
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA  

 
I. USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA 
 
 Ustavna osnova za donošenje ovog Zakona nalazi se u odredbi članka 2. stavak 4. 
alineja 1. i članka 80. Ustava Republike Hrvatske. 
 
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 
 
 Zakon o trgovačkim društvima, kao temeljni propis za pravno uređenje odnosa u 
gospodarstvu, donesen je krajem 1993. i počeo se primjenjivati 1. siječnja 1995. Tim su Zakonom 
trgovačka društva u nas, prvi puta temeljito uređena nakon 1875. kada je to bilo učinjeno 
Trgovačkim zakonom nazivanim i Zakonskim člankom XXXVII. zajedničkog Hrvatsko-ugarskog 
sabora.  

Ovu pravnu oblast je od 1988.godine uređivao Zakon o poduzećima kada su trgovačka 
društva pod nazivom poduzeća u mješovitom vlasništvu, nakon četiri desetljeća, ponovno bila 
dopuštena. Zakonom o poduzećima ova je materija bila tek rudimentarno uređena sa svega 
pedesetak članaka.  

Zakon o trgovačkim društvima je rađen po uzoru na rješenja prihvaćena u suvremenim 
pravnim sustavima srednjoeuropskog pravnog kruga temeljena na njemačkom pravu, i  od svog 
donošenja praktički je ozbiljnije mijenjan smo 2003., ako se izuzmu neznatne izmjene učinjene 
1999. , od kojih je najznačajniju -onu o obvezi da najmanje jedan član uprave, a ako društvo ima i 
podružnicu tada i najmanje jedan njen zaposlenik, mora biti u radnom odnosu, Ustavni sud 
Republike Hrvatske ukinuo odlukom i rješenjem br. U-I-945/99 od 10. svibnja 2001. 

Opsežnim izmjenama 2003.g. Zakon je u najvećoj mjeri usklađen s pravnom stečevinom 
europske unije za to pravno područje u doba donošenja. 

To nije učinjeno u svim detaljima posebice ne u pogledu izmjena do kojih je u europskom 
pravu došlo nakon spomenute izmjene i dopune Zakona.  

U postupku prilagodbe hrvatskog zakonodavstva europskoj pravnoj stečevini potrebno je, 
kako bi se Zakon o trgovačkim društvima u potpunosti s njom uskladio, taj zakon izmijeniti i 
dopuniti tako da bude usklađen s europskim sekundarnim pravnim izvorima koji su sada na snazi 
što uključuje i pravne izvore donesene nakon njegove posljednje izmjene i dopune.  

Kako je Zakon rađen po uzoru na odgovarajuće njemačke propise potrebno ga je  izmijeniti 
i dopuniti u mjeri u kojoj je mijenjano i pravo uzor. Naime, pravo društava se u svijetu vrlo  
dinamično razvija, u Europi to nije diktirano samo regulativom Europske unije nego i sve 
učestalijim aferama, stečajevima i  zloporabama čak i u vrlo poznatim svjetskim tvrtkama, kao što 
su primjerice Enron, Parmalat, što sve zahtijeva učestale promjene u propisima kako bi se osujetilo 
takva postupanja. Tako su se, primjerice, u njemačkom trgovačkom pravu, od 2003.godine, kada su 
kod nas bile zadnje izmjene Zakona, odgovarajući propisi mijenjali tridesetak puta.  

Područje djelovanja Zakona o trgovačkim društvima najbolje opisuje podatak da je s danom 
31. svibnja 2007. u Republici Hrvatskoj bilo u sudskom registru upisano 118.373 društava s 
ograničenom odgovornošću i 1.741 dioničarskih društava. Uzme li se u obzir broj članova tih 
društava vidljivo je da Zakon neposredno uređuje odnose koji se tiču vrlo velikog dijela 
stanovništva i pravnih osoba. 

Potreba za izmjenom Zakona proizlazi iz potrebe dovođenja našeg trgovačkog prava na 
razinu koja zadovoljava suvremene potrebe jer ga ustrojavanjem na osnovi usvojenih pravila u 
suvremenom gospodarskom svijetu, čini prepoznatljivim svim poduzetnicima. 
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U skladu s svjetskim rješenjima u borbi protiv pranja novca, koja smo se rješenja obvezali 
primijeniti, iz Zakona je potrebno ukloniti vrijednosne papire na donositelja. 

Nadalje, kod nas se sada primjenjuje dualistički sustav upravljanja dioničkim društvima, a u 
državama članicama Europske unije u pogledu ustroja dioničkog društva prevladava korištenje 
monističkog sustava bilo kao jedinog dopuštenog ili kao mogućnosti izbora između dualističkog i 
tog sustava. Za europsko dioničko društvo ( Societas Europeae) Uredbom Vijeća o statutu 
europskog dioničkog društva propisana je mogućnost izbora između dva spomenuta sustava. Stoga 
treba i dioničkim društvima u Republici Hrvatskoj omogućiti slobodan izbor između ta dva sustava 
upravljanja. 

U trgovačko pravo potrebno je uvesti rješenja iz Direktive o prekograničnom spajanju i 
pripajanju, radi stvaranja uvjeta slobodnom prekograničnom pružanju usluga potrebno je stranim 
poduzetnicima omogućiti obavljanje jednokratnog i povremenih poslova, bez osnivanja podružnice, 
a potrebno je i, u skladu s europskim zahtjevima pune transparentnosti, propisati način sastava i 
objave godišnjih izvještaja o stanju društva.  

Osim navedenog, neophodno je u Zakonu ispraviti redakcijske pogreške nastale 
intervencijom u tekst Zakona u zakonodavnom postupku, a zbog kojih pojedine norme nisu 
dostatno razumljive te su izazivale nedoumice u primjeni. 

Naposljetku, potrebno je Zakon poboljšati odredbama kojima je cilj ujednačiti praksu 
njegove primjene, jer je primijećeno da zbog izostanka zadovoljavajućeg poslovnog iskustva na tom 
pravnom području, što je svakako posljedica relativno kratke primjene prava trgovačkih društava u 
ostvarenju poduzetništva, postoji različitost sudske i poduzetničke prakse, pa je jasnijim 
propisivanjem tu opasnost moguće otkloniti. 

Sve izneseno razlogom je da se donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
trgovačkim društvima kojim će se: 

a) naše pravo društava, kada je riječ o  trgovačkim društvima, uskladiti s sekundarnim 
izvorima europskog prava društava tako da ono u vrijeme njegova donošenja bude s njima 
usklađeno u mjeri u kojoj se to od Republike Hrvatske zahtijeva kao uvjet za pristupanje Europskoj 
uniji, 

b) Zakon o trgovačkim društvima uskladiti s promjenama do kojih je u njemačkom pravu 
došlo nakon 2003. kada je Zakon posljednji put bio izmijenjen i dopunjen kako bi se otklonile 
zlouporabe do kojih dolazi u praksi, 

c) ispuniti međunarodnu obvezu Republike Hrvatske u vezi s borbom protiv pranja novca u 
mjeri u kojoj to spada u područje Zakona o trgovačkim društvima, 

d) omogućiti izbor između dva različita ustroja dioničkog društva i korištenje vrste ustroja 
koja je većinski zastupljena u državama članicama Europske unije te tako stvoriti veću slobodu za 
organiziranje poduzetništva, 

e) urediti pitanja vezana uz rezerve društava kapitala koja do sada nisu bila uređena, jer to 
nije bilo učinjeno računovodstvenim propisima, 

f) ispraviti redakcijske greške i greške učinjene u zakonodavnom postupku pri donošenju 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona iz 2003., 

g) unijeti rješenja kojima se sprječava praksa protivna duhu i smislu Zakona i usmjeriti je 
prema načinu kako se to čini u zemljama Europske unije. 

 
Izmjenama i dopunama Zakon o trgovačkim društvima odgovarat će onome što se od takvih 

propisa zahtijeva u Europskoj uniji i sadašnjem stupnju uređenja trgovačkih društava u njezinim 
vodećim državama članicama. To ne znači da brzi razvoj tog prava neće zahtijevati da se ubuduće 
taj zakon češće mijenja kao što to pokazuje praksa u zemljama s najboljim zakonima te vrste. To će 
zahtijevati stalno praćenje razvoja na tom području. 
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Kako Hrvatska ima poseban Zakon o računovodstvu, ovim zakonom nisu u hrvatski pravni 
sustav unesene odredbe onih propisa Europske unije kojima se uređuje  materija računovodstva, 
osim onoga što je na tom području predviđeno Drugom direktivom o kapitalu koja se odnosi na 
dioničko društvo i na pravni režim rezervi u društvima kapitala. Zato u pripremi novog Zakona o 
računovodstvu treba uzeti u obzir ono što je na tom području uređeno ovim zakonom, jer je na tom 
području provedeno usklađenje sa smjernicama Europske unije.  
 
III. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM 
POSTUPKU- USKLAĐENOST ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA S PRAVOM  
EU 
 Sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predlažemo donošenje ovog zakona po 
hitnom postupku jer se zakon donosi radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s 
pravnom stečevinom Europske zajednice. Shodno pregovaračkom stajalištu za Poglavlje 6. 
pregovora (Pravo trgovačkih društava) preuzeta je obveza usklađenja Zakona o trgovačkim 
društvima s aquisom za to područje do najkasnije siječnja 2008.g. 

Područje prava trgovačkih društava je između RH i EZ-a i država članica uređeno 
odredbama poglavlja II. glave V. (čl. 43.–55.)Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju(SPP).  
           Obveza usklađivanja prava proizlazi iz čl. 69. SSP-a. 

Ovim Zakonom Zakon o trgovačkim društvima usklađuje se s: 
 

Prvom direktivom Vijeća 68/151/EEC i svim njezinim kasnijim izmjenama i dopunama 
(zaključno sa direktivom 2003/58/EC), 

Drugom direktivom Vijeća 77/91/EEC i svim njezinim kasnijim izmjenama i dopunama 
(zaključno sa direktivom 2006/68/EC), 

Trećom direktivom Vijeća 78/855/EEC, 
Šestom direktivom Vijeća 82/891/EEC, 
Jedanaestom direktivom Vijeća 89/666/EEC, i 
Direktivom 2005/56/EC o prekograničnim spajanjima i pripajanjima društava kapitala. 
 
U duhu zahtjeva Četvrte Direktive Vijeća 78/660/EEC i svih njenih izmjena i dopuna 

(zaključno sa Direktivom 2006/46/EC) i Sedme direktive Vijeća 83/349/EEC i svih njenih izmjena i 
dopuna (zaključno sa Direktivom 2006/46/EC), uvode se u Zakon odredbe o godišnjim i 
konsolidiranim izvješćima o stanju društva. 

Usklađivanje s ovim direktivama koje se odnose na obvezu izrade financijskih isprava 
izvršiti će se u računovodstvenim propisima.  

U odnosu na činjenicu da je u poglavlju 19. pregovora ( Socijalna politika i zapošljavanje) 
preuzeta obveza da se u radno zakonodavstvo implementiraju još dvije direktive (DIREKTIVA 
VIJEĆA 2001/86/EZ od 8. listopada 2001.o dopuni Statuta Europskog trgovačkog društva u 
pogledu uključenosti radnika i DIREKTIVA VIJEĆA 94/45/EZ od 22. rujna 1994.o uspostavljanju 
Europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i 
grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice u svrhu obavještavanja i savjetovanja s 
radnicima), radi stvaranja poveznice s budućim izmjenama Zakona o radu sa u ovom Zakonu 
uvedenim odredbama o prekograničnim spajanjima i pripajanjima i  u Zakonu o uvođenju 
europskog društva Societas Europea SE i Europske ekonomske interesne grupacija EGIU 
predviđenim novim oblicima trgovačkih društava, sada je u  Zakon uvedena i ta poveznica. 
 
IV.  OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA 
 
 Za provedbu ovoga zakona neće trebati osigurati posebna financijska sredstva u 
državnom proračunu Republike Hrvatske. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA  
 
 
 

Članak 1.  
 

 U Zakonu o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93., 34/99., 52/00. i 
118/03.) u  članku 2. stavku 3. između riječi: "društvo" i riječi: "komanditno" veznik: "i" se 
zamjenjuje zarezom, a iza riječi: "komanditno društvo" dodaju se riječi: "i gospodarsko 
interesno udruženje", zarez iza riječi: "dioničko društvo" zamjenjuje se veznikom: "i" i brišu 
se riječi: "i gospodarsko interesno udruženje". 
 
 

Članak 2.  
 

 U članku 3. iza stavka 7. oznaka: "(9)" zamjenjuje se oznakom: "(8)".  
 

 
Članak 3.  

 
U članku 8. stavku 3. u točki 1. iza riječi "sjedište" dodaju se riječi "te predmet 

poslovanja", a točka 2. mijenja se tako da glasi: "2. ime, odnosno imena, porezni broj te 
prebivalište osoba ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača." 
 
 

Članak 4. 
 

 U članku 20. stavak 1.  briše se točka i dodaju zarez i riječi: "a mogu se koristiti i 
arapski brojevi.". 
 
 

Članak 5.  
  

U članku 21. stavku 4. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: "Isto vrijedi i za sadržaj 
internetske stranice društva."  

U stavku 5. iza riječi: "papiru" dodaju se riječi: "i internetskoj stranici" a točka 3. 
mijenja se tako da glasi: 
 "3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva 
članova uprave odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog 
odbora." 
 

Članak 6. 
 

 U članku 40. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: 
"odnosno izvršnih direktora".  

U stavku 2. iza brojke: "260.," dodaju se riječi: "članka 272.d,".  
 U stavku 4. iza brojke: "260," dodaju se riječi:  "članka 272.d,". 
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Članak 7.  
 

 U članku 62. stavku 4. iza riječi: "nadzornog" dodaje se zarez i riječi: "odnosno 
upravnog".   
 

Članak 8.  
 

 U članku 64. briše se riječ: "Sudski" a riječ: "upis" piše se velikim slovom. 
 

Članak 9.  
 

 U članku 82. riječ: "zabraniti" zamjenjuje se riječima: "društva oduzeti ovlast za" 
 

Članak 10.  
 

U članku 86. ispred riječi: "Krajem" stavlja se oznaka: "(1)".  
U tome se članku dodaje stavak 2. koji glasi: 

 
"(2) Društvo u kojem nijedan član nije fizička osoba dužno je godišnja financijska 

izvješća zajedno s izvješćem o stanju društva, bez odgađanja nakon što ih prihvate članovi 
društva, te izvješćem revizora, kada je revidiranje godišnjih financijskih izvješća propisano 
zakonom ili određeno društvenim ugovorom, predati u sudski registar radi upisa predaje i 
objave tog upisa."  

 
Članak 11.  

 
 U članku 93.  riječ: "zabraniti" zamjenjuje se riječima: "oduzeti ovlast za". 
 

Članak 12.  
 

 Iza članka 138. dodaje se  članak 138.a i naslov iznad njega koji glase: 
 

"Predaja izvješća društva u sudski registar 
 

Članak 138.a 
 

 Odredba članka 86. stavka 2. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuje i na 
komanditno društvo u kome nijedan komplementar nije fizička osoba." 
 
 

Članak 13.  
 

 U naslovu iznad članka 165. brišu se riječi: " glase na donositelja i koje" 
  

U članku 165. stavku 1. brišu se riječi: "na donositelja ili". 
 
 U stavku 2. briše se prva rečenica. Druga rečenica počinje riječima: "Ako se dionica 
izdaje prije uplate punog iznosa za koji se izdaje," a riječ: "Iznos" piše se malim slovom. 
 
 Stavak 3. briše se. 
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Članak 14.  
 

 U članku 170. stavku 1.  točki 2. riječi: "vrste i" brišu se. U točki 4. iza riječi: 
"dionica" dodaje se zarez a riječi: "na ime ili naznaku da glasi na donositelja," brišu se. 
 

Članak 15.  
 

 U članku 172. stavku 2. točki 4. riječi: "na donositelja ili" brišu se.  
U točki 10. riječi: "vrsta i" brišu se. 

 
Članak 16.  

 
U članku 173. stavku 3. točki 5. riječi: "izdaju li se dionice koje glase na donositelja 

ili" zamjenjuju se riječima: "da se izdaju dionice". 
 U stavku 3. točka 6. se mijenja tako da glasi: "6. tome ima li društvo upravu i nadzorni 
odbor ili upravni odbor te ovisno o tome broju članova uprave i nadzornog odbora, odnosno 
upravnog odbora i izvršnih direktora," 
 

Članak 17.  
 
U članku 178. stavku 2. zarez iza riječi: "rodova" i riječi: "podatak glase li na ime ili 

na donositelja" brišu se. 
 

Članak 18.  
 

 U članku 180. stavku 4. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "odnosno izvršne 
direktore". 
 

Članak 19.  
 

 U članku 181. stavku 2. točki 4. na kraju se dodaju riječi: "odnosno izvršnih direktora 
ili upravnog odbora". 
 U točki 5. iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktor ili član 
upravnog odbora". 
  

Članak 20.  
 

 U članku 182. stavku 1.  iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni 
direktori i članovi upravnog odbora". 
 U  stavku 2. točki 1. iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni 
direktor ili član upravnog odbora". 
 U stavku 2. točki 2. na kraju dodaju se riječi: "odnosno izvršnog direktora ili člana 
upravnog odbora,". 
 U stavku 2. točki 3. iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni 
direktor ili član upravnog odbora". 
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Članak 21.  

 
 U članku 183. stavku 1. iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni 
direktori i članovi upravnog odbora".  
            U stavku 3. riječ: "Svako" zamjenjuje se riječju: "Svatko". 
 
 

Članak 22.  
 
 U članku 186. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "odnosno svi izvršni 
direktori i članovi upravnog odbora"  
 
 

Članak 23.  
 

 U članku 187. stavku 1. točki 4. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno 
izvršnih direktora".  

U točki 5. iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktori i 
članovi upravnog odbora". 
 U stavku 2. točki 5. na kraju dodaju se riječi: "odnosno izvršnih direktora i članova 
upravnog odbora,".  
  

Članak 24.  
 

 U članku 188. stavku 2. u prvoj rečenici  iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: 
"odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora" 

U stavku 3. točki 2. riječi: "kojima se ograničavaju ili umanjuju prava vjerovnika" 
zamjenjuju se riječima: "protivne propisima koji isključivo ili pretežno služe  zaštiti 
vjerovnika društva ili su inače doneseni u javnom interesu". 
 

Članak 25.  
 

 U članku  189. točki 6. iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršnih 
direktora i članova upravnog odbora". 
 
 

Članak 26.  
 

 U članku 190. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi: "ime i prezime, odnosno tvrtka, 
prebivalište, odnosno sjedište, a ako se radi o fizičkoj osobi i porezni broj osnivača.". 

U stavku 2. iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršnih direktora i 
članova upravnog odbora". 
 

 
Članak 27.  

 
 U članku 191. stavku 1. u drugoj rečenici  iza riječi: "uprava" dodaje se zarez i riječi: 
"odnosno izvršni direktori", a riječ: "može" zamjenjuje se riječju: "mogu". 
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Članak 28. 

 
 Na kraju naslova iznad članka 193. dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršnih 
direktora i članova upravnog odbora" 
 U prvoj rečenici iza riječi: "odbora" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktori 
i članovi upravnog odbora".  
 
 

Članak 29.  
 

 U članku 194.a stavku 6. riječ: "cijena" zamjenjuje se riječju: "naknada". 
 
 
 

Članak 30.  
 

 U članku 196. stavku 1. u cijeloj točki 3. zarezi iza riječi: "broj" i riječi: "vrstu" brišu 
se.  

U točki 5. iza riječi: "sjedište," dodaju se riječi: "a za fizičke osobe i porezni broj,".  
U točki 8. riječi: "trgovački centar" zamjenjuju se riječima: "sudski registar". 

 
 

Članak 31.  
 

 U članku 198. stavku 2. točki 1. zarez iza riječi: "broj" i riječ: "vrstu" brišu se.  
 
 

Članak 32.  
 

 U članku 201. stavku 3. u prvoj rečenici  riječi: "koje vrste i" zamjenjuju se riječima: 
"i kojeg". 
 
 

Članak 33.  
 

 U članku 202. u prvoj rečenici iza riječi: "Uprava" dodaje se zarez i riječi: "odnosno 
izvršni direktori", a riječ: "može" zamjenjuje se riječju: "mogu". 
 

 
Članak 34.  

 
 U članku 203. stavku 2.  riječi: "pojedine vrste i" zamjenjuju se riječju: "pojedinog". 
 
 
 

Članak 35.  
 

 U članku 208. stavku 1. riječ: "oglas" zamjenjuje se riječju: "glas".  
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Članak 36.  

 
 U naslovu članka 222. dodaju se riječi: "i rezerve kapitala". 
 

