupka izvanredne uprave izvanredni povjerenik može predvidjeti
namirenje vjerovnika nagodbom.
Prijedlog nagodbe izvanredni povjerenik ima pravo podnijeti vjerovnicima u
bilo kojem trenutku sve do prije isteka roka provedbe plana restrukturiranja.
Izvanredni povjerenik predlaže vjerovnicima nagodbu ako procijeni da je
reguliranje odnosa vjerovnika i dužnika nagodbom svrsishodno uzimajući u
obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito financijsko stanje dužnika i
procjenu tijeka i učinka implementacije plana restrukturiranja.
O započinjanju pripreme nagodbe, izvanredni povjerenik dužan je obavijestiti
Ministarstvo, vjerovničko viječe i nadzorno tijelo bez odgode.
U ime vjerovnika u izradi nagodbe sudjeluje vjerovničko vijeće.
Nagodbom se, između ostalog, može:
-

-

-

ostaviti dužniku svu imovinu ili dio njegove imovine radi nastavljanja
poslovanja dužnika;
prenijeti dio ili svu imovinu dužnika na jednu ili više već postojećih
osoba ili osoba koje će tek biti osnovane, uz isključenje primjene
općeg pravila o pristupanju dugu u slučaju preuzimanja neke
imovinske cjeline iz zakona kojim se uređuju obvezni odnosi i o
dužnosti davanja izjave o nepostojanju dugovanja iz zakona kojim se
uređuje postupak u sudskom registru;
dužnika pripojiti drugoj osobi ili spojiti s jednom ili više osoba;
prodati svu imovinu ili dio imovine dužnika, raspodijeliti svu imovinu
ili dio imovine dužnika između vjerovnika;
smanjiti ili odgoditi isplatu obveza dužnika;
obveze dužnika pretvoriti u kredit ili zajam odnosno temeljni kapital
dužnika ili nekih od njegovih ovisnih društava odnosno u kapital
novoosnovanih društava;
preuzeti jamstvo ili dati drugo osiguranje za ispunjenje obveza
dužnika;
urediti odgovornost dužnika nakon završetka plana restrukturiranja.
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U svrhe sklapanja nagodbe sukladno stavku 1. ovog članka, izvanredni
povjerenik u nagodbi također može predvidjeti:
-

podjelu vjerovnika u razrede sukladno odredbama o razvrstavanju
vjerovnika u stečajnom planu prema odredbama Stečajnog zakona;
drugačiji tretman vjerovnika koji pripadaju različitim razredima;
obvezu vjerovnika ili određenih kategorija istih, da svoja potraživanja
pretvore u temeljni kapital ili dužničke vrijednosne papire koje
dužnika, njegovih povezanih društava odnosno novoosnovanih
društava.

Prijedlog nagodbe može bit jedinstven za više dužnika za koje se vodi
jedinstveni postupak izvanredne uprave.
Nakon usuglašavanja teksta nagodbe između izvanrednog povjerenika i
vjerovničkog vijeća, izvanredni povjerenik dostavlja prijedlog nagodbe svim
vjerovnicima putem objave na e-Oglasnoj ploči suda.
Protekom 3 dana od objave prijedloga nagodbe na e-Oglasnoj ploči suda
smatrat će se da je prijedlog nagodbe uredno dostavljen svim vjerovnicima.
Vjerovnici glasuju na ročištu koje zakazuje izvanredni povjerenik u roku ne
kraćem od 5 i ne dužem od 15 dana od dana dostave prijedloga nagodbe
vjerovnicima.
Izvanredni povjerenik utvrđuje popis vjerovnika i prava glasa koja im
pripadaju na ročištu.
Za potrebe stavka [11]. ovog članka, pravo glasa imaju svi vjerovnici čije su
tražbine utvrđene.
Iznimno od stavka [12] ovo članka, vjerovnicima osporenih tražbina priznat će
se pravo glasa ako na ročištu za glasovanje o nagodbi izvanredni povjerenik i
nazočni vjerovnici s pravom glasa tako sporazumiju. Ako se sporazum ne
može postići, o tome odlučuje sud na ročištu rješenjem protiv kojeg nije
dopuštena posebna žalba.
Nagodba se smatra prihvaćenom ako su u svakoj skupini za prihvaćanje
nagodbe glasovali vjerovnici s pravom glasa čiji zbroj tražbina predstavlja
običnu većinu u odnosu na ukupan iznos utvrđenih tražbina.
U slučaju da je nagodbom predviđeno razvrstavanje vjerovnika u skupine,
smatrat će se da su vjerovnici prihvatili nagodbu ako su u svakoj skupini za
nagodbu glasovali vjerovnici s pravom glasa čiji zbroj tražbina predstavlja
običnu većinu u odnosu na ukupan iznos utvrđenih tražbina.
19

