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IZVJEŠĆE Stečajni upravitelj dao Trgovačkom sudu podatke o tijeku stečaja

Na računu Adriatic Securitiya je 586 
tisuća kuna, nisu prodani pištolji!

Zaprimljena je i prihvaćena ponuda kupca Mehanika-elektronika d.o.o. iz Donje 
Zdenčine. Stečajni dužnik nema zaposlenih radnika, a nema niti izgleda za nastavak 
poslovanja. Postupak nije moguće zaključiti iz razloga jer nije provedena prodaja 
nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika, naveo je u izvješću stečajni upravitelj

ZADAR - Stečajni upravitelj 
tvrtke Adraitc Security d.o.o. 
Milan Macura podnio je Trgo-
vačkom sudu u Zadru izvije-
šće o tijeku stečaja u protekla 
tri mjeseca te je najavio kako 
će u narednom tromjesečju 
izraditi završni račun, završ-
nu diobu te zaključiti stečaj-
ni postupak nad nekoć vrlo 
uspješnom tvrtkom za tjele-
snu i tehničku zaštitu, protu-
požarnu zaštitu i zaštitu na 
radu u vlasništvu Nedjeljka 
Grabića.

Stečajni postupak otvoren 
je 11. studenog 2016. godine, 
a prema izvješću stečajnog 
upravitelja za proteklo tro-
mjesečje na računu tvrtke tre-
nutačno je 586.008,79 kuna.

- Nakon održane skupštine 
vjerovnika 24. listopada 2019. 
godine donesena je odluka 
kojom je stečajni upravitelj 
ovlašten za prodaju preosta-
lih vozila u vlasništvu dužni-
ka prihvaćanjem najpovolj-
nije ponude. Zaprimljena je 
i prihvaćena ponuda kupca 
Mehanika-elektronika d.o.o. 
iz Donje Zdenčine. Stečaj-
ni dužnik nema zaposlenih 
radnika, a nema niti izgleda 
za nastavak poslovanja. Po-
stupak nije moguće zaključiti 
iz razloga jer nije provedena 
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Adriatic Security više nema zaposlenih radnika

Pacijentice dr. Perovića i dr. Marić mogu se upisati kod preostalih četvero ginekologa

Unatoč popunjenim kvotama moraju 
primiti sve neupisane Zadranke

ZADAR - Zadarski ginekolog 
dr. Ivan Perović od danas više 
ne radi, a dr. Ilva Marić je još 
1. prosinca raskinula ugovor s 
Hrvatskim zavodom za zdrav-
stveno osiguranje i Domom 
zdravlja Zadarske županije te 
je otišla u prvatne vode. Njiho-
ve pacijentice, njih oko 15-ak 
tisuća, ostalo je bez gineko-
loga. Kako doznajemo, HZZO 
od doma zdravlja nije dobio 
nikakvu obavijest vezano uz 

prestanak rada dr. Perovića, 
dok su za dr. Marić obavije-
šteni te su svim pacijentica-
ma odaslali pisanu obavijest 
da zdravstvene usluge mogu 
dobiti kod drugih liječnika ko-
ji imaju ugovor s HZZO-om.

Zadranke koje su se našle 
u ovoj nezavidnoj situaciji, 
unatoč popunjenom broju 
upisne kvote, mogu se upi-
sati, odnosno odabrati jed-
noga od četvero preostalih 

ginekologa u Zadru s ugovo-
rom sa HZZO-om. Svi su na 
adresi Ivana Mažuranića 28 a 
i 28 b, a to su dr. Sonja Vida-
ić-Beram, dr. Suzana Perin-
čić, dr. Petar Lozo i dr. Doma-
goj Krpina. Potrebno je doći 
osobno u ambulantu i ispuniti 
potrebnu dokumentaciju za 
odabir liječnika specijaliste.

Sličan je problem i s pe-
dijatrima pa se i on u uvje-
tima kakvi jesu rješavaju na 

Ruke trljati zbog nastale situacije stoga mogu privatnici 
kojima se žene javljaju zbog predugih lista čekanja, ali te 
usluge i plaćaju usprkos pravu na besplatnu uslugu pa i 
dopunsko osiguranje koje velika većina njih plaća

Bez ginekologa je ostao velik broj pacijentica
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Za ambulantu dr. Marić 

navodno je bila zainteresi-
rana ginekologinja iz Gos-
pića, no suradnju s Domom 
zdravlja ona nije izrealizira-
la. Preopterećenost četvoro 

zadarskih ginekologa stoga 
posljedično trpe Zadran-
ke koje nisu hitni slučajevi, 
dok trudnice ipak dobivaju 
usluge pravovremeno. Ru-
ke trljati zbog nastale situ-
acije stoga mogu privatnici 

kojima se žene javljaju zbog 
predugih lista čekanja, ali 
te usluge i plaćaju usprkos 
pravu na besplatnu uslugu 
pa i dopunsko osiguranje 
koje velika većina njih plaća.
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prodaja nekretnina u vlasniš-
tvu stečajnog dužnika, naveo 
je u izvješću stečajni upravitelj 
navodeći kako je 21. prosinca 
2019. godine stanje novčanih 
sredstava na računu stečajnog 
dužnika iznosilo 586.008,79 
kuna. Također, osvrnuo se i 
na stanje stečajne mase na-
vodeći da su tijekom protekla 
tri mjeseca ostvareni rashodi 
u iznosu od 62.540,25 kuna s 
osnova sudskih pristojbi, jav-
nobilježničkih pristojbi, ban-
kovnih naknada, uredskog 
materijala, najma prostora za 
čuvanje vozila, a što se priho-
da tiče, naveo je kako je utr-
ženo 8.000 kuna od prodaje 
vozila te da drugi predmeti iz 
stečajne mase nisu unovčeni.

- Nisu unovčene preostale 
pokretnine u vlasništvu duž-
nika - oružje, zbog toga što je 
potrebno poštovati strogu za-
konsku regulativu u pogledu 
pravnog prometa oružjem. Što 
se tiče namirenja stečajnih 
vjerovnika (diobe), izvšena 
je djelomična dioba kojom 
su isplaćene tražbine prvog 
višeg isplatnog reda, naveo 
je stečajni upravitelj.