U stavku 1. riječi: "kapitalnom dobiti" zamjenjuju se riječima: "rezervama kapitala 
(vezane rezerve)". Iza stavka 1. dodaje se  stavak 2. koji glasi: 

 
"(2) Društvo unosi u rezerve kapitala: 

      1. dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalni iznos 
dionica a ako su izdane dionice bez nominalnog iznosa onaj iznos koji prelazi 
knjigovodstveno iskazani iznos temeljnog kapitala što se odnosi na dionice, 
     2. dio iznosa uplaćenog društvu za stjecanje zamjenjivih obveznica ili obveznica s 
opcijom kupnje dionica koji prelazi nominalni iznos izdanih obveznica, 
     3. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva 
unijela u rezerve kapitala."  
  
 U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: "Zakonske rezerve" dodaju 
se riječi: "i rezerve kapitala". 
 
 U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: "rezervi" dodaju se riječi: "i 
rezervi kapitala", a iza riječi: "Zakonske rezerve" dodaju se riječi: "i rezerve kapitala".   
 
 

Članak 37.  
 

 Iza članka 222. dodaje se  članak 222.a koji glasi: 
 

"Rezerve za vlastite dionice, statutarne i ostale rezerve 
 

Članak 222.a 
 
 (1) U rezerve iz dobiti  smiju se unositi samo iznosi koji proizlaze iz neto dobiti 
poslovne godine  ili iz prenesene dobiti iz ranijih godina. 
 (2) Ako je društvo u poslovnoj godini steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te 
dionice u toj godini unijeti iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih 
dionica. U rezervama za vlastite dionice mora se iskazati iznos koji odgovara iznosu koji je za  
te dionice iskazan u aktivnoj strani bilance. U te se rezerve mogu unositi i iznosi iz statutarnih 
rezervi, ako je statutom određeno da ih se može koristiti za tu namjenu, kao i iznosi iz drugih 
rezervi iz dobiti koji prelaze iznose prenesenog gubitka koje nije bilo moguće pokriti iz neto 
dobiti poslovne godine. Rezerve za vlastite dionice smiju se ukinuti samo ako se te dionice 
otuđe ili povuku ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti 
vlastitih dionica u aktivnoj strani bilance. 
 (3) Predvidi li se statutom da društvo ima statutarne rezerve, statutom se mora 
odrediti: 
 1. visinu tih rezervi u apsolutnom iznosu ili dijelom temeljnog kapitala ili ukupnog 
vlastitog kapitala društva, 
 2. dio iznosa neto dobiti, umanjen za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, 
iznos unesen u zakonske rezerve i iznos unesen u rezerve za vlastite dionice ako ih društvo 
ima, koji se u pojedinoj poslovnoj godini namjenjuje za stvaranje statutarnih rezervi, 
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 3. namjene za koje se mogu koristiti te rezerve. 
(4) Statutarne rezerve  mogu se koristiti samo za namjene određene statutom. 
(5) Ostale rezerve društvo može koristiti u bilo koju svrhu ako nisu korištene za svrhu 

iz stavka 2. ovoga članka i ako se statutom drukčije ne odredi."  
 
 

Članak 38.  
 

 U članku 223. dodaje se  stavak 4. koji glasi: 
 "(4) Ne odredi li glavna skupština odlukom o upotrebi dobiti dan kada dioničari stječu 
tražbine za isplatu dividende određene tom odlukom, koji ne smije biti kasniji od 30. dana 
nakon dana donošenja odluke, dioničari stječu prema društvu tražbine na isplatu dividende 
istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Stjecanjem od 
strane dioničara, tražbine za isplatu dividende odvajaju se od dionica ostvarenjem prava iz 
kojih su nastale. U odluci o isplati dividende može se odrediti dan dospijeća tih tražbina koji 
ne može biti po isteku roka od 30 dana od dana kada su ih dioničari stekli. Ne odredi li glavna 
skupština dan dospijeća tražbina, one dospijevaju istekom 30. dana od dana kada su stečene." 
 
 

Članak 39.  
 

 U članku 226. stavku 1. riječi: "koje glase na ime upisuju se" zamjenjuju se riječima: 
"se upisuju". 
 U stavku 2. riječi: "koji ima dionicu što glasi na ime" brišu se. 
 U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: "koja glasi na ime" i u drugoj rečenici riječi: "koje 
glase na ime" brišu se. 
 
 

Članak 40.  
 

 U naslovu iznad članka 227. riječi: "koje glase na ime" brišu se. 
 
 U stavku 1. riječi: "koje glase na ime" brišu se. 
 
 

Članak 41.  
 

 U članku 230. stavku 3. u trećoj rečenici  riječi: "koja glasi na ime ne može se" 
zamjenjuju se riječima: "se ne može". 
 
 

Članak 42.  
 

 Članak 233.  mijenja se tako da glasi: 
 "(1) Društvo može stjecati vlastite  dionice na temelju ovlasti glavne skupštine za 
njihovo stjecanje koja vrijedi najviše 18 mjeseci i određuje uvjete pod kojima se one mogu 
stjecati, naročito najveći broj dionica koje ono treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za 
stjecanje dionica i, ako se dionice stječu naplatnim putem, najveću i najmanju vrijednost 
onoga što društvo za to daje. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.  
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Pri svakom stjecanju dionica uprava društva mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti 
propisani ovim Zakonom. 
 
 (2) Pri stjecanju dionica iz stavka 1. ovoga članka i njihovu raspolaganju mora se 
primijeniti odredba članka 211. ovoga Zakona. Smatra se da je tako postupljeno ako se 
dionice stječu odnosno ako se s njima raspolaže na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. 
Za drukčije raspolaganje dionicama potrebna je odluka glavne skupštine. Pri stjecanju dionica 
na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 308. stavka 3. i 4. ovoga Zakona. 
Glavna skupština može ovlastiti upravu da povuče vlastite dionice a da za to nije potrebna 
njezina posebna odluka. 
 
 (3) Društvo može stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ovlasti glavne 
skupštine:  

1. ako je to potrebno da bi se od društva otklonila teška šteta koja neposredno 
predstoji,  

2. ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u društvu ili u nekome od društava 
koje je s njime povezano s time da ih  u roku od godinu dana od dana stjecanja mora prenijeti 
tim osobama, 

3. ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama ovoga Zakona obeštetilo dioničare 
društva ili manjinske dioničare o njemu ovisnih društava, 

4. ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice 
komisiono, 

5. ako ih stječe od dioničara zbog toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su 
izdane, 

6. na temelju univerzalnog pravnog sljedništva, 
7. na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju 

temeljnog kapitala društva, 
8. nadmetanjem provedenim od strane suda da bi društvo namirilo neku svoju tražbinu 

prema dioničaru. 
(4) Na dionice stečene na način propisan stavkom 1. ovoga članka te u svrhe navedene 

u stavku 3. točkama 1. do 3., 5. i 8. ovoga članka  zajedno s vlastitim dionicama koje društvo 
već ima ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala društva. Takvo je 
stjecanje nadalje dopušteno samo onda ako društvo stvori propisane rezerve za te dionice tako 
da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu  
zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu 
ili po statutu ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.  U tu svrhu 
treba iznos temeljnog kapitala računski umanjiti  za iznos za koji taj kapital još nije uplaćen 
ako taj iznos nije iskazan na aktivnoj strani bilance. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka 
te stavka 3. točki 1., 2., 4. i 8. stjecanje dionica je dopušteno samo onda ako su za njih u 
cjelini uplaćeni iznosi za koje se izdaju. 
 (5) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točke 1. uprava društva mora 
izvijestiti prvu slijedeću glavnu skupštinu društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, 
njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je društvo dalo za 
te dionice.  
 (6) Stjecanje dionica protivno odredbama stavaka 1. i 3. ovoga članka je valjano a 
obveznopravni posao o prijenosu dionica je ništav." 
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Članak 43.  
 

 U članku 234. stavku 1. u rečenici 1. iza riječi: "predujam" dodaje se zarez, veznik: 
"ili" iza toga se briše, a riječi: "mu pruža" brišu se. U rečenici 3. riječi: "smanjio temeljni 
kapital društva ili po zakonu ili statutu propisane rezerve koje se ne smiju koristiti za plaćanja 
dioničarima" zamjenjuju se riječima: "smanjila neto aktiva ispod razine propisane u članku 
233. stavku 4. ovoga Zakona." 
 U stavku 2. brojke: "1. i 2." zamjenjuju se brojkama: "1., 3. i 4.". 
 Iza stavka 2. dodaje se  stavci 3. i 4. koji glase: 
 "(3) Kad je društvu dopušteno da nekome dade predujam, zajam ili osiguranje za 
stjecanje vlastitih dionica mora to učiniti pod ovim uvjetima: 
 1. dionice se moraju steći po fair tržnim uvjetima posebno u pogledu onoga što 
društvo za to dobiva uključujući tu kamate na dani zajam, osiguranja koja se daju za otplatu 
zajma i povrat predujma s time da se prethodno ispita kreditna sposobnost treće ili trećih 
osoba koje sudjeluju u tome poslu za što sve odgovara uprava društva, 
 2. uprava društva mora za sklapanje tog posla dobiti prethodnu suglasnost glavne 
skupštine odlukom donesenom glasovima koji predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnog 
kapitala društva zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke s time da mora prije 
donošenja odluke glavnoj skupštini podnijeti pisano izvješće i u njemu navesti razloge za 
sklapanje takvog posla, interes društva da u njega uđe, uvjete pod kojima se posao treba 
sklopiti, rizike kojima se izlaže društvo s obzirom na njegovu likvidnost i solventnost i cijenu 
po kojoj treća osoba treba steći dionice koje se izvješće mora dostaviti i registarskom sudu, 
 3. iznos financijske pomoći koja se tako daje trećoj osobi ili trećim osobama ne smije  
ni u kom času  dovesti do toga da se  iznos neto aktive društva smanji ispod razine iz članka 
233. stavka 4. ovog Zakona uzevši pritom u obzir smanjenja neto aktive do kojih je došlo 
prethodnim stjecanjem vlastitih dionica društva neposredno ili preko drugih osoba a društvo 
mora u bilanci među obvezama iskazati rezerve koje se ne mogu koristiti za isplate 
dioničarima u ukupnom iznosu na izloženi način dane financijske pomoći trećim osobama. 
 (4) Pravni posao iz stavka 1. ovoga članka kojim se pomaže da dionice društva steknu 
članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora 
društva, pa i pri povećanju temeljnog kapitala društva, ili društvo koje se u odnosu na društvo 
o čijim je dionicama riječ smatra vladajućim društvom ili to čine treće osobe u svoje ime a za 
njihov račun je ništav ako nije u najboljem interesu društva."      
 
 

Članak 44.  
 

 U članku 236. stavku 1. brojke: "1. i. 2." zamjenjuju se brojkama: "1.,3. i 4.". 
 U stavku 2.  iza brojke: "1." dodaje se zarez i brojke: "3. i 4.". 
 
 
 

Članak 45.  
 

 U članku 237. u prvoj rečenici  riječi: "točke 1. do 5. i točke 7. i stavka 2." zamjenjuju 
se riječima: "i 3. točke 1. do 6. i 8. i stavka 4." U trećoj rečenici  riječi: "233. stavka 2." 
zamjenjuju se riječima: "233. stavka 4.". U četvrtoj rečenici  riječi: "stavka 3." zamjenjuju se 
riječima: "stavka 5.". 
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Članak 46. 

 
 U članku 238. stavku 1. u prvoj rečenici  brojka: "2." zamjenjuje se brojkom: "3.". U 
drugoj rečenici iza riječi: "iznosa"  dodaju se riječi: "temeljnog kapitala", a brojka: "2." 
zamjenjuje se brojkom: "4."  
 
 

Članak 47.  
 

 U članku 239. stavku 2. točki 1. riječi: "prouzrokovanja stečaja, povrede obveze 
vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u 
postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili 
proizvodne tajne ili prevare" zamjenjuju se riječima: "zlouporabe stečaja, zlouporabe u 
postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih 
knjiga"  
 
 

Članak 48.  
 

 U članku 241. stavku 5. brojka: "49" zamjenjuje se brojkom: "41". 
 

 
Članak 49.  

 
 U članku 244. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: "Nije li u 
odluci o imenovanju što drugo rečeno, mandat predsjedniku i članu uprave počinje s danom 
donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru." 
 
 

Članak 50.  
 

 Članak 244.a mijenja se i glasi: 
 
 "(1) Predsjednik i član uprave mogu dati ostavku neovisno o zahtjevu za naknadu štete 
koji društvo zbog toga može imati prema njima iz ugovora kojeg su sklopili s društvom. Za 
prestanak članstva u upravi nije potrebna odluka nadzornog odbora. Ne proizlazi li iz izjave 
kojom je ostavka dana što drugo, ona djeluje, ako za nju postoji važan razlog, od dana kada je 
izjavljena društvu, u protivnom tek po proteku 14 dana od tog dana. 
 
 (2) Ostavka iz stavka 1. ovoga članka izjavljuje se u pisanom obliku nadzornom 
odboru društva. O ostavci se mora odmah obavijestiti ostale članove uprave. 
 
 (3) Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost nadzornog odbora." 
 
 

Članak 51.  
 

 Članak 250. mijenja se i glasi:  
 "(1) Uprava mora izvješćivati nadzorni odbor o: 
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1. poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova 
te odstupanjima od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to,  

2. rentabilnosti poslovanja društva a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga 
kapitala, 

3. tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva, 
4. poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i 

za likvidnost društva. 
(2) Kod vladajućeg društva u koncernu izvješće obuhvaća i društva koncerna. 
(3) Nadzorni odbor može zahtijevati od uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima 

koja su od značaja za poslovanje i stanje društva. 
(4) Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako 

izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, izvješće o 
rentabilnosti društva i o upotrebi kapitala na sjednici nadzornog odbora na kojoj se raspravlja 
o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslova i o stanju društva najmanje 
tromjesečno a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost 
poslovanja i za likvidnost društva pravodobno kako bi nadzorni odbor mogao o njima zauzeti 
stav. 

(5) Izvješća se moraju sastaviti savjesno i istinito. Ona moraju biti pravodobna i u 
pravilu u pisanom obliku. 

(6) Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima 
koja su povezana s poslovanjem društva i koja značajnije utječu na položaj društva ili se 
razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati. On može zahtijevati podnošenje izvješća o 
prilikama društva, pravnim i poslovnim odnosima s povezanim društvima. I svaki član 
nadzornog odbora može zahtijevati da uprava podnese spomenuto izvješće nadzornom 
odboru. Odbije li ga uprava dati, ponovljeni zahtjev za njegovo podnošenje može postaviti 
spomenuti član nadzornog odbora, ako ga u tome podrži najmanje još jedan član tog odbora, u 
kojem slučaju je uprava dužna odboru dati spomenuto izvješće.  

(7) Svaki član nadzornog odbora ima pravo zahtijevati da mu se izvješće dade na uvid. 
Ako nadzorni odbor drukčije ne odluči, svaki njegov član ima pravo da mu se na njegov 
zahtjev dade pisani primjerak izvješća. Zaključi li tako nadzorni odbor, izvješće treba dati na 
uvid i članovima komisije nadzornog odbora u skladu s tim zaključkom. Predsjednik 
nadzornog odbora je dužan izvijestiti članove odbora o izvješću uprave najkasnije na prvoj 
sjednici odbora koja se održi po primitku tog izvješća."  

 
 

Članak 52.  
 

 Iza članka 250. dodaju se  članci 250.a i 250.b koji glase: 
 

"Godišnje izvješće o stanju društva  
 

Članak 250.a 
 

 (1) Uprava društva dužna je jednom godišnje u pisanom obliku podnijeti glavnoj 
skupštini izvješće o stanju društva. 
 (2) U godišnjem izvješću o stanju društva mora se korektno prikazati najmanje 
razvitak i rezultat poslovanja društva te financijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis 
glavnih rizika i nesigurnosti  kojima je izloženo. To mora biti uravnotežen prikaz  i potpuna 
analiza razvoja i rezultata poslovanja te položaja društva  u skladu s opsegom i složenošću 
njegova poslovanja. U mjeri u kojoj je to potrebno za  razumijevanje  razvoja, rezultata 
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poslovanja i financijskog položaja društva analiza mora uključiti financijske, a ako je to 
potrebno, i druge pokazatelje  koji se odnose na pojedine poslove  uključujući i obavijesti o 
zaštiti okoliša i o radnicima. Kada je to potrebno, u analizi se mora dodatno objasniti iznose 
navedene u godišnjim financijskim izvješćima. 
 (3) U izvješću  moraju se prikazati i: 
 a) svi važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine, 
 b) očekivani razvoj društva u budućnosti, 
 c) djelovanje društva na području istraživanja i razvoja, 
 d) obavijesti o stjecanju vlastitih dionica društva, 
 e) postojanje podružnica društva, 
 f) podatci o  upotrebi financijskih instrumenata te podatci važni za prosudbu stanja  
imovine društva, njegovih obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, ciljeva upravljanja  
financijskim rizicima i politikama uključujući i politiku poduzimanja mjera zaštite od gubitka  
u pojedinim važnijim  vrstama predviđenih  poslova koji se posebno računovodstveno 
iskazuju kao i  izloženost društva  cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i 
riziku tijeka gotovine.   
 (4) Sastavni dio izvješća društva dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu 
vrijednosnih papira je i izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja iz čl. 272.p ovog 
Zakona. 
 (5) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupno javnosti.  
     

Konsolidirano godišnje izvješće društva 
 

Članak 250.b 
 
 (1) Uprava vladajućeg društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ovisna društva 
kojega imaju sjedište u toj zemlji ili izvan nje, mora glavnoj skupštini podnijeti pisano 
konsolidirano godišnje izvješće društva ako su jedno ili više o njemu ovisnih društava društva 
kapitala. 
 (2)  U konsolidiranom godišnjem izvješću društva mora se korektno prikazati 
najmanje razvitak i rezultat poslovanja te financijsko stanje društava uključenih u 
konsolidaciju uzetih kao cjelina  uz opis glavnih rizika i nesigurnosti  kojima su izložena. To 
mora biti uravnotežen prikaz  i potpuna analiza razvoja, rezultata poslovanja i financijskog 
položaja društava uključenih u konsolidaciju uzetih kao cjelina  u skladu s opsegom i 
složenošću njihova poslovanja. U mjeri u kojoj je to potrebno za  razumijevanje  razvoja, 
rezultata poslovanja i financijskog položaja društava analiza mora uključiti financijske, a ako 
je to potrebno, i druge pokazatelje  koji se odnose na pojedine poslove  uključujući i obavijesti 
o zaštiti okoliša i o radnicima. Kada je to potrebno, u analizi se mora dodatno objasniti iznose 
navedene u konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima. 
  (3) U odnosu na  ta društva u izvješću  se moraju prikazati i: 
 a) svi važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine, 
 b) očekivani razvoj tih društava u budućnosti uzetih kao cjelina, 
 c) djelovanje tih društava uzetih kao cjelina na području istraživanja i razvoja, 
 d) broj i nominalni iznos, a ako su izdane dionice bez nominalnog iznosa 
knjigovodstvena vrijednost svih dionica vladajućeg društva koje drži ono samo, o njemu 
ovisna društva ili osoba  koja djeluje u svoje ime a za račun tih društava, 
 e)  za sva društva obuhvaćena konsolidacijom podatke o  upotrebi financijskih 
instrumenata te podatke važne za prosudbu stanja njihove  imovine, njihovih obveza, 
financijskog položaja, dobiti i gubitka, ciljeva upravljanja  financijskim rizicima i politikama 
uključujući i politiku poduzimanja mjera zaštite od gubitka  u pojedinim važnijim  vrstama 
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predviđenih  poslova koji se posebno računovodstveno iskazuju kao i njihovu izloženost  
cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine, 
 f) opis glavnih obilježja unutarnjeg nadzora povezanih društava i sustava upravljanja 
rizicima u  odnosu na postupak pripremanja i izrade konsolidiranih financijskih izvješća kada  
se s vrijednosnim papirima nekog društva trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira; ako 
se konsolidirano godišnje izvješće društva i godišnje izvješće o stanju društva podnose kao 
jedinstveno, taj se podatak mora uključiti u dio izvješća koji sadržava izjavu o primjeni 
kodeksa korporativnog upravljanja. 
 (4) Kada se podnošenje konsolidiranog godišnjeg izvješća društva zahtijeva uz 
podnošenje godišnjeg izvješća o stanju društva, ta se dva izvješća mogu podnijeti kao jedno 
izvješće. U izradi takvog izvješća veći se naglasak može staviti na ono što je značajno za 
društva uključena u konsolidaciju uzeta kao cjelina. 

(5) U pogledu izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja na odgovarajući 
način primjenjuju se odredbe članka 272.p ovoga Zakona. 

(6) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupno javnosti."     
 

Članak 53.  
 

 U članku 252. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi: "Član uprave  ne postupa 
protivno obvezi o načinu vođenja poslova društva ako pri donošenju poduzetničke odluke 
smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti da djeluje za dobrobit 
društva."  
 

Članak 54.  
 

 U članku 254. stavku 2. brojka: "20.000.000" zamjenjuje se brojkom: "80.000.000". 
 

Članak 55.  
 