Smatra se da su vjerovnici koji nisu glasovali pristali na nagodbu te se njihov
iznos tražbina pribraja zbroju tražbina vjerovnika koji su glasovali za
prihvaćanje nagodbe.
Nagodba koja je prihvaćena od strane vjerovnika biti će potvrđena od strane
suda rješenjem o potvrdi nagodbe. Takvo rješenje ima snagu ovršne isprave.
Nagodba ili sažetak njezinog bitnog sadržaja objavit će se na mrežnoj stranici
e-Oglasna ploča sudova. Podatak o sklapanju nagodbe upisat će se u sudski
registar u kojem je dužnik upisan.
Nagodba ima pravni učinak od dana donošenja rješenja o potvrdi nagodbe
prema svim vjerovnicima pa i prema vjerovnicima koji nisu sudjelovali u
postupku kao i prema vjerovnicima koji su sudjelovali u postupku, a njihove
osporene tražbine se naknadno utvrde.
Ako je određeno zasnivanje, izmjena, prijenos ili ukidanje prava na dijelovima
imovine ili prijenos poslovnih udjela u nekom društvu s ograničenom
odgovornošću, smatrat će se da su u nagodbi sadržane izjave volje sudionika
dane u propisanom obliku; to na odgovarajući način vrijedi i za nagodbom
obuhvaćene izjave o preuzimanju obveza na kojima se temelji zasnivanje,
izmjena, prijenos ili ukidanje prava na dijelovima imovine ili prijenos poslovnih
udjela i dionica.
Stjecatelji dionica dužnika ili njegovih ovisnih društava sukladno nagodbi nisu
obvezni objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama Zakona o
preuzimanju dioničkih društava.
Na odnose koji nisu regulirani odredbama ovog članka na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona o stečajnom planu.

9. OKONČANJE POSTUPKA
Članak [48.]
Pretvaranje u stečajni postupak
U bilo koje doba za vrijeme trajanja postupak izvanredne uprave sud može na
zahtjev izvanrednog povjerenika uz suglasnost Ministarstva odlučiti da se
postupak izvanredne uprave okonča i da se otvori stečajni postupak ako
utvrdi da su nastupile okolnosti zbog kojih više ne postoji razumna
vjerojatnost za uspostavu ekonomske ravnoteže i nastavljanja poslovanja
dužnika na trajnijoj osnovi, a utvrdi da postoji neki od stečajnih razloga
sukladno članku 5. Stečajnog zakona.
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Prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka izvanredni povjerenik će o
tome obavijestiti Ministarstvo.
Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka sud će saslušati izvanrednog
povjerenika, nadzorno tijelo i predstavnika Ministarstva.
Donošenjem odluke iz stavka 1. ovog članka prestaju sva prava i dužnosti
izvanrednog povjerenika i nadzornog tijela te počinje teći rok od 60 dana u
kojemu je izvanredni povjerenik dužan dostaviti Ministarstvu i sudu završno
izvješće.
Odluka iz stavka 1. ovog članka se objavljuje na e-Oglasnoj ploči suda.
Članak [49.]
Obustava postupka izvanredne uprave
Sud će na prijedlog izvanrednog povjerenika obustaviti postupak izvanredne
uprave u slučaju da:
-

u roku za prijavu tražbina iz rješenja o otvaranju postupka izvanredne
uprave ne bude prijavljena niti jedna tražbina;
Sud ne odobri plan restrukturiranja sukladno članku [40.] ovog Zakona;

Članak [50.]
Završetak postupka izvanredne uprave
Postupak izvanredne uprave završava:
(a) Pravomoćnošću rješenja o obustavi postupka izvanredne uprave;
(b) Pravomoćnošću odluke suda o potvrdi nagodbe;
(c) Provedbom svih radnji i ispunjenjem ciljeva postavljenih u planu
restrukturiranja.
Članak [51.]
Rješenje o završetku postupka izvanredne uprave
Sud donosi rješenje kojim se utvrđuje završetak postupka izvanredne uprave.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka sud će odrediti da se završetak postupka
izvanredne uprave upiše u registre, javne knjige, upisnike i očevidnike u
kojima je dužnik upisan kao nositelj nekog prava te sudski registar.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka objavit će se na mrežnoj stranici e-Oglasna
ploča sudova istoga dana kad je doneseno.

GLAVA III
ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak [52.]
Postupci u tijeku
Stečajni i predstečajni postupci koji su pokrenuti ili otvoreni protiv dužnika iz
članka 3. ovog Zakona i njegovih ovisnih društava prekidaju se danom objave
odluke o ispunjavanju uvjeta za otvaranje postupka izvanredne uprave iz
članka [25.] ovog Zakona.
Postupci iz stavka 1. ovog članka nastavljaju se nakon pravomoćnosti rješenja
o obustavi postupka izvanredne uprave.
Postupci iz stavka 1. ovog članka obustavljaju se nakon pravomoćnosti odluke
suda o potvrdi nagodbe ili nakon provedbe svih radnji i ispunjenjem ciljeva
postavljenih u planu restrukturiranja.
Članak [53.]
Ovaj Zakon objaviti će se u „Narodnim Novinama“, a stupa na snagu prvi dan
nakon njegove objave.
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