 U članku 255. stavku 2. točki 3. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno 
izvršni direktor". 
 U točki 4. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktor". 
 
 

Članak 56.  
 

 U članku 256. stavak 3.  u drugoj rečenici  riječi: "njihove dionice glase na ime i ako" 
brišu se. 
 

Članak 57.  
 

 U članku 258. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: "Nije li u odluci o izboru 
odnosno u izjavi o imenovanju što drugo rečeno, mandat članu nadzornog odbora počinje s 
danom donošenja te odluke odnosno davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru." 
 
 

Članak 58.  
 

 U članku 260. u prvoj i trećoj rečenici iza riječi: "kapitala društva" dodaju se riječi: "ili 
najmanje 8.000.000,00 kuna tog kapitala". 



 17

 
Članak 59.  

 
 Članak 260.a mijenja se i glasi: 
 
 "(1) Predsjednik i član nadzornog odbora mogu dati ostavku. Za prestanak članstva u 
nadzornom odboru nije potrebna odluka glavne skupštine. 

(2) Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje društvu i, ako iz nje ne proizlazi što drugo, 
djeluje od dana kada je dana. Uprava društva je dužna o tome odmah izvijestiti sve članove 
nadzornog odbora. 

(3) Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost glavne skupštine." 
 

 
Članak 60.  

 
 U članku 262. stavku 2. između riječi: "odnosno imenovanju" umeću se riječi: "izjava 
o". 
 

Članak 61.  
 

 U članku 264. stavku 2. iza treće rečenice dodaje se rečenica koja glasi: "Postupanje 
protivno spomenutim obvezama nadzornog odbora nema za posljedicu da su na sjednici 
donesene  odluke  bez učinka."  
 

Članak 62.  
 

 U članku 269. stavku 1. u četvrtoj rečenici iza riječi: "može" dodaje se riječ 
"običnom". 
 

Članak 63.  
 
 

U članku 272. stavku 1. dodaje se prva rečenica koja glasi: "Članovi nadzornog 
odbora dužni su djelovati u interesu društva."   
 

Članak 64.  
 

 Iza članka 272.  dodaje se  pododjeljak 2.a, naslovi i članci 272.a, 272.b, 272.c, 272.d, 
272.e, 272.f, 272.g, 272.h, 272.i, 272.j, 272.k, 272.l, 272.m, 272.n, 272.o koji glase: 
 

"P o d o d j e l j a k 2. a 
 

Upravni odbor  
 

Izbor ustroja društva 
 

Članak 272.a 
 

  Statutom se može odrediti da društvo umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni 
odbor. 
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Sastav upravnog odbora 

 
Članak 272.b 

 
 (1) Upravni odbor sastoji se od najmanje tri člana. Statutom se može odrediti da 
upravni odbor ima više članova. Kad je zakonom određeno da u nadzornom odboru mora biti 
predstavnik radnika, to vrijedi i za predstavnika radnika u upravnom odboru. Za određenje 
broja članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka  254. 
ovoga Zakona. 
 (2) U pogledu svojstava osoba koje mogu biti izabrane za članove upravnog odbora na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 255. stavka 2. točke 2. do 5. ovoga Zakona 
s time da se pod tamo spomenutim organima društva smatra i upravni odbor. 
  

Izbor, imenovanje članova upravnog odbora, trajanje 
 mandata i odnosi s društvom 

 
Članak 272.c 

 
  (1) Na izbor i imenovanje članova upravnog odbora na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe članka  256. ovoga Zakona. 
 (2) Članovi upravnog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme određeno 
statutom ali  najviše na šest godina i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. Na 
odgovarajući se način primjenjuje odredba druge rečenice članka 258. ovoga Zakona.  
 (3) Na nagradu za rad članova upravnog odbora, ugovore koje oni sklapaju s društvom 
i na davanje kredita od strane društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 
269. do 271. ovoga Zakona. 
 

Imenovanje članova upravnog odbora od strane suda 
 

Članak 272.d 
 

 (1) Na imenovanje članova upravnog odbora od strane suda na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe članka 257. ovoga Zakona s time da prijedlog sudu može staviti svaki 
član upravnog odbora ili dioničar, a dužni su ga staviti izvršni direktori društva. Ako je u 
upravnom odboru  predstavnik radnika ili u njemu mora biti, prijedlog može staviti i radničko 
vijeće. 
 (2) Ima li upravni odbor za vrijeme dulje od tri mjeseca manje članova od broja 
predviđenog zakonom ili statutom društva, sud će na prijedlog neke od osoba iz prethodnoga 
stavka ovoga članka imenovati članove odbora koji nedostaju. U hitnom slučaju sud će to na 
prijedlog neke od spomenutih osoba učiniti i prije isteka tog roka. 
 (3) Članu upravnog odbora kojeg je imenovao sud istječe mandat početkom trajanja 
mandata člana izabranog odnosno imenovanog u skladu sa statutom društva umjesto člana 
koji je nedostajao. 
 (4) Član upravnog odbora kojeg je imenovao sud ima pravo  na naknadu troškova koje 
ima u vezi s obavljanjem posla, a ako članovi upravnog odbora primaju nagradu za svoj rad, i 
na tu nagradu. Na prijedlog  člana o kojemu je riječ sud će odrediti visinu naknade i nagrade. 
Na temelju odluke suda može se provoditi ovrha.       
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Opoziv članova upravnog odbora 
 

Članak 272.e 
  
 Na opoziv članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
članaka 259. i 260. ovoga Zakona.  
  

Ostavka člana upravnog odbora 
 

Članak 272.f 
  
  
 Na ostavku člana upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
članka 260.a ovoga Zakona.  
 
 

Upis u sudski registar i objava promjena u upravnom 
 odboru i izvršnih direktora društva 

 
Članak 272.g 

 
 (1) Na upis u sudski registar i objavu promjena u upravnom odboru društva na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 262. ovoga Zakona s time da prijavu za 
upis podnose i promjene objavljuju svi izvršni direktori i predsjednik upravnog odbora. 
 (2) Na upis promjene izvršnih direktora društva na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 245.a ovoga Zakona s time da prijavu za upis podnose svi izvršni direktori i 
predsjednik upravnog odbora društva. 

 
Nadležnost upravnog odbora 

 
Članak 272.h 

 
 (1) Upravni odbor vodi društvo, postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja, 
nadzire vođenje poslova društva i zastupa društvo prema izvršnim direktorima društva. Kada 
upravni odbor zastupa društvo prema nekome od izvršnih direktora u tome ne može 
sudjelovati nitko od izvršnih direktora društva.  

(2) Upravni odbor dužan je sazvati glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti 
društva. O tome donosi odluku običnom većinom glasova. Upravni odbor može obavljanje 
pojedinih radnji u vezi s pripremom i vođenjem glavne skupštine povjeriti izvršnim 
direktorima. 

(3) Upravni odbor brine se o tome da  se uredno vode poslovne knjige društva.  Dužan 
je poduzimati mjere prikladne za sustavni nadzor nad vođenjem poslova društva kako bi se 
pravodobno otkrile okolnosti koje dovode u opasnost društvo i njegovo poslovanje. Na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 263. stavka 2. ovoga Zakona. 

(4) Za obveze upravnog odbora u vezi s gubitkom društva, nesposobnošću društva za 
plaćanje i prezaduženošću na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 251. ovoga 
Zakona.      

(5) Na sastavljanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća na odgovarajući se 
način primjenjuju odredbe članaka 300.a do 300.e ovoga Zakona s time da ono što je tamo 
predviđeno za upravu društva vrijedi za izvršne direktore, a što je predviđeno za nadzorni 
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odbor vrijedi za upravni odbor. Statutom se može odrediti da godišnja financijska izvješća 
utvrđuje glavna skupština. 

 
 

Način rada upravnog odbora 
 

Članak 272.i 
 

(1) Članovi upravnog odbora, na način određen statutom, biraju između sebe  
predsjednika i najmanje jednog zamjenika predsjednika. Za predsjednika i prvog zamjenika 
predsjednika upravnog odbora ne može biti izabrana osoba koja je istodobno izvršni direktor 
u društvu.   

(2) Upravni odbor može donijeti poslovnik o radu. Statutom se mogu urediti pojedina 
pitanja rada upravnog odbora i to ga obvezuje. 

(3) Na vođenje zapisnika sa sjednica upravnog odbora i na pravo članova odbora u 
vezi s time  na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 264. stavka 2. ovoga 
Zakona.  
 (4) Na imenovanje komisija upravnog odbora i njihove ovlasti na odgovarajući se 
način primjenjuju odredbe članka 264. stavka 3. ovoga Zakona. 
 
 

Sazivanje sjednica, sudjelovanje na njima 
i odlučivanje u upravnom odboru 

 
Članak 272.j 

 
 (1) Na sazivanje sjednica upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 265. ovoga Zakona. 
 (2) Na sudjelovanje na sjednicama upravnog odbora na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe članka 266. ovoga Zakona. 
 (3) Na odlučivanje u upravnom odboru na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
članka 267. ovoga Zakona. 
 (4) Članovi upravnog odbora koji su i izvršni direktori u društvu ne sudjeluju u 
odlučivanju o imenovanju i opozivu imenovanja izvršnih direktora, njihovoj odgovornosti i 
odnosima s društvom. Članove upravnog odbora koji su izvršni direktori ne uzima se u obzir 
pri određivanju kvoruma ni većina potrebnih za donošenje odluka u tim stvarima. 

 
 
 

Dužna pozornost i odgovornost članova 
upravnog odbora 

 
Članak 272.k 

 
 Na dužnu pozornost i odgovornost članova upravnog odbora na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe članka 272. ovoga Zakona. 
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Izvršni direktori 

 
Članak 272.l 

 
 (1) Upravni odbor imenuje jednog ili više izvršnih direktora na mandatno razdoblje 
određeno u skladu sa statutom, ali ne dulje od šest godina. Na odgovarajući način primjenjuje 
se odredba druge rečenice  članka 244. stavka 1. ovoga Zakona.  Dozvoljeno je imenovanje 
zamjenika izvršnih direktora za što vrijedi ono što i za zamjenike članova uprave. Izvršnim 
direktorima mogu se imenovati i članovi upravnog odbora ali samo tako da većina članova 
upravnog odbora budu neizvršni direktori. Imenovanje izvršnih direktora mora se prijaviti za 
upis u sudski registar. Ako se izvršnim direktorima imenuju osobe koje nisu članovi upravnog 
odbora, moraju ispunjavati uvjete iz članka 239. stavka 2. ovoga Zakona. Statutom se mogu 
propisati i druga svojstva osoba koje se imenuje izvršnim direktorima i pobliže urediti način 
imenovanja od strane upravnog odbora. 
 (2) Izvršni direktori vode poslove društva. Ako je imenovano više izvršnih direktora, 
oni su ovlašteni voditi poslove društva samo zajedno. Statutom ili poslovnikom o radu 
izvršnih direktora kojeg donese upravni odbor može se odrediti i drukčiji način vođenja 
poslova. Ovlasti koje su zakonom dane upravnom odboru ne mogu se prenositi na izvršne 
direktore. Izvršni direktori obvezni su registarskom sudu podnositi prijave za upis u sudski 
registar i podnositi odgovarajuće  isprave kako je to ovim zakonom propisano za članove 
uprave društva.  
 (3) Za vođenje poslova društva i u povezanim društvima od strane izvršnih direktora, 
njihove ovlasti, obveze i  odgovornost u vezi s time vrijedi ono što je ovim Zakonom 
propisano za upravu društva, ako odredbama o izvršnim direktorima nije određeno što drugo. 
Na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 242. ovoga Zakona. 
 (4) Ako iz izrađenih godišnjih ili periodičnih financijskih izvješća ili iz slobodne 
procjene izvršnih direktora proizlazi da društvo ima gubitak u visini polovine iznosa 
temeljnog kapitala, o tome moraju bez odgađanja izvijestiti predsjednika upravnog odbora. 
Isto vrijedi i za slučaj da društvo postane nesposobno za plaćanje ili prezaduženo. 
 (5) Ima li društvo više izvršnih direktora, oni mogu donijeti poslovnik o svom radu 
osim ako to statutom nije stavljeno u nadležnost upravnog odbora ili ga taj organ donese. 
Statutom se mogu za izvršne direktore urediti neka pitanja koja se inače uređuju poslovnikom, 
što ih tada obvezuje. Izvršni direktori usvajaju poslovnik o radu samo jednoglasno donesenom 
odlukom.  
 (6) Ako se statutom ne odredi što drugo, upravni odbor može svojom odlukom u svako 
doba opozvati imenovanje izvršnih direktora. Time se ne dira u ugovor što su ga izvršni 
direktori sklopili s društvom. 
 (7) Ne odredi li se statutom ili poslovnikom o radu što drugo, izvršni direktori  su 
dužni izvješćivati upravni odbor u skladu s odredbama članka 250. ovoga Zakona. 
 (8) Na  izvršne direktore na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 244.a, 
247. do 249. ovoga Zakona. 
 (9) Na dužnu pozornost i odgovornost izvršnih direktora na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe članaka 252., 273. i 273.a ovoga Zakona. 
          (10) Propisi o izvršnim direktorima primjenjuju se i na njihove zamjenike.  
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Zastupanje 

 
Članak 272.m 

 
 (1) Društvo zastupaju izvršni direktori na što se na odgovarajući način primjenjuju 
odredbe članka 241. i 242. ovoga Zakona. 
 (2)  Upravni odbor zastupa društvo prema izvršnim direktorima. 
 

Potpisivanje izvršnih direktora 
 

Članak 272.n 
 

 Izvršni direktori potpisuju se u ime društva pri čemu moraju navesti tvrtku društva uz 
dodatak "izvršni direktor". 
 

Imenovanje izvršnih direktora od 
strane suda 

 
Članak 272.o 

 
 Na imenovanje izvršnih direktora od strane suda na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 245. ovoga Zakona." 
 

Dosadašnji pododjeljak 2.a postaje pododjeljak 2.b, a dosadašnji članak 272.a koji 
postaje članak 272.p mijenja se tako da sada glasi:  
 
 
 

"P o d o d j e l j a k   2 b 
 

Primjena kodeksa korporativnog upravljanja  
 
 

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja 
 
 

Članak 272.p 
 

(1) Uprava i nadzorni, odnosno upravni odbor društva dionicama kojeg se trguje na 
uređenom tržištu vrijednosnih papira dužni su osigurati da uprava društva u posebnom 
odjeljku godišnjeg izvješća o stanju društva navede najmanje: 
 

a) podatke o kodeksu korporativnog upravljanja koji ga obvezuje i/ili o kodeksu 
korporativnog upravljanja koje društvo dobrovoljno primjenjuje i/ili o praksi 
korporativnog upravljanja koju primjenjuje izvan onoga što se traži propisima te  
podatke o tome gdje su objavljeni odgovarajući kodeksi korporativnog upravljanja 
odnosno praksa korporativnog upravljanja koju primjenjuje,  

b) odstupa li društvo od kodeksa korporativnog upravljanja navedenih pod a) i 
objašnjenja u kojem to dijelu čini te razloge tog odstupanja, 
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c) opis osnovnih obilježja provođenja unutarnjeg nadzora u društvu i upravljanja rizicima 
u odnosu na financijsko izvještavanje, 

d) podatke o značajnim neposrednim i posrednim imateljima dionica u društvu, 
uključujući posredno držanje dionica u piramidalnim strukturama i uzajamnim 
udjelima, imateljima vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole i opisom tih 
prava, ograničenjima prava glasa kao što su ograničenja prava glasa na određeni 
postotak ili broj glasova, vremenska ograničenja za ostvarenje prava glasa ili slučajevi 
u kojima su u suradnji s društvom financijska prava iz vrijednosnih papira odvojena od 
držanja tih papira, pravilima o imenovanju i opozivu imenovanja članova uprave 
odnosno upravnog odbora i izmjeni statuta, o ovlastima članova uprave odnosno 
upravnog odbora posebice o ovlastima da izdaju dionice društva ili stječu vlastite 
dionice,  

e) podatke o sastavu i djelovanju uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora i 
njihovih pomoćnih tijela." 

 
 

Članak 65.  
 

U članku 273. stavku 6. briše se točka 1., a dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2. 
 

Članak 66.  
 
 

 U članku 273.a u stavku 1. u drugoj rečenici  iza riječi: "postaviti" dodaje se riječ: 
"samo", a riječ: "održavanja" zamjenjuje se riječju: "zaključenja".   

U stavku 4. u drugoj rečenici riječ: "odbijena" zamjenjuje se riječima: "odbačena ili 
tužbeni zahtjev odbijen". 
 
 

Članak 67.  
 

 U članku 279. stavku 1. riječ: "mjesec" zamjenjuje se brojkom: "30". 
U stavku 2. rečenici prvoj riječi: "se dionice određeno vrijeme prije održavanja glavne 

skupštine moraju pohraniti i da" brišu se. U drugoj rečenici riječi: "moraju pohraniti dionice, 
odnosno" brišu se.  

Stavak 3. se briše, a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. 
 
 Nakon stavka 3. dodaje se  stavak 4. koji glasi: 
 "(4) Rokovi iz ovoga članka računaju se od dana održavanja glavne skupštine unatrag 
tako da se ne uzima u obzir dan kad se ona treba održati. Istječe li rok neradnog dana, smatra 
se da istječe prethodnog radnog dana." 
 
 

Članak 68.  
 

 U članku 281. u stavak 1. u rečenici 3. riječi: "čije dionice kotiraju na burzi" 
zamjenjuju se riječima: "dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira". 

Stavak 2. mijenja se tako da glasi: 
"(2) Isto priopćenje uprava mora dati dioničarima koji su nakon objave poziva za 

glavnu skupštinu zatražili da im ga se pošalje."  
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Članak 69.  

 
 U članku 284. stavku 1. riječi: "za dioničare dionice društva koje glase na donositelja 
ili je u pogledu dionica koje glase na ime koje mu ne pripadaju" zamjenjuju se riječima: 
"dionice koje mu ne pripadaju ali  je".   

U stavku 2. u drugoj rečenici  riječi: "koje glase na ime" brišu se. 
U stavku 7. u prvoj rečenici riječi: "koji imaju dionice što glase na donositelja ili je 

ona  za dioničare s dionicama koje glase na ime" zamjenjuju se riječima: "za koje je ona" a iza 
riječi: "joj" dodaje se riječ: "dionice". 
 

Članak 70.  
 

 U članku 285. stavak 4. u rečenici 2. riječi: "koje glase na ime" brišu se. 
 
 

Članak 71.  
 

 U članku 286. stavku 3. riječ: "Zastupniku"  zamjenjuje se riječju: "Zapisniku". 
 
 

Članak 72.  
 

 U članku 287. stavku 2. u točki 5. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje  točka 6. koja 
glasi: 
 "6. ako je obavijest dostupna na internetskoj stranici društva najmanje sedam dana 
prije prvog dana održavanja glavne skupštine i za vrijeme njezina održavanja." 
 Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 "(5) U statutu društva ili u poslovniku o radu glavne skupštine može se ovlastiti 
predsjednika glavne skupštine da vremenski primjereno ograniči ostvarivanje prava dioničara 
na postavljanje pitanja i za raspravljanje i to podrobnije urediti. Tu ovlast ima predsjednik 
glavne skupštine i ako to nije propisano statutom odnosno poslovnikom o radu glavne 
skupštine kada ograničenje smatra potrebnim za uredan rad i primjereno trajanje glavne 
skupštine."      
 

Članak 73.  
 
 
 U članku 291. stavku 6. u drugoj rečenici iza riječi: "drukčiji" dodaju se riječi: "manje 
formalan". 
 

Članak 74.  
 

 U članku 292. stavku 1. briše se prva rečenica. 
 
   

Članak 75.  
 

 U članku 300. stavku 3. dodaje se rečenica koja glasi: "Podnositelj prijedloga za 
imenovanje posebnih revizora dužan je društvu nadoknaditi plaćene sudske troškove i 
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troškove posebne revizije ako je  namjerno ili s grubom nepažnjom iznesenim tvrdnjama 
ishodio da se obavi posebna revizija, a izvješće revizora je pozitivno."  
 

Članak 76.  
 

U članku 300.d ispred riječi: "Dade li" dodaje se oznaka: "(1)".  
U tome se članku dodaje  stavak 2. koji glasi:  
"(2) Nakon što uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor ili glavna skupština 

utvrde godišnja financijska izvješća društva i konsolidirana financijska izvješća kada su 
obvezna, uprava, odnosno izvršni direktori društva dužni su ih, zajedno s godišnjim izvješćem 
o stanju društva i konsolidiranim godišnjim izvješćem društva te izvješćem revizora bez 
odgađanja predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa."  
 

Članak 77.  
 

 Naslov iznad članaka 301.a  i članak 301.a brišu se.  
 

Članak 78.  
 

 U članku 302. stavak 2. riječi: "koje glase na ime" brišu se. 
 
 

Članak 79.  
 

 U članku 304. stavku 1. drugoj  rečenici  iza riječi: "većina" briše se zarez i dodaju se 
riječi: "s time da ne može biti manja od većine glasova koji predstavljaju dvije trećine 
temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke,"   
 U stavku 2. u drugoj rečenici  iza riječi: "dionica" dodaju se riječi: "koje daju pravo 
glasa".  
 

Članak 80.  
 

 U članku 309. stavku 3. točki 1. riječi: "primjerak svake upisnice i" brišu se, a riječi: 
"Komisiji za vrijednosne papire" zamjenjuju se riječima: "Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga". 
 

Članak 81.  
 

 U članku 313. stavku 1. riječi: "da bi se zamjenjive  obveznice pretvorile u dionice ili 
da bi se ostvarilo pravo prvenstvenog upisa novih dionica kojega daje društvo" zamjenjuju se 
riječima: "koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica 
iz stavka 2. ovoga članka Zakona".  

U stavku 2. točki 3. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršnih 
direktora", a u točki 4. brojka: "504." zamjenjuje se brojkom: "504.a", a brojka: "5." brojkom: 
"2.". 
 

Članak 82.  
 

 U članku 324. stavku 3. riječ: „ulošci“ zamjenjuje se riječju: „ulozi“.  
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Članak 83.  
 

 U članku 328. stavku 1. iza riječi: "rezervi" dodaju se riječi: "iz dobiti". 
 

Članak 84.  
 

 U naslovu članka 329. iza riječi: "rezervi" dodaju se riječi: "iz dobiti" 
 
 U stavku 1. u prvoj rečenici   iza riječi: "rezerve" dodaju se riječi: "iz dobiti". U drugoj 
rečenici  iza riječi: "Rezerve" dodaju se riječi: "kapitala", a iza riječi: "ako" dodaju se riječi: 
"zajedno s zakonskim rezervama", a riječ: "vrijednost" zamjenjuje se riječju: "iznos". 
 

Članak 85.  
 

 U članku 345. stavku 2. u prvoj rečenici briše se točka i dodaju riječi: "ili sud odluči 
da  ne treba udovoljiti zahtjevu vjerovnika."  
 

Članak 86.  
 

 U članku 349. stavku 2. riječi: "kapitalne dobiti i rezervi" zamjenjuju se riječima:  
"zakonskih rezervi i rezervi kapitala", a riječi: "i smanjenja rezervi" zamjenjuju se riječima: "i 
da su potrošene statutarne i ostale rezerve iz dobiti". 
 
 

Članak 87.  
 

 U naslovu iznad članka 359. riječ: "usvajanju" zamjenjuje se riječju: "utvrđivanju". 
 
 

Članak 88.  
 

 U članku 360. stavak 4. se mijenja tako da glasi: 
 "(4) Odluka glavne skupštine može se pobijati zbog toga što su dane netočne, 
nepotpune obavijesti ili je davanje obavijesti bilo uskraćeno, ako bi  dioničar koji objektivno 
prosuđuje smatrao davanje obavijesti bitnom pretpostavkom za očuvanje prava sudjelovanja 
na glavnoj skupštini i drugih članskih prava. Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine ne 
može se temeljiti na tome da su dane netočne, nepotpune  ili nedovoljne obavijesti o 
utvrđivanju visine ili primjerenosti naknade, otpremnine, dodatnih plaćanja ili drugih oblika 
naknade, ako je zakonom propisano da se prigovori u vezi s time ostvaruju u izvanparničnom 
postupku." 
 

Članak 89.  
 

 U članku 362. točki 1. iza riječi: "skupštine" dodaje se zarez i riječi: "stekao dionice 
prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne skupštine". 
 
 U točki 3. točka na kraju se briše i dodaju riječi: "ako je stekao dionice prije nego što 
je bio objavljen dnevni red glavne skupštine,". 
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Članak 90.  
 

U članku 363. u stavku 4. dodaje se druga rečenica koja glasi: "Dioničar se u postupku 
može tužitelju pridružiti kao umješač  najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave." 
 
 

Članak 91.  
 

 U članku 364. stavku 1. iza četvrte rečenice dodaju se peta i šesta rečenica koje glase: 
"Društvo dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira dužno je bez 
odgađanja objaviti presudu u glasilu društva. Ako sud presudom donesenom povodom tužbe o 
ništavosti ili kojom se pobija odluka glavne skupštine  utvrdi da je odluka glavne skupštine 
ništava, presuda se neće upisati u sudski registar ako je pravomoćnim rješenjem suda iz 
članka 366.a stavka 1. utvrđeno da nedostatak odluke ne utječe na njezin učinak pa tako ni na 
valjanost upisa odluke u sudskom registru." 
 
 
 

Članak 92.  
 

 Iza članka 366. dodaje se članak 366.a koji glasi: 
 

"Upis u sudski registar odluke za koju se tužbom  
traži utvrđenje ništavosti 

 
Članak 366.a 

 
 (1) Ako se tužbom traži utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine društva o 
povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala, izdavanju obveznica, poduzetničkom ugovoru i u 
slučajevima kada tužba kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine  po ovom 
Zakonu nije dopuštena, parnični sud može na prijedlog društva rješenjem dopustiti da se 
odluka upiše u sudski registar i da njezin nedostatak ne utječe na učinak upisa. Sud će donijeti 
takvo rješenje  kada tužba nije dopuštena ili je očigledno neosnovana ili se, uzevši u obzir 
težinu povrede prava koja se ističe tužbom i interes predlagatelja i njegovih dioničara, pokaže 
potrebnim da odluka glavne skupštine odmah djeluje kako bi se  otklonila značajna šteta za 
predlagatelja  i njegove dioničare. Činjenice na temelju kojih se može donijeti rješenje treba 
učiniti vjerojatnima. 
 
 (2) Pravomoćno rješenje iz stavka 1. ovoga članka obvezuje registarski sud. Njegovo 
utvrđenje djeluje prema svakome. O prijedlogu sud mora odlučiti najkasnije u roku od tri 
mjeseca od dana kada je postavljen. Odgađanje donošenja rješenja mora se opravdati 
rješenjem protiv kojeg se ne može uložiti žalba. U hitnom slučaju rješenje se može donijeti i 
bez održavanja rasprave.  Protiv rješenja može se uložiti žalba u roku od tri dana od kada je 
dostavljeno stranci. Sud drugog stupnja dužan je odlučiti o žalbi u roku od trideset dana.  
 
 (3) Pokaže li se tužba za pobijanje osnovanom, društvo koje je ishodilo rješenje iz 
stavka 1. ovoga članka  dužno je tužitelju nadoknaditi štetu koja mu je pričinjena upisom 
odluke u sudski registar na temelju rješenja suda. Ne može se zahtijevati da se otkloni učinak 
upisa odluke u sudski registar.“  
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Članak 93.  
 

 U članku 376. stavku 2. u prvoj rečenici  iza riječi: "izvješća" dodaje se veznik:  "i".  
 

Članak 94. 
 
 U članku 385. stavku 1. u trećoj rečenici riječi "Nijedan osnivač" zamjenjuju se riječju 
"Osnivač" a riječ "ne" briše se. Četvrta rečenica se mijenja i glasi: "Ukupan iznos svih 
temeljnih uloga mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala društva." 
 
 

Članak 95.  
 

 U članku 390. stavci 3. i 8. brišu se. Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 
4., 5., 6. 
 

Članak 96.  
 

 Članak 391. mijenja se i glasi: 
 
 "(1) Društvenim se ugovorom članovi društva mogu obvezati, pored uplate temeljnih 
uloga, na dodatne uplate novca  ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost. 
Time se ne povećava temeljni kapital društva. 
 (2) Obveza članova iz stavka 1. ovoga članka na uplatu novca mora biti u razmjeru 
poslovnih udjela u društvu onih članova društva koji se obvezuju na dodatne činidbe. Bez 
učinka je odredba društvenog ugovora kojom  se određuje neki drugi omjer dodatnih uplata. 
Spomenuta se obveza može u društvenom ugovoru  ograničiti određenim iznosom, koji treba 
utvrditi omjerom poslovnih udjela članova. U društvenom se ugovoru može odrediti i da 
članovi društva donose odluku o tome da će društvu učiniti dodatna plaćanja. Nije li 
društvenim ugovorom izričito određeno da se odluka donosi većinom od najmanje tri 
četvrtine danih glasova, članovi društva mogu odluku donijeti samo jednoglasno. 
 (3) Ako član, kada se to od njega traži, ne ispuni svoju obvezu naknadnog plaćanja 
društvu koja je ograničena određenim iznosom, a kada nije tako ograničena ako ne prelazi 
iznos određen društvenim ugovorom, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o zakašnjenju s 
uplatom temeljnog uloga, ako društvenim ugovorom nije što drugo predviđeno. Prednik člana 
društva odgovara za plaćanje društvu samo do visine  obveze u vrijeme podnošenja prijave za 
upis njegova izlaska iz društva u knjigu poslovnih udjela.   
 (4) Ako obveza dodatnog plaćanja nije ograničena određenim iznosom, član društva 
koji je u cijelosti uplatio temeljni ulog  može se osloboditi obveze plaćanja koja otpada na 
njegov poslovni udio tako da u roku od  mjesec dana nakon što se od njega zahtijeva plaćanje  
društvu stavi svoj poslovni udio na raspolaganje. Ako on u tome roku ne plati ono što se od 
njega traži niti se koristi spomenutim pravom, društvo ga može preporučenim pismom 
obavijestiti da se smatra kako je svoj poslovni udio stavio na raspolaganje društvu. Društvo 
mora u roku od mjesec dana od primitka spomenute izjave člana društva, odnosno od 
spomenute obavijesti članu, njegov poslovni udio izložiti prodaji javnim nadmetanjem, a 
prodaji na drugi način samo ako se s time suglasi član društva o čijem je poslovnom udjelu 
riječ. Društvo je dužno iznos postignut prodajom koji preostane nakon pokrića troškova 
prodaje i podmirenja obveze dodatnog plaćanja isplatiti članu društva. Ne može li se tražbina 
društva podmiriti utrškom od prodaje poslovnog udjela, ovaj pripada društvu koje ga može 
otuđiti za vlastiti račun. Društvenim se ugovorom način podmirenja obveze člana društva 
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određen ovim stavkom može ograničiti na slučaj kada zahtijevano dodatno plaćanje društvu 
prelazi neki određeni iznos.   

(5) Ono što je uplaćeno može se vratiti članovima društva ako nije potrebno za pokriće 
gubitka društva. Povrat uplaćenog dopušten je samo svim članovima u omjeru njihovih 
temeljnih uloga i ne prije isteka tri mjeseca od kada društvo objavi odluku o povratu. Ako je 
društvenim ugovorom predviđeno da su dodatne uplate moguće i prije nego što se u 
potpunosti uplate temeljni ulozi, povrat tako uplaćenog nije dopušten prije nego što se u 
potpunosti ne uplate temeljni ulozi. Vrate li se spomenute uplate protivno toj zabrani, 
primatelji vraćenog iznosa, članovi uprave i preostali članovi društva odgovaraju društvu po 
odredbama  članaka 407. i 430. ovoga Zakona. 

(6) Ako se, pored uplate temeljnog uloga, jedan ili više članova obvežu društvu na 
činidbe koje se ne sastoje u isplati novca ali imaju imovinsku vrijednost, u društvenom 
ugovoru moraju se odrediti opseg i pretpostavke za ispunjenje tih činidbi, mjerila za 
određivanje naknade koju za to društvo treba platiti te ugovorna kazna za slučaj neispunjenja 
ili neurednog ispunjenja preuzete obveze. Plaćanja društva ne mogu biti veća od vrijednosti 
činidbi koje treba ispuniti."  
 

Članak 97.  
 

 U članku 394. stavku 4. točki 3. riječi: "članka 239. članka 2." zamjenjuju se riječima: 
"članka 239. stavka 2.". 
 

Članak 98. 
 
 U članku 401. stavku 1. riječi: "bili upisani u knjizi" zamjenjuju se riječima: "se prema 
društvu smatrali imateljima". 
 

Članak 99.  
 

 Iza članka 406. dodaje se  članak 406.a  i naslov iznad njega koji glase: 
 

"Rezerve društva 
 

Članak 406.a 
 

 (1) U rezerve kapitala društvo unosi 
       1. dio uplaćenih iznosa za koje se izdaju poslovni udjeli koji prelazi nominalne 
iznose temeljnih uloga, 
       2. iznose dodatnih plaćanja članova društva radi stjecanja posebnih prava u 
društvu,   
                  3.  iznose ostalih dodatnih plaćanja članova društvu kao npr. dodatnih činidbi, 

      4. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva 
unijela u rezerve kapitala. 

(2) U rezerve iz dobiti smiju se unositi samo iznosi iz neto dobiti poslovne godine ili 
iz neto dobiti iz ranijih poslovnih godina, a u njih se ubrajaju rezerve za vlastite poslovne 
udjele, rezerve predviđene društvenim ugovorom i ostale rezerve.  

(3) Na primjenu sredstava rezervi kapitala na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 222. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona osim onoga što se odnosi na zakonske 
rezerve i propisanu visinu tih rezervi i rezervi kapitala. 
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 (4) U rezerve za vlastite poslovne udjele mora se unijeti iznos koji odgovara iznosu 
koji je za te poslovne udjele iskazan u aktivnoj strani bilance. Te se rezerve mogu ukinuti 
samo ako društvo otuđi ili povuče vlastite poslovne udjele ili ih smanjiti za iznos za koji one 
prelaze iznos niže iskazane vrijednosti tih poslovnih udjela u aktivnoj strani bilance. Te se 
rezerve mogu oblikovati i iz rezervi predviđenih društvenim ugovorom ako taj ugovor 
predviđa tu mogućnost i iz iznosa ostalih rezervi iz dobiti koji prelazi iznose prenesenih 
gubitaka iz ranijih godina koji se nisu mogli pokriti iz neto dobiti iz poslovne godine. 
 (5) Rezerve predviđene društvenim ugovorom smiju se koristiti samo za namjene 
određene tim ugovorom. 
 (6) Na primjenu ostalih rezervi na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 
222. stavka 5. ovoga Zakona." 
 

Članak 100. 
 
 U članku 407. dodaje se stavak 1. koji glasi: 
 "(1) Nisu dopuštene isplate članovima društva iz imovine društva vrijednost koje 
odgovara iznosu temeljnog kapitala. To ne vrijedi za činidbe drugoj ugovornoj strani iz 
ugovora o vođenju poslova društva i ugovora o prijenosu dobiti ili za činidbe u pogledu kojih  
društvo ima prema članu zahtjev na protučinidbu u istoj vrijednosti ili na povrat onoga što je 
dano u što se ubrajaju i zahtjevi na povrat zajma kojim se nadomješta kapital i onoga što u 
gospodarskom smislu odgovara tom zajmu." 

Stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. 
U stavku 6. brojke: "1. do 3." zamjenjuju se brojkama: "2. do 4.", a u stavku 7. brojke: 

"2. i 3." zamjenjuju se brojkama: "3. i 4.". 
 

Članak 101.  
 

 U članku 408. stavku 3.  u trećoj rečenici  riječi: "to nema za posljedicu da se pravila o 
nadomještanju kapitala primjenjuju na njegove ranije i nove zajmove." zamjenjuju se 
riječima: "to ima za posljedicu da  se pravila o nadomještanju kapitala ne primjenjuju na 
njegove tražbine koje proizlaze iz ranije danih i novih zajmova do visine temeljnog kapitala 
uplaćenog u društvo u skladu sa Zakonom pri povećanju temeljnog kapitala na temelju kojeg 
je udio stečen." 
 

Članak 102. 
 
 U članku 410. stavku 2. rečenica druga zamjenjuje se s dvije rečenice koje glase: 
"Uprava društva dužna je o svakoj promjeni članova društva ili njihovih poslovnih udjela bez 
odgađanja izvijestiti registarski sud dostavljanjem popisa članova društva kojeg potpišu 
članovi uprave u kome se navode imena i prezimena članova društva, dan rođenja i 
prebivalište a za pravne osobe tvrtka i sjedište, porezni broj, nominalni iznosi temeljnih uloga, 
ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno vratilo članu, poslovni 
udjeli koji im pripadaju i brojevi pod kojim ih se u društvu vodi. Uprava mijenja popis 
članova društva na temelju priopćenja o promjeni i podnesenog dokaza da je do promjene 
došlo." 
 Stavak  3. se mijenja i glasi: 
 "(3) Ako je javni bilježnik sudjelovao u promjeni iz stavka 2. ovoga članka, dužan je  
bez odgađanja nakon što je ona učinjena, bez obzira na  eventualne kasnije razloge njezine 
nevaljanosti, umjesto članova uprave potpisati popis članova društva i dostaviti jedan 
primjerak registarskom sudu a jedan društvu. Na tom popisu javni bilježnik mora potvrditi da 
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sve što je u popisu navedeno odgovara promjenama u kojima je sudjelovao i da su  podaci u 
njemu u skladu s podacima u posljednjem popisu koji je bio predan registarskom sudu." 
 

Članak 103.  
 

U članku 411. stavku 1. iza prve rečenice  dodaje se  rečenica koja glasi: "Popis 
članova društva koji uprava dostavlja registarskom sudu mijenja se dostavljanjem tome sudu 
novog popisa s odgovarajućim dokazima o nastalim promjenama." U dosadašnjoj drugoj 
rečenici riječi: "sadržaja obavijesti o članovima" zamjenjuju se riječima: "popisa članova", 
riječi: "koje" zamjenjuju se riječju: "kojeg", a riječi: "spomenutoj obavijesti" zamjenjuju se 
riječima: "spomenutom popisu". Na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: "U korist 
onoga tko pravnim poslom stječe poslovni udio ili pravo na taj udio vrijedi sadržaj popisa 
dostavljen registarskom sudu kao točan, osim za stjecatelja poslovnog udjela kome je poznato 
da podatak nije točan." 
 

Članak 104.  
 

 U članku 412. iza stavka 4. dodaje se  stavak 5. koji glasi: 
 "(5) Spoje li se raspolaganjem poslovnim udjelima po bilo kojoj osnovi svi udjeli kod 
jedne osobe tako da nastane društvo jedne osobe, zbog toga ne treba mijenjati društveni 
ugovor niti je potrebna  izjava o osnivanju društva. Ako je društvo osnovano na temelju izjave 
o osnivanju društva pa ono nakon toga postane društvo s više od jednog člana, članovi društva  
moraju sklopiti društveni ugovor." 
 Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 
 

Članak 105.  
 

 Članak 416. stavak 5. briše se.  
 

Članak 106.  
 

 U članku 423. stavku 2. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: "Nije li u odluci o 
imenovanju što drugo rečeno, mandat predsjedniku i članu uprave počinje s danom donošenja 
odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru." 
 

Članak 107.  
 

 U članku 424. stavak 2. ispred riječi: "Od članova društva" stavlja se oznaka stavka: 
"(3)". 

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.  
 

Članak 108.  
 

 U članku 426. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 
 "(7) Ako društvo nema nijednog člana uprave ni privremenog upravitelja, za primanje 
očitovanja volje i  pismena zastupaju ga članovi nadzornog odbora, ako društvo ima taj organ, 
a ako ga nema članovi društva. Njima se izjavljuju očitovanja volje i dostavljaju pismena  na 
adrese vidljive iz sudskog registra. Volja je valjano izjavljena odnosno pismeno je valjano 
dostavljeno ako je to učinjeno prema jednoj od tih osoba." 
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U stavku 7. koji postaje stavak  8. brojka: "49" zamjenjuje se brojkom: "41". 
Stavak  8. postaje stavak  9. 

 
Članak 109.  

 
 Iza članka 431.a dodaju se  članak 431.b i naslov iznad njega koji glase: 
 

"Godišnje izvješće o stanju društva i konsolidirano 
godišnje izvješće društva 

 
431.b 

 
 Na podnošenje godišnjeg izvješća o stanju društva i konsolidiranog godišnjeg izvješća 
društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 250.a i 250.b ovoga Zakona." 
 

Članak 110. 
 

 U članku 434. stavku 2., točkama 1.,4. i 5. brojka: "300" zamjenjuje se brojkom: 
"200". 
 U stavku 4., u drugoj i trećoj rečenici, brojka: "300" zamjenjuje se brojkom"200".  
 

Članak 111.  
 

 U članku 437. iza stavka 4. dodaje se  stavak 5. koji glasi: 
 
 "(5) Nije li u odluci o izboru odnosno u izjavi o imenovanju što drugo rečeno, mandat 
članu nadzornog odbora počinje s danom donošenja te odluke odnosno davanja izjave bez 
obzira na upis u sudskom registru." 
 

Članak 112.  
 

U članku 441. stavku 1. točki 1. iza riječi: "društva," dodaju se riječi: "izvješću uprave 
o stanju društva,", a u točki 5. iza riječi :"podjeli" dodaje se zarez i riječ: "spajanju". 

Iza stavka 2. dodaje se  stavak 3. koji glasi: 
"(3) Nakon što skupština društva utvrdi godišnja financijska izvješća i konsolidirana 

financijska izvješća kada su obvezna, te prihvati godišnje izvješće o stanju društva i 
konsolidirano godišnje izvješće društva, uprava društva dužna ih je, zajedno s izvješćem 
revizora, kada je revidiranje financijskih izvješća propisano zakonom ili određeno društvenim 
ugovorom, bez odgađanja predati u sudski registar radi upisa predaje i objave tog upisa." 
 
 

Članak 113.  
 

 U članku 457. stavku 5. riječ: "ovjeri" zamjenjuje se riječju: "potvrdi". 
 
 

Članak 114.  
 

 U članku 458. stavku 2. točki 1. riječ: "ovjeri" zamjenjuje se riječju: "potvrdi". 
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Članak 115.  

 
 U članku 459. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: "rezervi" dodaju se riječi: "iz  
dobiti".  
 
 

Članak 116.  
 

 U članku 465.b stavku 1.  u prvoj rečenici  iza riječi: "rezervi" dodaju se riječi: "iz 
dobiti", a riječi: "korišteni pri njihovu smanjenju" zamjenjuju se riječima: "dobiveni njihovim 
smanjenjem".  
 

Članak 117.  
 

 U članku 475. stavku 1. riječ: "ima" zamjenjuje se riječima: "može imati". 
 
 

Članak 118.  
 

 U članku 478.a stavku 1. riječ: "oni" zamjenjuje se riječju: "svi", a riječi: "koji 
istodobno nisu i dioničari odnosno članovi vladajućeg društva" zamjenjuju se riječima: "osim 
onih koji na temelju pravno ili gospodarski utemeljene veze s vladajućim društvom (drugom 
ugovorom stranom) neposredno ili posredno imaju od ugovora koristi na sličan način kao i to 
društvo (druga ugovorna strana)."  
 

Članak 119.  
 

 U članku  480. stavku 1. točki 3. riječi: "u svoje ime i za svoj račun" zamjenjuju se 
riječima: "u ime društva, a za svoj račun".  
 
 

Članak 120.  
 

 U članku 496. stavku 2. riječi: "pravo prvenstva pri podmirenju zahtjeva" zamjenjuju 
se riječima: "odgovarajući pravni zahtjev prema vladajućem društvu". 
 
 

Članak 121.  
 

 U članku 500. ispred riječi: "Na zahtjev" stavlja se oznaka: "(1)".  
U točki 2. iza riječi: "nadzorni" dodaje se zarez i riječi: "odnosno upravni".  
Dodaje se  stavak 2. koji glasi: 

 "(2) Postoje li okolnosti koje opravdavaju sumnju da je postupanjem protivno obvezi 
urednog vođenja poslova oštećeno društvo, zahtjev mogu postaviti i dioničari, odnosno 
članovi društva  na čije dionice odnosno poslovne udjele otpada dio temeljnog kapitala iz 
članka 298. stavka 2. ovoga Zakona ako učine vjerojatnim da su najmanje tri mjeseca prije 
postavljanja zahtjeva dioničari odnosno članovi društva."  
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Članak 122.  

 
 U članku 501. stavku 1. riječi: "prednost pri zahtjevu" zamjenjuju se riječima: "pravni 
zahtjev". 
 
 U stavku 2. riječ: "jamče" zamjenjuje se riječju: "odgovaraju". 
 
 
 

Članak 123.  
 

Članak 503. mijenja se i glasi: 
 

"(1) Glavna skupština dioničkoga društva, odnosno skupština društva s ograničenom 
odgovornošću može donijeti odluku o priključenju društva drugome dioničkom društvu ili 
društvu s ograničenom odgovornošću čije je sjedište u Republici Hrvatskoj (glavnome 
društvu), ako sve dionice društva, odnosno jedini udio u društvu drži buduće glavno društvo. 
Na tu se odluku ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona i statuta o promjeni statuta.  

(2) Odluka o priključenju pravovaljana je ako se s njome suglasi skupština budućega 
glavnoga društva. Odluka o davanju suglasnosti donosi se glasovima koji predstavljaju 
najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga u skupštini društva pri donošenju 
odluke. Statutom se može predvidjeti da je za to potrebna veća većina a može se zahtijevati i 
ispunjenje dodatnih pretpostavki. Na tu odluku primjenjuje se druga rečenica stavka 1. ovoga 
članka.  

(3) Od sazivanja skupštine koja treba odlučiti o davanju suglasnosti na priključenje, 
dioničarima odnosno članovima društva mora se omogućiti da u poslovnim prostorijama 
društva pregledaju:  

1. odluku o priključenju, 
2. izvješće uprave budućega glavnog društva u kojemu se priključenje pravno i 

gospodarski obrazlaže i objašnjava (izvješće o priključenju), 
3. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva za zadnje tri godine onih 

društava koja sudjeluju u priključenju. 
(4) Svakom članu odnosno dioničaru mora se na njegov zahtjev, a na trošak društva, 

uručiti prijepis odluke o priključenju. 
(5) Dioničari odnosno članovi društva imaju pravo iz stavka 1. ovoga članka i na 

skupštini koja treba odlučiti o davanju suglasnosti na priključenje. 
(6) Na početku rasprave o davanju suglasnosti na priključenje, uprava ga mora 

objasniti. Svakog dioničara odnosno člana društva mora se, na njegov zahtjev, izvijestiti o 
svim bitnim činjenicama vezanim za priključenje, koje se odnose na društvo koje se 
priključuje. 

(7) Uprava priključenoga društva mora podnijeti prijavu za upis priključenja u sudski 
registar u kojemu je ono upisano. U prijavi se mora navesti tvrtku glavnoga društva. Prijavi se 
prilažu zapisnik sa skupštine koja je donijela odluku o priključenju, njegovi prilozi u originalu 
ili u javno ovjerenom prijepisu ili preslici te izjava uprave da odluka o priključenju nije 
pobijana ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno. 

(8) Društvo je priključeno glavnome društvu upisom priključenja u sudski registar na 
čijem je području sjedište društva koje se priključuje."  
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Članak 124.  
 

   
U članku 504. stavku 1. riječi: "6. i" brišu se, a iza brojke: "7." dodaju se riječi: "i 8."  
U stavku 2. riječ: "Oglašavanje" zamjenjuje se riječju: "Objava", riječ: "valjano" 

riječju: "valjana", a u točki 2. riječ:"mu" riječju:"joj", a riječ: "ponudi" riječju: "nudi". 
Stavak  9. briše se. 

 
Članak 125.  

 
 U članku 504.a stavku 2. u petoj rečenici riječ: "glavnog" zamjenjuje se riječju: 
"priključenog".  
 
 U stavku 3. u drugoj rečenici ispred riječi: "upisa" umeće se riječ "objave".  
 

 
Članak 126.  

 
 U članku 513. stavku 2. iza točke 3. dodaje se  točka 4. koja glasi: 

 "4. u slučaju iz članka 520. stavka 4. ovoga Zakona, visinu novčanih doplata te 
odredbu da će te novčane doplate platiti društvo preuzimatelj ili tvrtku odnosno ime i prezime 
druge osobe koja će te iznose platiti,".  

Točke 4. do 8. postaju točke 5. do 9.  
U točki 9. iza riječi: "nadzornog" dodaje se zarez i riječi: "odnosno upravnog". 
Iza stavka 2. dodaje se  stavak 3. koji glasi:  
"(3) Izjava druge osobe koja se obvezuje platiti doplate u novcu umjesto društva 

preuzimatelja mora se dati u obliku javnobilježničke isprave." 
 

 
Članak 127.  

 
 U članku 515. stavku 2. u prvoj rečenici  iza riječi: "pripajanja" dodaju se riječi: "na 
prijedlog nadzornog odnosno upravnog odbora društva". U drugoj rečenici  riječ "uprava" 
zamjenjuje se riječima: "nadzornih odnosno upravnih  odbora". 
 
 

Članak 128.  
 
 Iza članka 515. dodaju se  članak 515.a i naslov iznad njega koji glase: 
 

"Provjera pripajanja od strane nadzornog odnosno  
upravnog odbora 

 
Članak 515.a 

 
 Nadzorni odnosno upravni odbor svakog društva koje sudjeluje u pripajanju dužan je 
provjeriti namjeravano pripajanje na temelju izvješća uprave o pripajanju i izvješća revizora o 
pripajanju iz članaka 514. i 515. ovoga Zakona. Taj odbor mora o tome sastaviti pisano 
izvješće." 
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Članak 129.  

  
  

 U članku 517. stavku 1. riječi: "prijaviti u sudski registar" zamjenjuju se riječima: 
"dostaviti registarskom sudu" i dodaju dvije  rečenica koje glase: "Društvo mora objaviti da je 
ugovor o pripajanju predan u sudski registar. U objavi mora se dioničare upozoriti na njihovo 
pravo iz stavka 2. ovoga članka Zakona." 
 U stavku 2. točki 4. iza riječi: "Zakona" briše se točka i dodaju riječi: "i izvješća 
nadzornih odnosno upravnih odbora iz članka 515.a ovoga Zakona." 
 
 

Članak 130.  
 
 U članku 520. stavak 4. mijenja se tako da glasi:  

"(4) Ako je omjer zamjene dionica pripojenoga društva za dionice društva 
preuzimatelja takav da ne omogućuje da se jedna ili više dionica pripojenoga društva 
zamijene za cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj ili druga osoba 
moraju dioničarima pripojenoga društva koji ne drže odgovarajući dovoljni broj dionica 
pripojenoga društva platiti doplatu u novcu. Ukupan iznos doplata u novcu ne smije prelaziti 
deseti dio ukupnoga nominalnog iznosa danih dionica društva preuzimatelja odnosno 
temeljnoga kapitala koji otpada na dane dionice bez nominalnoga iznosa." 
 

 
Članak 131.  

 
 U članku 521. stavku 2. drugoj rečenici iza riječi: "odluke o pripajanju," dodaju se 
riječi: "izvješća uprava o pripajanju iz članka 514. ovoga Zakona, izvješća revizora iz članka 
515. ovoga Zakona, izvješća nadzornih odnosno upravnih odbora iz članka 515.a. ovoga 
Zakona, izjave osoba iz članka 513. stavka 3. ovoga Zakona, ako se u skladu s člankom 531. 
ovoga Zakona nije održala glavna skupština društva preuzimatelja, izjavu uprave društva 
preuzimatelja da dioničari koji na to imaju pravo nisu tražili njezino održavanje,". 
  

 
Članak 132.  

 
 U članku 522. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: "Društvo 
preuzimatelj sveopći je pravni slijednik pripojenoga društva te time stupa u sve pravne odnose 
pripojenoga društva". Dosadašnja druga rečenica  postaje treća rečenica. 
 
 

Članak 133.  
 
 Iznad članka 529. mijenja se naslov tako da glasi: "Ništavost odluka o pripajanju" 

U članku  529. ispred riječi: "Nakon upisa" stavlja se oznaka:" (1)".  
Dodaje se  stavak 2. koji glasi: 
"(2) Tužbe na utvrđenje da su ništave odluke o pripajanju ne mogu se podnijeti nakon 

isteka roka od šest mjeseci od dana kada su upisom pripajanja u sudski registar društva 
preuzimatelja nastupile pravne posljedice pripajanja." 
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Članak 134.  
 
 U članku 531. stavku 1. dodaju se  druga i treća rečenica  koje glase: "Dioničare se u 
objavi iz članka 517. stavka 1. ovoga Zakona mora upozoriti na to njihovo pravo. Ako se ne 
traži održavanje glavne skupštine, uprava društva preuzimatelja mora najmanje mjesec dana 
prije održavanja glavne skupštine pripojenoga društva, koja će odlučivati o davanju 
suglasnosti na ugovor o pripajanju, osigurati dioničarima ostvarenje njihova prava iz članka 
517. stavka 2. ovoga Zakona." 

U stavku 2. riječi: "točke 3. do 5." zamjenjuju se riječima: "točke 3. i 4. te članka 
514.", a riječi: "i članka 517. stavak 2. točka 5." brišu se. 
 
 

Članak 135.  
 
 U članku 532. stavku 2. drugoj rečenici  riječi: "dva mjeseca" zamjenjuju se riječima: 
"mjesec dana". Nakon treće rečenice dodaju se  tri rečenice koje glase: "Sud mora objaviti da 
je podnesen zahtjev za doplatu zbog prenisko odmjerenog omjera zamjene dionica. U roku od 
mjesec dana od objave da je zahtjev podnesen, dioničari koji na to imaju pravo mogu 
podnijeti svoje zahtjeve za doplatom. Na to njihovo pravo mora ih se upozoriti u objavi."   

Nakon stavka 2. dodaju se  stavci  3. do 8. koji glase:  
"(3) Dioničari se mogu odreći prava na podnošenje zahtjeva za dodatnim uplatama 

izjavom u zapisnik na skupštini koja odlučuje o pripajanju ili izjavom koja mora biti dana u 
obliku javnobilježničke isprave.  

(4) Dioničari pripojenoga društva koji uspiju sa svojim zahtjevom za doplatom u 
novcu imaju pravo i na zakonsku zateznu kamatu, koja je važila na dan nastanka pravnih 
posljedica pripajanja upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja, uvećanu za 
dva postotna poena, od dana nastanka pravnih posljedica pripajanja upisom pripajanja u 
sudski registar društva preuzimatelja. 

(5) Na zahtjev društva preuzimatelja, sud može dopustiti da se dioničarima 
pripojenoga društva koji su postavili zahtjev, umjesto doplata u novcu dadu dodatne dionice 
društva preuzimatelja. Za tu svrhu društvo preuzimatelj mora prije svega koristiti vlastite 
dionice, ako ih ima. Ako društvo preuzimatelj nema vlastite dionice ili ih nema dovoljno, 
može izdati nove dionice povećanjem temeljnoga kapitala, pri čemu se ne uplaćuju ulozi. 
Povećanje temeljnoga kapitala dopušteno je samo ako je prema zadnjim financijskim 
izvješćima, koji ne smiju biti sastavljeni više od osam mjeseci od dana kada se odlučuje o 
povećanju temeljnoga kapitala, iznos raspoloživih rezervi koje se mogu koristiti za tu svrhu 
najmanje jednak ukupnom iznosu za koji se nove dionice izdaju ili ako je ukupni iznos 
temeljnoga kapitala nakon povećanja i rezervi, koje društvo mora imati, a ne smije ih 
upotrijebiti za povećanje temeljnoga kapitala, jednak ili manji od ukupne vrijednosti imovine 
društva, umanjenoj za njegove obveze. 

(6) Prilikom donošenja odluke o zahtjevu, sud može tražiti mišljenje vještaka. Na 
temelju mišljenja vještaka, sudionici postupka mogu sklopiti nagodbu o visini doplata u 
novcu odnosno broju novoizdanih dionica društva preuzimatelja koje će pripasti dioničarima 
pripojenoga društva.  

(7) Protiv odluke suda koji je odlučivao o zahtjevu, dopuštena je žalba u roku od 
mjesec dana, koju mogu podnijeti društvo preuzimatelj i svaki dioničar koji je postavio 
zahtjev, a ako je sud dopustio da umjesto doplata u novcu društvo preuzimatelj izda nove 
dionice, tada i dioničari društva preuzimatelja kojima su zbog toga umanjena prava. 
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(8) Predujam troškova postupka dužno je platiti društvo preuzimatelj, ali svaka stranka 
snosi predujam troškova svojih zastupnika u postupku." 
 

Članak 136.  
 

 U članku 533. stavku 1. riječi: "članka 520. stavka 2." zamjenjuju se riječima: "članka 
520. stavka 4.". 
 

Članak 137.  
 

 U članku 547. stavku 2. drugoj rečenici riječi: "dva mjeseca" zamjenjuju se riječima: 
"mjesec dana".  Iza treće rečenice dodaju se četiri rečenice koje glase: "Sud mora objaviti da 
je podnesen zahtjev za doplatu zbog prenisko odmjerenog omjera zamjene udjela. U roku od 
mjesec dana od objave da je zahtjev podnesen, članovi koji na to imaju pravo mogu podnijeti 
svoje zahtjeve za doplatom. Na to njihovo pravo mora ih se upozoriti u objavi. Na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 532. stavaka 3. do 8. ovoga Zakona.".   
 
 

Članak 138.  
 
 U članku 548. stavku 1. prvoj rečenici brojke: "1, 2. i 5." zamjenjuju se brojkama: "1. i 
2.". 
  

Članak 139.  
 

 U članku 549. dodaje se  stavak 6. koji glasi: 
"(6) Na pripajanje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 567., članka 

569. točke 4. i članka 570. ovoga Zakona." 
 

Članak 140. 
 
 

Iza članka 549. dodaje se naslov Odjeljak 4.a, naslovi i članci 549.a, 549. b, 549.c, 
549.d, 549.e, 549.f, 549.g, 549.h, 549.i, 549.j i 549.k koji glase: 
 

„Odjeljak 4a 
 

PREKOGRANIČNA PRIPAJANJA I SPAJANJA 
 

Pojam prekograničnog pripajanja i spajanja 
 

Članak 549.a 
 
 (1) Prekogranično je pripajanje u smislu odredaba ovoga Zakona ono pripajanje u 
kojem je barem jedno od društava koja sudjeluju u pripajanju (pripojeno društvo ili društvo 
preuzimatelj) valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, a barem je jedno od društava 
koja sudjeluju u pripajanju društvo kapitala u smislu članka 2. točke 1. Direktive 2005/56/EZ 
Europskog parlamenta i Vijeća od 26.10.2005. o prekograničnim pripajanjima društava 
kapitala, koje je valjano osnovano po pravu druge države Europske unije ili države koja je 
stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru.  
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(2) Prekogranično je spajanje u smislu odredaba ovoga Zakona ono spajanje u kojem 
je barem jedno od društava koja sudjeluju u spajanju dioničko društvo ili društvo s 
ograničenom odgovornošću valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske, a barem je jedno 
od društava koja sudjeluju u spajanju društvo kapitala u smislu članka 2. točke 1. Direktive 
2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26.10.2005. o prekograničnim pripajanjima 
društava kapitala, koje je valjano osnovano po pravu druge države Europske unije ili države 
koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru. Odredbe ovoga 
odjeljka o prekograničnim pripajanjima na odgovarajući se način primjenjuju na 
prekogranična spajanja. 

 
(3) U prekograničnom pripajanju prema odredbama ovoga Zakona ne mogu 

sudjelovati zadruge, pa i kada prema pravu druge države članice Europske unije ili države 
koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru ispunjavaju uvjete iz 
članka 2. točke 1. Direktive 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26.10.2005. o 
prekograničnim pripajanjima društava kapitala niti društva koja su određena u Direktivi 
Vijeća br. 85/611/EEZ od 20.12.1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa o društvima za 
kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire.  
 

(4) Odredbe ovoga Zakona o prekograničnim pripajanjima primjenjuju se na 
odgovarajući način i ako je jedno od pripojenih društava valjano osnovano i ima registrirano 
sjedište u državi koja nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica Ugovora o 
europskom ekonomskom prostoru, pod uvjetom da je u takvom pripajanju, društvo 
preuzimatelj valjano osnovano po pravu Republike Hrvatske i ima registrirano sjedište, 
središnje mjesto upravljanja ili središnje mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj. 

 
 

(5) Ako odredbama ovoga Odjeljka Zakona nije određeno drugačije, na prekogranična 
se pripajanja na odgovarajući način primjenjuju odredbe Odjeljaka 1. do 4. Glave VII ovoga 
dijela Zakona. 

 
 

Zajednički plan pripajanja 
 

Članak 549.b 
 
 (1) Organi ovlašteni za zastupanje društava koja sudjeluju u pripajanju sastavljaju 
zajednički plan pripajanja, koji mora sadržavati sljedeće podatke:  
 
 1. pravni oblik, tvrtku i registrirano sjedište svih društava koja sudjeluju u pripajanju, 
 
 2. omjer zamjene dionica odnosno udjela te iznose doplata u novcu, 
 
 3. pojedinosti o prijenosu dionica odnosno udjela na društvo preuzimatelja, 
 
 4. očekivane učinke pripajanja na zaposlenost, 
 
 5. vrijeme od kada stjecatelji dionica u društvu preuzimatelju imaju pravo na dio dobiti 
društva i sve pojedinosti glede toga prava, 
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 6. od kada radnje pripojenoga društva vrijede kao da su poduzete za račun društva 
preuzimatelja, 
 
 7. prava koja društvo preuzimatelj daje članovima društva koji imaju posebna prava, 
kao i imateljima drugih vrijednosnih papira odnosno mjere koje se u odnosu na te osobe 
predlažu, 
 
 8. posebne pogodnosti koje se daju stručnjacima koji sudjeluju u provjeri pripajanja, 
kao i članovima organa upravljanja i nadzora društava koja sudjeluju u pripajanju, 
 
 9. statut odnosno društveni ugovor društva preuzimatelja, 
 
 10. ako je to potrebno, obavijesti o postupcima prema kojima se određuje 
suodlučivanje zaposlenih u društvu preuzimatelju, 
 
 11. obavijesti o procjeni vrijednosti imovine i obveza koji se prenose na društvo 
preuzimatelja, 
 
 12. danu na koji se odnose računi dobiti i gubitka koji se uzimaju u obzir za 
određivanje uvjeta pripajanja. 
 
 (2) Ako sve dionice odnosno udjele u pripojenome društvu drži društvo preuzimatelj, 
zajednički plan pripajanja ne mora sadržavati podatke iz točki 2, 3. i 5. prethodnoga stavka 
ovoga članka. 
 
 (3) Zajednički plan pripajanja mora biti sastavljen u obliku javnobilježničke isprave.  

 
 
 

Objava zajedničkog plana pripajanja  
 

Članak 549.c 
 
 (1) Zajednički plan pripajanja treba dostaviti u sudski registar prije nego što se sazove 
skupština koja treba odlučiti o pripajanju, a najmanje mjesec dana prije njezina održavanja. 
Društvo mora objaviti da je ugovor o pripajanju prijavljen u sudski registar.  
 
 (2) U objavi plana pripajanja moraju se posebno navesti sljedeći podaci: 
 
 1. obavijest o tome da je zajednički plan pripajanja prijavljen u sudski registar, 
 
 2. pravni oblik, tvrtka i registrirano sjedište svih društava koja sudjeluju u pripajanju, 
 
 3. podaci o registrima u kojima su upisana društva koja sudjeluju u pripajanju, 
 
 4. naznaka o tome na koji je način predviđeno da vjerovnici i manjinski članovi 
društava koja sudjeluju u pripajanju mogu ostvariti svoja prava te adresa na kojoj oni o tome 
mogu dobiti potpune obavijesti bez plaćanja naknade. 
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Izvješće o pripajanju 
 

Članak 549.d 
 

 (1) Organ upravljanja svakog društva koje sudjeluje u pripajanju mora sastaviti 
izvješće o pripajanju u kojem se pripajanje obrazlaže pravno i gospodarski te se navode 
posljedice koje će ono imati na članove društava koja sudjeluju u pripajanju, vjerovnike i 
radnike.  
 
 (2) Radnicima odnosno njihovim predstavnicima mora se omogućiti uvid u izvješće iz 
prethodnoga stavka ovoga članka najkasnije mjesec dana prije održavanja skupštine koja treba 
odlučiti o pripajanju. Ako radnici dadu svoje mišljenje o pripajanju, ono se mora priložiti 
izvješću o pripajanju.  
 

 
Revizija pripajanja  

 
Članak 549.e 

 
 (1) Na reviziju pripajanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz članka 515. 
ovoga Zakona. 
 
 (2) Revizija pripajanja nije potrebna ako se s time suglase svi članovi svih društava 
koja sudjeluju u pripajanju. 

 
 
 

Odluke skupština  
 

Članak 549.f 
 

 (1) Ako društvo preuzimatelj drži sve dionice pripojenoga društva, za valjanost 
pripajanja ne traži se odluka glavne skupštine pripojenoga društva.  
 
 (2) Glavna skupština može uvjetovati svoju suglasnost na pripajanje time da radnici 
društva preuzimatelja izričito odobre način suodlučivanja radnika u tome društvu.  
 

 
Omjer zamjene dionica odnosno udjela, doplate u novcu i posebna prava dioničara 

odnosno članova društva 
 

Članak 549.g 
 

 Odredbe ovoga Zakona o postupcima sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica 
(članak 532.) odnosno udjela (članak 547.) i o ostvarivanju posebnih prava dioničara (članak 
562.) odnosno članova društva (članak 570.) primjenjuju se na pripojeno društvo koje ima 
registrirano sjedište u drugoj državi članici Europske unije ili u državi koja je stranka 
ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, a ta država ne poznaje navedene 
postupke, samo ako se s njihovom primjenom pred nadležnim sudom te države izričito suglasi 
skupština pripojenoga društva prilikom odlučivanja o pripajanju.  
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Zaštita vjerovnika pripojenoga društva  

 
Članak 549.h 

 
 Vjerovnicima pripojenoga društva, mora se dati osiguranje, ako se u tu svrhu  prijave u 
pisanom obliku  u roku od dva mjeseca od objave plana pripajanja, navodeći pritom temelj i 
visinu tražbine. To pravo imaju samo vjerovnici u odnosu na tražbine koje su nastale prije ili 
najkasnije 15 dana nakon objave plana pripajanja, a koji dokažu da je pripajanjem ugroženo 
ispunjenje njihovih tražbina.  
 

 
Prijava pripajanja u registar pripojenoga društva s registriranim sjedištem u Republici 

Hrvatskoj  
 

Članak 549.i 
 

 (1) Za pripojeno društvo koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, sud u 
čijem je registru to društvo upisano, nadležan je za nadzor svih radnji u postupku pripajanja, 
utoliko ukoliko se one tiču toga društva.  
 
 (2) Uprava pripojenoga društva mora podnijeti prijavu za upis u sudski registar. U 
prijavi za upis pripajanja mora se navesti da traju postupci sudskog ispitivanja omjera 
zamjena dionica (članak 532.) odnosno poslovnih udjela (članak 547.) i o ostvarivanju 
posebnih prava dioničara (članak 562.) odnosno članova društva (članak 570.).  
 
 (3) Sud iz stavka 1. ovoga članka mora pri upisu pripajanja upisati u registar 
zabilježbu da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države 
koje je mjerodavno za društvo preuzimatelja.  
 
 (4) U objavi upisa pripajanja mora se navesti da traju postupci iz stavka 2. ovoga 
članka te napomena iz stavka 3. ovoga članka.  
 
 (5) Objava upisa pripajanja smatra se potvrdom da su valjano i u potpunosti obavljene 
sve potrebne radnje iz stavka 1. ovoga članka.  
 
 (6) Pripojeno društvo mora nadležnom tijelu u državi u kojoj je registrirano sjedište 
društva preuzimatelja dostaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku od šest 
mjeseci od kada mu ona bude izdana, a zajedno s njome i zajednički plan pripajanja koji je 
odobrila skupština. 
 
 (7) Nakon što od nadležnog organa iz prethodnoga stavka ovoga članka primi 
obavijest da su nastupile pravne posljedice pripajanja, sud iz stavka 1. ovoga članka mora bez 
odgađanja upisati u registar zabilježbu o tome te tome nadležnom organu poslati zbirku 
isprava pripojenoga društva koja se kod njega nalazi. 
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Prijava pripajanja u registar društva preuzimatelja s registriranim sjedištem u 
Republici Hrvatskoj 

 
Članak 549.j 

 
 (1) Za društvo preuzimatelja koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, sud 
u čijem je registru to društvo upisano odnosno u koji će biti upisano, nadležan je za nadzor 
nad provedbom pripajanja, a osobito mora provjeriti da su  društva koja sudjeluju u pripajanju 
valjano usvojila zajednički plan pripajanja te da su uređena pitanja o suodlučivanju 
zaposlenih.  
 
 (2) Ako je riječ o pripajanju, prijavu za upis u sudski registar društva preuzimatelja 
podnosi njegova uprava i predsjednik nadzornog odbora ako društvo ima taj organ, a ako se 
provodi spajanje, prijavu za upis novonastaloga društva podnose zajednički ovlašteni organi 
pripojenih društava.  
 
 (3) Prijavi za upis moraju se priložiti zajednički plan podjele te potvrde iz članka 549.i 
stavka 5. ovoga Zakona.  
 
 (4) O danu upisa pripajanja u registar, sud iz stavka 1. ovoga članka mora po službenoj 
dužnosti bez odgađanja obavijestiti sve registre u kojima su bila upisana pripojena društva. 
   

Učinak pripajanja 
 

Članak 549.k 
 

 Ako je registrirano sjedište društva preuzimatelja u Republici Hrvatskoj, pravne 
posljedice pripajanja nastupaju upisom pripajanja u sudski registar toga društva. Ako je 
registrirano sjedište pripojenoga društva u Republici Hrvatskoj, pravne posljedice pripajanja 
nastupaju prema odredbama prava one države u kojoj je registrirano sjedište društva 
preuzimatelja." 

Članak 141.  
 

 U članku 550.b stavku 2. briše se točka 8. tako da dosadašnje točke 9. do 15. postaju 
točke 8. do 14. s time da se u točki  10. na kraju rečenice riječ: "pripajanja" zamjenjuje riječju: 
"podjele". 
 

Članak 142.  
 

 U članku 550.e stavak 2. mijenja se tako da glasi: 
" (2) Revizora podjele imenuje sud iz članka 40. ovoga Zakona." 
 

Članak 143.  
 

U članku 550.g stavku 1. riječi: "prijaviti u sudski registar" zamjenjuju se riječima: 
"dostaviti sudskom registru", a riječi: "tu prijavu treba podnijeti" zamjenjuju se riječima: "u 
taj registar treba ga dostaviti".  

U stavku 2. riječi: "da je podnesena prijava iz" zamjenjuju se riječima: "da je plan 
podjele dostavljen sudskom registru u skladu s odredbom".  

U stavku 3. točki 1. riječ: "nacrt" zamjenjuje se riječju: "plan". 
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Članak 144.  
 

U članku 550.n stavku 1. točki 1. iza zareza na kraju dodaju se riječi: "a ako neki dio 
imovine nije planom podjele raspoređen ili to suglasno planu podjele ne bi bilo moguće 
učiniti, takav dio imovine ili naknada za njega rasporedit će se na sva nova društva u istom 
omjeru kao što im je prema planu podjele pripala raspoređena neto imovina društva koje se 
dijeli,". 

Članak 145.  
 
 U članku 550.r. stavku 1. iza riječi: "odredbe članka 550.b do 550.p" dodaju se riječi: 
"i članka 512. do 549.". 
 U stavku 2. mijenja se točka 3. tako da glasi: 
 "3. ako nakon izrade plana podjele, a prije dana održavanja glavne skupštine dioničkog 
društva odnosno skupštine društva s ograničenom odgovornošću koje se dijeli na kojoj se 
donosi odluka o podjeli, dođe do bitne promjene imovine i obveza toga društva, uprava 
društva koje se dijeli mora o tome obavijestiti uprave svih društava preuzimatelja, kako bi o 
toj promjeni mogle izvijestiti svoje skupštine." 
 Iza točke 3.  dodaju se  točke 4. i 5. koje glase: 
 "4. u ugovoru o podjeli i preuzimanju mora se navesti od kada udjeli u društvima 
preuzimateljima njihovim novim imateljima daju pravo na sudjelovanje u dobiti tih društava. 

  5. prijavu za upis podjele u sudski registar može podnijeti svako od društava 
sudionika podjele."  

Članak 146.   
 

Članak 552. i naslov iznad njega mijenjaju se i glase:  
 

"Obveza prijenosa imovine društva 
Članak 552.  

(1) Za valjanost ugovora kojim se društvo, osim u slučaju pripajanja, spajanja ili podjele, 
obvezuje prenijeti na drugoga cijelu svoju imovinu ili imovinu čija je vrijednost veća od 
četvrtine iznosa temeljnog kapitala, kad bi u ovom drugom slučaju to značilo značajnu 
strukturnu promjenu društva, potrebna je suglasnost glavne skupštine dana odlukom 
donesenom na način propisan u članku 301. ovoga Zakona, ako se istodobno s time ne mijenja 
i predmet poslovanja društva. Statutom se može odrediti da je za donošenje takve odluke 
potrebna veća većina, odnosno ispunjenje dodatnih pretpostavki. 
(2) Za sve vrijeme nakon objave poziva za glavnu skupštinu mora se u poslovnim 
prostorijama u sjedištu društva omogućiti dioničarima slobodan uvid u ugovor iz stavka 1. 
ovoga članka. Na njegov zahtjev svakom se dioničaru mora bez odgađanja dati presliku 
ugovora. Ugovor se mora izložiti na uvid dioničarima i na glavnoj skupštini, a uprava društva 
ga mora objasniti prije donošenja odluke o davanju suglasnosti. Mora ga se priložiti zapisniku 
s glavne skupštine. 
(3) Ako prijenos imovine dovodi do prestanka društva, prijavi za upis nastupanja razloga za 
prestanak društva mora se priložiti primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od strane 
javnog bilježnika.“ 

 
Članak 147.  

 
   U članku 557. stavku 2. briše se treća rečenica. 
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Članak 148.  
 

 U članku 561. točki  4. riječi: "nadzornog odbora dioničkoga" zamjenjuju se riječima: 
"nadzornog odnosno upravnog  odbora dioničkog". 
 

Članak 149.  
 

 U članku 564. stavku 4. brišu se riječi: "zbog ograničenja iz stavka 416. ovoga 
Zakona,". 
 

Članak 150.  
 

 U članku 569. točki 4.  riječi: "nadzornoga odbora dioničkoga" zamjenjuju se riječima: 
"nadzornog, odnosno upravnog odbora dioničkog". 
 

Članak 151.  
 

 U članku 579. stavku 1. u točki 2. riječ: "vrstu" zamjenjuje se riječju: "rod".   
 

Članak 152.  
 

 U članku 604. iza stavka 2. dodaju se  stavci 3. i 4. koji glase: 
 "(3) Ako nisu postavljeni uvjeti za imenovanje i opoziv članova uprave kako je to 
predviđeno stavkom 2. ovoga članka Zakona, članove uprave imenuje se i opoziva njihovo 
imenovanje jednoglasnom odlukom članova udruženja. Svaki član udruženja može tužbom 
podignutom kod suda iz članka 40. ovoga Zakona zatražiti da sud presudom opozove  
imenovanje člana uprave ako za to postoji važan razlog. Takav razlog naročito postoji ako 
član uprave grubo povrijedi svoju obvezu vođenja poslova udruženja ili postane nesposoban 
za uredno vođenje tih poslova.    

(4) Uprava je dužna brinuti se o urednom vođenju poslovnih knjiga udruženja, izraditi 
godišnja financijska izvješća i pravodobno ih podnijeti članovima udruženja da o njima 
odluče." 
 

Članak 153.  
 

 Iza članka 606. dodaju se  članak 606.a  i naslov iznad njega koji glase: 
  

"Otvaranje stečajnog postupka 
 

Članak 606.a 
 

 (1) Svaki član uprave i svaki likvidator udruženja dužan je zatražiti otvaranje 
stečajnog postupka nad udruženjem kad su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. 
 (2) Svaki član udruženja ovlašten je zatražiti otvaranje stečajnog postupka  nad 
udruženjem kad su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti." 
 

Članak 154.  
 

 U članku 612. stavku 2. iza riječi: "mogu" dodaje se riječ: "trajno". 
Iza stavka 2. dodaje se  stavak 3. koji glasi:  
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"(3) Obavljanjem djelatnosti ne smatra se povremeno ili jednokratno obavljanje 
djelatnosti odnosno obavljanje pojedinog posla. Je li riječ o trajnom obavljanju djelatnosti u 
smislu prethodnoga stavka ovoga članka ocjenjuje se prema okolnostima konkretnog slučaja." 
 

Članak 155.  
 
 U članku 613. u stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: "Osnivač, 
sjedište kojeg nije u državi članici Europske unije niti u državi koja je stranka ugovornica 
Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, može osnovati podružnicu ako je najmanje 
dvije godine bio upisan u registar u državi u kojoj ima sjedište." 
 U stavku 3. u točki 1. riječi: "izvod iz registra u kojemu je upisan osnivač" zamjenjuju 
se riječima: "dokaz da je osnivač upisan u registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište", 
iza riječi: "upisan u taj registar" dodaju se riječi: "te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg 
njihovih ovlasti" a iza riječi: "vrijeme osnivanja" briše se zarez i dodaju se riječi: "te osobe 
ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti,".  

U stavku 4. točki 1 brišu se riječi: "tamo redovno", točka 2. briše se, a dosadašnja 
točka 3. postaje točka 2. 
 U stavku 5. brojka: "3." zamjenjuje se brojkom: "2" 
 U stavku 6. brojka: "3."  zamjenjuje se brojkom: "2.", a iza riječi: "sjedište u" dodaju 
se riječi: "zemlji članici Europske unije ili". 

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: 
"(8) Osnivač je dužan svake godine, u roku od 15 dana od dana usvajanja, 

registarskom sudu u koji je podružnica upisana dostaviti radi upisa predaje svoja godišnja 
financijska izvješća i druge financijske isprave čije je objavljivanje zakonom propisano."  
 

Članak 156.  
 

U članku 615. iza stavka 2. dodaje se  stavak 3. koji glasi:  
"(3) Predaja godišnjih financijskih izvješća i drugih financijskih isprava osnivača, 

objava kojih je predviđena zakonom, upisuje se u registar suda kod kojeg je upisana glavna 
podružnica." 

Članak 157.  
 

 U članku 618. stavku 2. riječi: "Ministarstvo gospodarstva može donijeti rješenje o 
ukidanju podružnice:" zamjenjuju se riječima: "Registarski sud na čijem području je sjedište 
podružnice može po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane osobe donijeti rješenje o 
brisanju podružnice: ", točke 1. i 3. se brišu, u točki 2. koja postaje točka 1. brišu se riječi: "se 
nad njime otvori stečajni postupak ili" , a u dosadašnjoj točki 4.  koja postaje točka 2. brojka: 
"3."  zamjenjuje se brojkom: "2."  
 Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:  
 "(3) Na ukidanje podružnice na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 
621.- 623. ovog Zakona o ukidanju trgovačkog društva". 
 U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. briše se druga rečenica.   
 

Članak 158.  
 

 U članku 620. stavku 3. iza riječi: "Inozemno društvo kapitala" dodaju se zarez i riječi: 
"koje ima sjedište u državi koja nije članica Europske unije niti je stranka ugovornica 
Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, ", riječi: "domaće društvo kapitala" zamjenjuju 
se riječima: "društvo kapitala koje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, državi 
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članici Europske unije ili državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom 
ekonomskom prostoru", a riječi: "domaća fizička osoba" zamjenjuju se riječima: "fizička 
osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države koja je 
stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru". 
 

Članak 159.  
 
 U članku 624. stavku 1. točkama 1., 2., 4. i 6. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i 
riječi: "odnosno izvršni direktor".  

Stavak 2 mijenja se i glasi : 
"(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se onaj tko dade neistinitu izjavu kao 

član uprave odnosno izvršni direktor ili predsjednik nadzornog odbora u svrhu upisa u sudski 
registar povećanja temeljnog kapitala dioničkog društva iz članka 331. st. 1. ovoga Zakona ili 
kao član uprave ili predsjednik nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću iz 
članka 460. stavka 2. ovoga Zakona ili kao član uprave odnosno izvršni direktor u svrhu upisa 
u sudski registar preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću iz 
članka 560. stavka 3. ovoga Zakona ili kao član uprave društva s ograničenom odgovornošću 
u svrhu smanjenja temeljnog kapitala društva ili osiguranja vjerovnika iz čl. 464. st. 2. točka 3 
ovoga Zakona." 

Članak 160.  
 

 U članku 625. stavku 1. iza riječi: "uprave" i zareza dodaju se riječi: "odnosno izvršni 
direktor,". 

Članak 161.  
 

 U članku 626. stavku 1. u točkama 1. i 2. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: 
"odnosno izvršni direktor".  
 U točki 2. riječi: "ni postupka za sklapanje prisilne nagodbe" brišu se. 
 
 

Članak 162.  
 

 U naslovu iznad članka 627. riječi: "potvrda o polaganju dionica" zamjenjuju se 
riječima: "potvrde o pravu iz dionica". 
 U stavku 1.  riječi: "o polaganju dionica ili privremenica" brišu se. 
 

Članak 163.  
 

 U članku 629. stavku 1. iza riječi: "uprave" i zareza dodaju se riječi: "odnosno izvršni 
direktor, član". 
 U stavku 3. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktor", a 
nakon riječi: "stavljaju uprava" dodaje se zarez i riječi: "odnosno svi izvršni direktori". 
 

Članak 164.  
 

 U članku 630. stavku 1. točki 2. iza riječi: "papiru" dodaje se zarez i riječi: "odnosno 
na internetskoj stranici društva".  
 Iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi: "6.a ako, kad je to ovim Zakonom 
propisano, ne preda ili ne preda u Zakonom propisanom roku u sudski registar godišnja 
financijska izvješća, konsolidirano financijsko izvješće, izvješće revizora, godišnje izvješće o 



 48

stanju društva ili konsolidirano godišnje izvješće društva radi upisa predaje i objave tog upisa 
(članak 86. stavak 2., 138.a, 300.d stavak 2., 441. stavak 3., 613. stavak 8.),". 

U točki 12. riječi: "koje glase na ime" i riječi: "ili izda dionice koje glase na 
donositelja prije nego što se uplati puni iznos za koji su izdane" brišu se. 

Iza točke 14. dodaje se  točka 14.a koja glasi: "14.a  ako ne otuđi ili ne povuče dionice 
kad je to po zakonu dužna učiniti (članak 236.),".  

U točki 31. riječi: "upravu sastavljenu" zamjenjuju se riječima: "članove uprave, 
odnosno izvršne direktore imenovane".  

U točki 34. iza  riječi: "uprave" i zareza dodaju se riječi: "odnosno izvršnim 
direktorima, članovima", a riječ: "odora" zamjenjuje se riječju: "odbora".  

Iza točke 35. dodaje se  točka 35.a koja glasi: "35.a ako uprava odnosno izvršni 
direktori ne dadu izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja u zakonom propisanom 
roku odnosno ne dadu je onako kako je to propisano ovim Zakonom (čl. 272.p)," 

U točki 36.a iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršnih direktora" 
U točki 66. brojka: "481. " u zagradi, zamjenjuje se brojkom: "481.b".  
U točki 68. iza riječi: "uprava" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktori", a 

riječ "objavi" zamjenjuje se riječima: "objave".  
U točki 69. iza riječi: "uprava" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktori", a 

brojka: "3" u zagradi zamjenjuje se brojkom: "7".  
U točki 81. iza riječi: "joj" dodaje se riječ: "se", riječi: "Ministarstvo gospodarstva" 

brišu se, riječ: "podružnicu" zamijenjuje se riječju: "podružnica", a riječi: "stavak 2. točka 1. " 
zamjenjuje se riječima: "stavak 3.". 
 U stavku 2. iz riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršni direktor",  a iza 
riječi: "ili" odmah nakon toga dodaje se riječ "član".  
 

Članak 165.  
 
           U članku 631. stavku 1. točki 8. na kraju veznik: "ili" zamjenjuje se zarezom, a na 
kraju točke 9. briše se točka i dodaje veznik: "ili" te dodaje točka 10. koja glasi: 
            "10. osim članova uprave, ne dostavi registarskom sudu ili društvu popis članova 
društva, kada je to po Zakonu dužan učiniti,  ili to ne učini u propisanome roku ili dostavi 
popis koji ne sadrži propisane podatke ili propisanu potvrdu ili se njome ne potvrđuje istinito 
stanje ili popis ne potpiše (članak 410. stavak 3)."  
 

Članak 166.  
 

 U članku 632. stavku 1. iza riječi: "uprave" dodaje se zarez i riječi: "odnosno izvršne 
direktore". 

Članak 167.  
 

 U članku 633. na kraju stavaka 1. i 2. briše se točka i dodaju riječi: "i europskog 
gospodarskog interesnog udruženja.". 
 U stavku 3. na kraju prve rečenice briše se točka i dodaju riječi: "i europskog 
gospodarskog interesnog udruženja.". 
 Na kraju stavka 4. briše se točka i dodaju riječi: "i europsko gospodarsko interesno 
udruženje." 
 

Članak 168.  
 
 U članku 639. stavku 2. u prvoj rečenici brišu se riječi: "u sudskom ili".  
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Članak 169.  

 
 Riječ: "ortakluk" upotrijebljena u Zakonu o trgovačkim društvima ("Narodne novine" 
broj 111/93., 39/99., 52/00. i 118/03.) u bilo kojem padežu zamjenjuje se riječju: "ortaštvo" u 
odgovarajućem padežu. 

U člancima, odnosno u naslovima iznad članaka 40. stavka 1., 62. stavka 1., 180., 220. 
stavka 3. i 5., 221. stavka 3., 227. stavka 2., 255. stavka 2. točke 2. i 4., 273. stavka 1., stavka 
2. i 6., 274. stavka 2., 275. stavka 1 i 3., 276., 277. stavka 1. i 3., 280. stavka 3., 281., 282. 
stavka 1., 283., 284. stavka 2. i 3., 293. stavka 2., 294., 298. stavka 1., 299. stavka 2. i 4., 
300.b, 300.c, 300.d, 300.e stavka 1., 301. stavka 1., 325. stavka 1., 326. stavka 2., 341. stavka 
2., 357. stavka 2., 358., 359. stavka 2. i 3., 362. točke 5., 363. stavka 2., 364. stavka 1., 371. 
stavka 3., 374. stavka 2. i 4., 375. stavka 3., 376. stavka 2., 384.a stavka 1., 480. stavka 2., 
493. stavka 3., 495. stavka 1. i 2., 499., 502. stavka 2., 526. stavka 1., 528., 533. stavka 3. i 
stavka 7. točke 2., 534. stavka 3. i 4., 550.b, 550.c stavka 5., 550.e stavka 4., 550.f, 550.g 
stavka 3., 550.i stavka 1., 550.k stavka 1., 550.l stavka 1. i 3., 565. stavka 1., 568. stavka 2. i 
3., 574., 579. stavka 1., 580. stavka 2., 624. stavka 1. točaka 1. i 2. te stavka 2., 625. stavka 1., 
629. stavka 1. i 3., 630. stavka 1. točke 33., 34. i 35. te stavka 2. Zakona o trgovačkim 
društvima (" Narodne novine" broj 111/93., 39/99., 52/00. i 118/03.) upotrijebljene riječi: 
"nadzorni odbor" u bilo kojem broju i padežu zamjenjuju se riječima: "nadzorni, odnosno 
upravni odbor" u odgovarajućem broju i padežu. 

Riječi: "kapitalna dobit" upotrijebljene u Zakonu o trgovačkim društvima ("Narodne 
novine" broj 111/93.,39/99.,52/00. i 118/03.) u bilo kojem padežu zamjenjuju se riječima: 
"rezerve kapitala" u odgovarajućem padežu. 

 
Članak 170. 

 
Riječi: "jedinstveni matični broj građana" upotrijebljene u Zakonu o trgovačkim 

društvima ("Narodne novine" broj 111/93.,39/99.,52/00. i 118/03.) u bilo kojem padežu i 
broju zamjenjuju se riječima: "porezni broj" u odgovarajućem broju i padežu. 

U članku 7. stavku 4. točki 4.  toga Zakona iza riječi: "imena," dodaju se riječi: 
"porezni broj". 

U članku 54. stavku 2. toga Zakona iza riječi: "prokuriste" dodaju se riječi: "i njegov 
porezni broj". 

U članku 70. stavku 1. toga Zakona iza riječi: "prezime" dodaju se riječi: "porezni 
broj". 

 
Članak 171.  

 
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izradi pročišćeni 

tekst Zakona o trgovačkim društvima. 
 
 

Članak 172.  
 

 Ovaj Zakon, stupa na snagu 1. travnja 2008., osim odredbe članka 140. koja stupa na 
snagu s danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. 
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OBRAZLOŽENJE 
 
 
 

 
Uz članak 1. 
 

Gospodarsko interesno udruženje je društvo osoba, ali je prilikom posljednje izmjene 
Zakona o trgovačkim društvima pogreškom bilo navedeno kao jedno od društava kapitala. 
Ovime se ta redakcijska pogreška ispravlja.  
 
 
Uz članak 2. 
 

Ispravlja se redakcijska pogreška. Pri posljednjoj izmjeni Zakona nisu pravilno 
numerirani stavci članka 3. Zakona.  
 
 
Uz članak 3.  
 

Izmjena je posljedica usklađenja s odredbama Jedanaeste direktive Vijeća 
1989/666/EEC  kojim se određuju podaci koji se za podružnicu moraju javno objaviti, a 
dodan je porezni broj kao jedan od identifikacijskih podataka.  
 
 
Uz članak 4.  
 

Izmjenom koja se odnosi na članak 20. Zakona o trgovačkim društvima se omogućuje 
upotreba arapskih brojeva u tvrtki društva, što će značajno liberalizirati poslovno 
nastanjivanje.  
 
 
Uz članak 5. 
 

Izmjena je posljedica usklađivanja sa zahtjevima Prve direktive Vijeća 68/151/EEC i 
njezinim kasnijim izmjenama i dopunama, te uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog 
društva. Direktiva traži objavu podataka o ustroju i kapitalu društva i na internetskim 
stranicama toga društva.  
 
 
Uz članak 6. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva, a 
rješava se pitanje suspenzivnosti žalbe na rješenje suda o imenovanju članova upravnog 
odbora. 
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Uz članak 7. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. Izjava 
kojom se sudu dostavljaju imena članova upravnog odbora ne mora se ovjeriti kod javnog 
bilježnika. 
 
 
Uz članak 8. 
 

Izmjenom se ispravlja redakcijska pogreška učinjena pri posljednjoj izmjeni Zakona.  
 
Uz članak 9. 
 

Izmjenom se jasnije izražava bit instituta i određuje da ako postoji važan razlog sud 
mora članu oduzeti ovlast za vođenje poslova društva. Oduzimanje ovlasti za vođenje poslova 
društva ima različite posljedice od zabrane vođenja poslova koju bi sud odredio.  
 
 
Uz članak 10. 
 

Izmjenom se propisuje obveza pravnih osoba kada su jedini članova društva da 
financijska izvješća bez odgađanja dostavljaju u sudski registar. 
 
 
Uz članak 11. 
 
 Vidi obrazloženje uz članak 9. 
 
 
Uz članak 12.  
 

Izmjenom se propisuje obveza pravnih osoba kada su jedini komplementari u 
komanditnom društvu da financijska izvješća bez odgađanja dostavljaju u sudski registar. 
 
 
Uz članak 13. 
 

Izmjenom se isključuje mogućnost da se izdaju dionice koje glase na donositelja. 
Navedena izmjena je posljedica usklađivanja s pravnom tečevinom Europske unije iz 
poglavlja četiri – sloboda kretanja kapitala - i to s dijelom koji se odnosi na mehanizme 
sprječavanja pranja novca.  
 
 
Uz članak 14.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja, pa se prilikom izdavanja dionica više ne navodi koje je vrste. Vidi obrazloženje 
uz članak 13. ovog zakona.  
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Uz članak 15.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. i 14. ovog zakona. 

 
Uz članak 16. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona. Ujedno je i posljedica uvođenja 
monističkog ustroja organa dioničkog društva. 

 
Uz članak 17. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 18. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 19.  
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 20.  
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 21.  
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva, te 
ispravljanje očite pisarske pogreške koja se dogodila pri donošenju Zakona.  
 
 
Uz članak 22.  
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 23. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
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Uz članak 24. 
 

Izmjena kojom se mijenja članak 188. stavak 2. posljedica je uvođenja monističkog 
ustroja organa dioničkog društva, a izmjenom kojom se mijenja stavak 3. točka 2. jasnije 
uređuje jedan od slučajeva kada sud može odbiti upis društva u sudski registar, konkretno u 
slučaju kada  statut sadrži odredbe koje su protivne propisima koje služe zaštiti vjerovnika 
društva i javnog interesa. 
 
 
Uz članak 25.  
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 26. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva i 
uvođenja poreznog broja. 
 
 
Uz članak 27. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 28. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 29. 
 

Riječ je o redakcijskom poboljšanju postojećeg teksta.  
 
 
Uz članak 30.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona. Ujedno se ispravlja i očita 
redakcijska greška, a uvodi porezni broj. 
 
 
Uz članak 31.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
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Uz članak 32.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 33.  
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 34. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 35. 
 

Izmjenom se ispravlja očita pisarska pogreška. 
 
 
Uz članke 36. i 37. 
 
 Izričaj kapitalna dobit zamjenjuje se jasnijom formulacijom «rezerve kapitala». 
 Ujedno se otklanja praznina u pravnom uređenju rezervi dioničkog društva i 
nepostojanju jasno određenog raspoređivanja sredstava društva u rezerve. Uređuju se izvori 
sredstava koji se mogu unositi u rezerve, obveza njihova unošenja u pojedine rezerve i načini 
njihova korištenja. Ovim odredbama otklanjaju se dileme oko upotrebe sredstava društva 
prema njihovim izvorima s ciljem uspostavljanja financijske stabilnosti društva kakva se 
zahtijeva europskim pravom društava. Okolnost da dioničko društvo izdaje dionice i 
obveznice zahtijeva jasan i strogi režim uporabe sredstava društva što utječe i na stabilnost 
financijskog tržišta. 
 
 
Uz članak 38.  
 

Posebno se uređuje nastajanje tražbine dioničara prema dioničkom društvu za isplatu 
dividende i kada se ta tražbina odvaja od dionice. Time se prekida dosadašnja praksa koja je 
bila dosta različita i dopuštala svojevoljno postupanje društava u određivanju rokova za 
isplatu dividende. Novom odredbom Zakona tu su postavljeni čvrsti okviri i tako određena 
pravna sudbina zahtjeva za isplatom dividende da se time otklanjaju dileme i mogućnost 
samovolje društva u odnosu na dioničare. Društvu je dana vrlo ograničena autonomija za  
uređenje tih pitanja, primjerena značaju dioničkog društva i mogućnosti njegova utjecaja na 
financijsko tržište. 
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Uz članak 39.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 40.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 41. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona. 
 
Uz članke 42. i 43.  
 
 Odredbama članaka 42. i 43. pravno uređenje vlastitih dionica dioničkog društva 
usklađuje se s Direktivom 2006/68/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. 
kojom je izmijenjena Direktiva Vijeća 77/91/EC( II direktiva). To je zahtijevalo da se 
dosadašnje odredbe članaka 233. i 234.  Zakona o trgovačkim društvima prestrukturiraju zbog 
djelomično novih rješenja preuzetih iz spomenute direktive. Novim rješenjem se stjecanje 
vlastitih dionica liberalizira, ali se propisuju i posebni uvjeti za to da  društvo dade predujam, 
zajam ili osiguranje za stjecanje vlastitih dionica, kada je to inače Zakonom dopušteno. Time 
se vodi briga o financijskoj stabilnosti društva kojoj pridonosi detaljno propisivanje uvjeta 
pod kojima društvo može sudjelovati u financiranju trećih kada stječu  njegove dionice. 
Posebno je važno ograničenje propisano kada članovi organa društva stječu dionice društva i 
za to dobivaju predujam ili zajam od strane društva, jer je pravni posao kojim im to društvo 
daje  ništav ako nije u najboljem interesu društva. 
 
 
Uz članak 44. 
 

Izmjena je posljedica promjene članka 233. Zakona.  
 
 
Uz članak 45.  
 

Izmjena je posljedica promjene članka 233. Zakona.  
 
 
Uz članak 46.  
 

Izmjena je posljedica promjene članka 233. Zakona.  
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Uz članak 47.  
 

Izmjena je posljedica usklađivanja s izmjenama Kaznenog zakona kojim su u kazneno 
pravo uvedena neka nova djela. 
 
 
Uz članak 48. 
 

Izmjenom se ispravlja redakcijska pogreška.  
 
 
Uz članak 49. 
 

Neujednačena sudska praksa zahtijevala je da se odredi od kada počinje mandat 
predsjedniku i članu uprave, ako se to pitanje propusti urediti odlukom o imenovanju. Sada je 
svaka dilema riješena jer se propisuje da mandat počinje danom donošenja odluke o 
imenovanju, osim ako tom odlukom nije drugačije odlučeno. 
 
 
Uz članak 50. 
 

Zakonom do sada nije bilo na odgovarajući način uređeno davanje ostavke 
predsjednika i članova uprave  što je izazvalo različitu sudsku praksu. Ovdje se polazi od toga 
da u društvu mora biti jasno kada prestaje mandat spomenutim osobama ako dadu ostavku. 
Drugo je pitanje odgovornosti za povredu ugovora sklopljenog s društvom. Zauzet je stav o 
neopozivosti ostavke, čime se izbjegavaju manipuliranja osim kada se s time složi onaj tko i 
inače može odlučiti o opozivu imenovanja. Ovom izmjenom uvodi se potpuna sigurnost u 
pogledu spomenutog načina prestanka članstva u upravi društva. 
 
 
Uz članak 51. 
 

Izmjenom se ispravlja redakcijska pogreška. Pri posljednjoj izmjeni Zakona 
propušteno je promijeniti numeraciju stavaka navedenog članka pa je odredba bila 
nerazumljiva, sada je radi preglednosti izmijenjen cijeli članak.  
 
 
Uz članak 52. 
 
 Novim člancima propisuje se postupak sastavljanja i prezentiranja godišnjih izvješća o 
stanju društva i konsolidiranih godišnjih izvješća o stanju društva, u skladu s obvezom objave 
tih izvješća.  
 
Uz članak 53. 
 

Izmjenom se preciznije uređuje pitanje odgovornosti članova uprave.  
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Uz članak 54.  
 

Izmjenom se ispravlja redakcijska pogreška, jer dosadašnja odredba nije pokrivala 
razred od 20.000.000,00 – 80.000.000,00 kuna temeljnog kapitala.  
 
 
Uz članak 55. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 56. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 57. 
 

Neujednačena sudska praksa zahtijevala je da se odredi od kada počinje mandat članu 
nadzornog odbora, ako se odlukom o izboru odnosno izjavom o imenovanju to pitanje 
propusti urediti.  
 
Uz članak 58. 
 

Izmjenom se poboljšava Zakon jer se propisuje da pored dioničara koji imaju dionice 
na koje otpada najmanje jedna desetina temeljnog kapitala zahtjev za opoziv člana nadzornog 
odbora mogu postaviti i dioničari na čije dionice otpada najmanje 8.000.000,00 kuna 
temeljnog kapitala.  
 
 
Uz članak 59. 
 

Pitanje ostavke člana nadzornog odbora preciznije se uređuje. Rješenje doprinosi i 
ujednačenju sudske prakse.  
 
 
Uz članak 60. 
 

Izmjenom se jasnije izražava razlikovanje između odluke o izboru i izjave o 
imenovanju.  
 
 
Uz članak 61.  
 

Izmjenom se pojašnjava da propusti u sadržaju zapisnika ne utječu na valjanost odluka 
koje donese nadzorni odbor.  
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Uz članak 62. 
 

Izmjenom se redakcijski popravlja tekst.  
 
 
Uz članak 63. 
 

Izmjenom se pojašnjava položaj članova nadzornog odbora koji, u obavljanju te 
dužnosti, moraju djelovati u interesu društva, a ne u svom vlastitom interesu, niti u interesu 
onog koji ih je imenovao za člana toga organa. 
 
 
Uz članak 64. 
 
 Odredbom ovoga članka u hrvatsko se pravno uređenje dioničkog društva uvodi 
monistički ustroj organa društva. To se čini s 15 novih članaka Zakona o trgovačkim 
društvima. Time će se Republika Hrvatska pridružiti  većini država članica Europske unije 
koje omogućuju primjenu monističkog ustroja organa dioničkog društva bilo kao jedine 
mogućnosti bilo kao mogućnosti izbora između dva ponuđena rješenje. Hrvatska će nakon 
ove dopune Zakona o trgovačkim društvima biti među zemljama koje daju slobodu izbora 
između dva modela ustroja dioničkog društva. Treba napomenuti da sve zemlje članice 
omogućuju slobodan izbor tipa ustroja dioničkog društva na temelju Uredbe Vijeća o statutu 
Europskog društva iz 2001. kada je u pitanju europsko dioničko društvo bez obzira na to 
omogućuju li takav izbor u dioničkim društvima osnovanim po svojim nacionalnim propisima 
prava društava. Ove izmjene rađene su po uzoru na rješenja usvojena u njemačkom i  
austrijskom pravu predviđena za slučaj kada se u Njemačkoj i u Austriji u europskom pravu 
društava koristi  monistički ustroj organa društva, iako te zemlje za potrebe društava 
osnovanih po njihovim pravima dopuštaju korištenje samo dualističkog sustava. 

Izbor između ponuđenih mogućnosti ustroja u potpunosti je slobodan i društvo ga čini 
statutom. Pitanja vezana uz upravni odbor ovim se zakonom uređuju tako da se gdje je to god 
moguće upućuje na odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o trgovačkim društvima kojima se 
uređuje ustroj organa dioničkog društva prije ove izmjene Zakona. Time se izbjegavaju 
ponavljanja i smanjuje opasnost od primjene rješenja koja ne bi bila međusobno usklađena 
kada nema opravdanja za to da budu različita. 

Ovim zakonom uvodi se razlikovanje između izvršnih i neizvršnih direktora što do 
sada kod nas nije bilo slučaj, jer su osobe koje obavljaju funkciju nadzora članovi nadzornog 
odbora a one koje vode poslove društva članovi njegove uprave koje se naziva direktorima. 
Riječ je o striktnoj podjeli nadležnosti između dva spomenuta organa društva. Tako će i ostati 
u društvima koja se opredijele za dualistički sustav ustroja organa društva dok će u onima s 
monističkim sustavom ta razlika biti jasno određena, iako izvršni direktori mogu biti i članovi 
upravnog odbora. Po naravi monističkog sustava ustroja isti organ društva  nadležan je 
odlučivati o bitnim stvarima vođenja poslova društva i nadzirati kako se ti poslovi vode, 
imenovati i opozivati imenovanje izvršnih direktora i u odnosu na njih zastupati društvo. Zato 
se ovim zakonom jasno razrađuju nadležnosti upravnog odbora i izvršnih direktora i predviđa 
takav pravni režim kojim se onemogućava da izvršni direktori sudjeluju u donošenju odluka 
upravnog odbora i poduzimanju pravnih radnji koje se tiču njih samih kako bi se izbjegao 
sukob interesa pa i kada je riječ o interesu samo nekoga od njih. 
 Odredbama ovoga članka Zakona detaljno se uređuju pitanja važna za djelovanje 
monističkog sustava ustroja organa dioničkog društva. 
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 U skladu s odredbama Direktive 2006/46/EC kojom se mijenja Četvrta direktiva 
Vijeća 78/660/EEC s njezinim kasnijim izmjenama i dopunama, predloženim novim člankom  
272.p propisuju se oblik i sadržaj izjave uprave društva o primjeni kodeksa korporativnog 
upravljanja. Propisivanjem sadržaja te izjave želi se osigurati da se u dioničkim društvima na 
koje se odredba odnosi primjenjuje najbolja praksa korporativnog upravljanja. To je jedna od 
posljedica neželjenih pojava zlouporabe prava do kojih je došlo u velikim dioničkim 
društvima kao što su Enron, Parmalat i dr. te izraz nastojanja da djelovanje dioničkih društava 
zbog interesnih skupina na koje ono može imati utjecaja bude dostupno svakome tko pokaže 
za to interes. Ta izjava je dostupna svakome uvidom u registarski spis trgovačkog suda na 
čijem je području sjedište društva. Davanje neistinite izjave ima za posljedicu kaznenu 
odgovornost propisanu u kaznenom odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Time se 
osigurava da se javnosti prikazuje pravo stanje u društvu.  
 
 
Uz članak 65. 
 
 Izmjenom Zakona teži se pooštrenju odgovornosti članova uprave, nadzornog odbora, 
prokurista ili punomoćnika, jer se isključuje mogućnost da se oslobode odgovornosti ako su 
na štetnu radnju bili navedeni glasovanjem na glavnoj skupštini.  
 
 
Uz članak 66. 
 

Izmjenom se redakcijski popravlja tekst Zakona.  
 
Uz članak 67. 
 

Izmjenom se uvažava realnost da se dionice rijetko izdaju kao isprave o dionicama. 
Pohrana dionica, stoga, nije uvjet za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom 
glasa, pa se olakšava sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa. Ujedno se 
jasnije određuju pravila za izračun rokova za sazivanje glavne skupštine.  

 
 
Uz članak 68. 
 

Izmjena je posljedica da se više ne propisuje obveza polaganja isprava o dionicama 
kao mogući uvjet za ostvarenje prava na glavnoj skupštini 
 
Uz članak 69. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 70. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
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Uz članak 71. 
 

Ispravlja se očita redakcijska pogreška.  
 
 
Uz članak 72. 
 

Uvažava se praksa da se dioničari informiraju modernim sredstvima informiranja. U 
tom smislu, omogućuje se upravi da uskrati dioničarima pojedinačno davanje obavijesti, ako 
su obavijesti dostupne na internetskoj stranici društva najmanje sedam dana prije prvog dana 
održavanja glavne skupštine, te za vrijeme njezina održavanja.  

Ujedno se uređuju pretpostavke pod kojima predsjednik glavne skupštine može 
ograničiti pravo na postavljanje pitanja i raspravljanja. Time se sprečava mogućnost 
opstrukcije rada glavne skupštine zloupotrebom prava na postavljanje pitanja i raspravljanje.  
 
 
Uz članak 73.  
 

Cilj izmjene je izbjeći otežavanje ostvarenja prava glasa u glavnoj skupštini 
propisivanjem strogih formalnosti kojima bi punomoć morala udovoljavati.  
 
 
Uz članak 74. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona. 
 
 
Uz članak 75.  
 
 Cilj izmjene je omogućiti društvu da naknadi troškove sudskog postupka i posebne 
revizije, ako revizija pokaže da ne postoje nedostaci u poslovanju, a podnositelj prijedloga za 
imenovanje posebnih revizora je namjerno ili grubom nepažnjom iznesenim tvrdnjama 
ishodio da se ona obavi.  
 
 
Uz članak 76. 
 
 Izmjene su posljedica uvođenja monističkog sustava, ovdje se propisuje obveza 
sastavljanja i objave godišnjih i konsolidiranih izvješća o stanju društva. Vidi obrazloženje uz 
članak 52. 
 
Uz članak 77. 
 

Izmjenom se redakcijski popravlja Zakon. Odredba članka 301.a briše se, ali se 
istovremeno sadašnja odredba članka 552. zamjenjuje odredbom koja sadržajno odgovara 
odredbi članka 301.a Zakona. Time se postiže da odredba koja uređuje pitanje prijenosa 
imovine društva sistemski bude smještena na prikladnijem mjestu.  
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Uz članak 78. 
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona.  
 
 
Uz članak 79. 
 

Izmjenom se provodi usklađenje s Drugom direktivom Vijeća 77/91/EEC i njezinim 
kasnijim izmjenama i dopunama te se usklađuju odredbe o načinu povećavanja temeljnog 
kapitala ulozima u društvu.  
 
 
Uz članak 80. 
 

Terminološki se usklađuje zakon s okolnošću da su nadležnosti Komisije za 
vrijednosne papire dane Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Ujedno se dokida 
obveza da se u sudski registar polaže primjerak svake upisnice. Takvo pravilo nepotrebno je 
opterećivalo sudski registar. Za ostvarenje funkcije dovoljno je u registar predati popis 
upisnika.  
 
 
Uz članak 81.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja zakonska odredba. Odredba je ujedno posljedica 
uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva.  
 
 
Uz članak 82.  
 

Izmjenom se ispravlja očita pisarska pogreška. 
 
 
Uz članak 83.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja tekst u skladu s onim kako su uređene rezerve 
društva u odredbama članka 222. i 222.a Zakona. 
 
 
Uz članak 84.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja tekst u skladu s onim kako su uređene rezerve 
društva u odredbama članka 222. i 222.a Zakona. 
 
 
Uz članak 85.  
 

Izmjenom se provodi usklađenje s Drugom direktivom Vijeća 77/91/EEC i njezinim 
kasnijim izmjenama i dopunama u postupku smanjenja temeljnog kapitala.  
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Uz članak 86. 
 

Izmjenom se redakcijski popravlja tekst u skladu s onim kako su uređene rezerve 
društva u odredbama članka 222. i 222.a Zakona. 
 
 
Uz članak 87. 
 

Naslov se terminološki usklađuje s tekstom zakonske odredbe na koju se odnosi.  
 
 
Uz članke 88. – 92.  
 
 Odredbama ovih članaka uvode se mjere protiv  zlouporabe prava dioničara na 
pobijanje odluka glavne skupštine dioničkog društva. Kod nas, a i u drugim zemljama, ima 
slučajeva da dioničar podigne tužbu za pobijanje neke odluke glavne skupštine dioničkog 
društva s namjerom da ucjenjuje društvo sprječavajući ga da provede donesenu odluku čime 
se društvu i njegovim dioničarima pričinja šteta koja može imati vrlo teške posljedice za 
društvo. Kako sudski sporovi dugo traju, može se dogoditi da se neka odluka glavne 
skupštine, bez obzira na uspjeh tužitelja u sporu, ne može provesti godinama.  
  

Novom odredbom da tužbu za pobijanje odluke glavne skupštine može podignuti 
dioničar koji, osim što je na glavnoj skupštini u zapisnik izjavio protivljenje protiv te odluke, 
mora dokazati i da je bio dioničar društva prije nego što je bio objavljen dnevni red glavne 
skupštine želi se spriječiti osobe koje kada vide da se na glavnoj skupštini treba donijeti neka 
važna odluka za društvo steknu dionice društva kako bi mogli sudjelovati na glavnoj skupštini 
i izjaviti protivljenje protiv neke odluke i nakon toga ustati s tužbom za pobijanje odluke i 
tako spriječiti društvo da je provede. To je poznati način zlouporabe prava dioničara, koja se 
opasnost smanjuje spomenutom novom odredbom.  

 
Zakon o trgovačkim društvima propisuje slučajeve kada se neke odluke glavne 

skupštine ne mogu pobijati nego dioničari mogu svoje pravo na razna plaćanja od strane 
društva ostvariti u izvanparničnom postupku. Tada je tužba za pobijanje isključena i pravo se 
ostvaruje u nekom drugom postupku. No, dioničarima treba priznati pravo na pobijanje 
odluke glavne skupštine ako su im uskraćene obavijesti u mjeri da ne mogu valjano odlučiti 
kako će glasovati, što se izričito čini ovom izmjenom Zakona i time proširuje njihovo pravo 
na pobijanje odluka zbog nedovoljne obaviještenosti. Takvo rješenje je dio osiguranja danog 
dioničarima  da im se ne skrivaju informacije na koje imaju pravo. No, istodobno se izričito 
isključuje podizanje takve tužbe, iako im nisu dane dovoljne obavijesti, kada je Zakonom 
propisan drugi pravni put zaštite a ne podizanje tužbe. Tako se sprječavaju zlouporabe  koje 
su se događale u praksi.  
 
 Kako bi se ostvario pravni red i olakšalo vođenje postupaka propisuje se i rok u kome 
se tužitelju dioničar može pridružiti u parnici kao umješač. Propisuje se i obveza da društvo 
dionicama kojeg se trguje na uređenom tržištu vrijednosnih papira javno objavi presudu 
kojom se utvrđuje ništavost odluke glavne skupštine, jer takva presuda može prema 
okolnostima utjecati na vrijednost dionice. Time se zaštićuju sudionici financijskog tržišta 
kojima su prijeko potrebne informacije pri kupnji ili prodaji dionica pa se time pridonosi i 
pravnoj sigurnosti. 
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 Vrlo je značajna nova mjera koja se uvodi po kojoj se pod Zakonom propisanim 
uvjetima i uz odluku suda, koju on mora brzo donijeti, bez obzira na vođenje parnice o 
pobijanju odluke glavne skupštine, pobijana odluka glavne skupštine može upisati u sudski 
registar i tako dobiti učinak, kada je to u interesu društva i njegovih dioničara.  Eventualni 
kasniji tužiteljev uspjeh u parnici ima samo za posljedicu da mu društvo mora nadoknaditi 
time pričinjenu štetu, ali odluka i dalje ostaje na snazi a time je očuvan i interes društva. 
 
 
Uz članak 93.  
 

Izmjenom se ispravlja očita pisarska pogreška. 
 
Uz članak 94.  
 
 Izmjenom se omogućava da se već pri osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
preuzme više temeljnih uloga. Time se omogućava veća sloboda stjecanja i kasnijeg 
raspolaganja poslovnim udjelima te se neke kasnije odredbe Zakona čine suvišnim (čl. 416 
Zakona se briše). 
 
Uz članak 95.  
 

Brišu se odredbe koje su izazvale nedoumice i dovele do nejednake primjene u praksi.  
 
 
Uz članak 96.  
 

Izmjenom se ispravlja redakcijska pogreška koja se dogodila prilikom posljednje 
izmjene Zakona, kada nisu jasno numerirani stavci navedenog članka, radi jasnoće mijenja se 
cijeli članak. 
 
 
Uz članak 97. 
 

Ispravlja se očita redakcijska pogreška. 
 
 
Uz članak 98.  
 

Izmjenom se tekst Zakona usklađuje s okolnošću da nije više uvijek mjerodavna 
knjiga poslovnih udjela.  
 
Uz članak 99. 
 
 Novim člankom 406.a Zakona o trgovačkim društvima uređuje se pitanje rezervi u 
društvu s ograničenom odgovornošću primjereno onome kako je to učinjeno i u pogledu 
rezervi dioničkog društva pa se upućuje na obrazloženje uz članke 36. i 37. ovoga Zakona. 
Rješenja u spomenutim propisima razlikuju se samo utoliko ukoliko to zahtijeva različita 
narav tih društava. Sličnost rješenja za oba društva proizlazi iz toga što je riječ o društvima 
kapitala. 
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Uz članak 100.  
 

Novim stavkom 1. u članku 407. Zakona o trgovačkim društvima jasnije se uređuje 
pitanje nedopuštenih isplata članovima društva i sprječavaju se zloupotrebe. 
 
Uz članak 101. 

 
 Stroga ograničenja kod davanja zajmova društvu kojima se nadomješta njegov kapital, 
kako bi se spriječile zlouporabe i izigravanje vjerovnika, prema predloženoj izmjeni odredbe 
članka 408. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima   ne primjenjuju se u slučaju kada onaj 
tko je dao zajam pristane na to da se njegova tražbina prema društvu pretvori u temeljni ulog 
u društvu čime se doprinosi sanaciji društva. Time se ne ugrožavaju vjerovnici ali se smanjuje 
dug društva čime im se položaj čini boljim. Bez te odredbe nitko od vjerovnika ne bi imao 
interesa sudjelovati u saniranju društva tako da ga kreditira.  
 
 
Uz članak 102. 
 

Predloženom izmjenom omogućiti će se sređivanje stanja članstva u društvima s 
ograničenom odgovornošću, jer praksa pokazuje da se knjige poslovnih udjela ne vode ili se 
vode neuredno. Novim odredbama će se u dogledno vrijeme to stanje srediti.  
 
 
Uz članak 103. 

 
 Predloženom dopunom članka 411. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima 
osigurava se da se nakon određenog vremena nesklad između upisa člana društva s 
ograničenom odgovornošću u knjizi poslovnih udjela i popisa članova društva dostavljenog 
registarskom sudu  rješava u korist stanja u popisu koji se nalazi u registarskom sudu, ako je 
treća osoba u dobroj vjeri. Riječ je o djelovanju tog stanja prema trećima. Time se pridonosi 
većoj pravnoj sigurnosti u prometu poslovnim udjelima.   
 
 
Uz članak 104.  
 

Izmjenom se jasno određuje da nije potrebno mijenjati društveni ugovor, niti 
sastavljati izjavu o osnivanju društva, ako se svi poslovni udjeli raspolaganjem steknu kod 
jedne osobe. Obratno, ako je društvo osnovano kao društvo s jednim članom, pa nakon toga 
postane društvo s više članova, potrebno je da članovi sklope društveni ugovor. Premda je 
navedeno trebalo vrijediti i prije ove izmjene, zbog nedoumica i različite primjene u praksi, 
pitanje se izričito uređuje.  
 
 
Uz članak 105.  
 

Odredba članka 416. stavka 5. nije potrebna zbog toga jer se pri osnivanju društva 
može steći više poslovnih udjela, pa nema potrebe da se to brani pri njegovoj podjeli.  
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Uz članak 106. 
 

Neujednačena sudska praksa zahtijevala je da se odredi od kada počinje mandat 
predsjedniku i članu uprave ako se odlukom o imenovanju ne uredi to pitanje.  
 
 
Uz članak 107.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja Zakon jer se dosadašnja odredba stavka 2. dijeli na 
odredbu stavka 2. i 3. Time se naglašava da je u stavku 2. riječ o izvanparničnom postupku, a 
u stavku 3. o parničnom postupku.  
 
 
Uz članak 108.  
 

Novom odredbom sprječavaju se zloupotrebe do kojih je dolazilo u praksi kod 
društava s ograničenom odgovornošću jer je u pravilu riječ o manjim društvima s manjim 
brojem članova pa se događa da sprječavaju dostavljanje očitovanja volje prema društvu i 
time oštećuju treće osobe. Ujedno se ispravlja očita redakcijska pogreška. 
 
 
Uz članak 109.  
 

Izmjenom se provodi usklađenje s odredbama Prve direktive Vijeća 68/151/EEC i 
njezinim kasnijim izmjenama i dopunama. Vidi obrazloženje uz članak 52. 
 
 
Uz članak 110.  
 

Izmjenom se usklađuju odredbe Zakona sa zahtjevom Zakona o radu da radnici imaju 
predstavnika u nadzornom odboru društva u kojem je zaposleno 200 radnika. 
 
 
Uz članak 111.  
 

Neujednačena sudska praksa zahtijevala je da se odredi od kada počinje mandat članu 
nadzornog odbora, ako se to pitanje ne uredi odlukom o izboru odnosno izjavom o 
imenovanju.  
 
 
Uz članak 112.  
 

Izmjenom se provodi usklađenje s odredbama Prve direktive Vijeća 68/151/EEC i 
njezinim kasnijim izmjenama i dopunama. Odnosi se na obvezu uprave da izvješća o stanju 
društva i financijska izvješća nakon odobrenja na skupštini bez odgađanja dostave sudskom 
registru. 
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Uz članke 113. i 114.  
 

Izmjenama se redakcijski popravlja Zakon. 
 
 
Uz članak 115.  
 

Izmjenom se terminološki usklađuje odredba s onim kako su rezerve društva uređene  
u odredbama članka 222. i 222.a Zakona. 
 
 
Uz članak 116.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja tekst i usklađuje odredba s onim kako su rezerve 
društva uređene  u odredbama članka 222. i 222.a Zakona. 
 
  
Uz članak 117.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja Zakon. Pojašnjava se da je za postojanje odnosa 
ovisnog i vladajućeg društva dovoljno da vladajuće društvo može imati prevladavajući 
utjecaj.  
 
 
Uz članak 118.  
 

Ovime se redakcijski poboljšava tekst i određuje pojam vanjskih dioničara onako kako 
to odgovara stvarnom stanju stvari.  
 
 
Uz članak 119.  
 

Ispravlja se redakcijska pogreška koja se dogodila prilikom posljednje izmjene 
zakona. Ovom izmjenom uvodi se jasno razlikovanje između zakupa pogona i ugovora o 
prepuštanju poduzeća ili pogona kojeg obilježava da preuzimatelj nastupa u ime društva, ali 
za svoj račun.  
 
 
Uz članak 120.  
 

Izmjenom se pojašnjava pravo ovisnog društva na naknadu štete od vladajućeg društva 
u slučaju štetne upute o vođenju poslova. 
 
 
Uz članak 121.  
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
Ujedno se izmjenom proširuje broj slučajeva kada dioničari mogu zatražiti posebno 
ispitivanje poslovnih odnosa društva s vladajućim društvom ili nekim drugim s njime 
povezanim društvom. Propisuju se i pretpostavke koje za to moraju biti ispunjene.  
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Uz članak 122.  
 

Izmjenom  je  odredba članka 501. Zakona usklađena s izmjenom u članku 496. 
 
 
Uz članak 123.  
 

Izmjenom se ispravlja redakcijska pogreška. Pri posljednjoj izmjeni Zakona 
propušteno je ispravno numerirati stavke navedenog članka, pa je radi jasnoće norme članak 
izmijenjen u cijelosti.  
 
 
Uz članak 124.  
 

Ispravlja se redakcijska pogreška. Vidi obrazloženje prethodnog članka.  
 
 
Uz članak 125.  
 

Ispravlja se očita pogreška i tekst se redakcijski popravlja. 
 
 
Uz članak 126. 
 

Ovom odredbom pruža se dodatna zaštita svim zainteresiranim osobama u postupku 
pripajanja te se njome obvezatni sadržaj ugovora o pripajanju usklađuje s već postojećim 
odredbama Zakona o mogućnosti da dio naknade dioničari pripojenog društva prime u novcu, 
a uvodi se i monistički sustav.  
 
 
Uz članak 127.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja zakonski tekst, jer se ovlast postaviti prijedlog za 
imenovanje revizora pripajanja daje nadzornom odnosno upravnom odboru.  
 
 
Uz članak 128.  
 

Ovom odredbom pruža se dodatna zaštita svim zainteresiranim osobama u postupku 
pripajanja jer se propisuje dodatna obveza da pripajanje provjere članovi nadzornog odnosno 
upravnog odbora.  
 
 
Uz članak 129.  
 

Ovom odredbom pruža se dodatna zaštita svim zainteresiranim osobama u postupku 
pripajanja, a ujedno se izmjenom redakcijski popravlja zakonski tekst. 
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Uz članak 130.  
 

Ovom odredbom pruža se dodatna zaštita svim zainteresiranim osobama u postupku 
pripajanja jer se njome preciznije određuje iznos, oblik, način i postupak davanja doplata u 
novcu dioničarima pripojenog društva.  
 
 
Uz članak 131.  
 

Ovom odredbom pruža se dodatna zaštita svim zainteresiranim osobama u postupku 
pripajanja jer se proširuje krug isprava koje treba priložiti uz prijavu za upis pripajanja u 
sudski registar, a ujedno se redakcijski popravlja zakonski tekst. 
 
 
Uz članak 132.  
 

Kako bi se otklonilo eventualne nedoumice, premda to već proizlazi iz ostalih odredbi 
o učincima pripajanja, izrijekom se određuje da je društvo preuzimatelj sveopći pravni 
slijednik pripojenog društva.  
 
 
Uz članak 133. 
 

Izmjenom se provodi usklađenje sa zahtjevima Treće direktive Vijeća 78/855/EEC, pa 
se propisuje da se tužbe radi utvrđenja ništavosti odluke o pripajanju ne mogu podnositi 
nakon što prođe šest mjeseci od dana kada je pripajanje upisano u sudskom registru.  
 
 
Uz članak 134. 
 

Pruža se u odnosu na postojeću i dodatna zaštita dioničarima pripojenog društva u 
slučajevima kada se zbog dotadašnjeg statusnopravnog odnosa između pripojenog društva i 
društva preuzimatelja ne primjenjuju inače važeće odredbe o pripajanju.  
 
 
Uz članak 135. 
 

Ovime se ostvaruje dodatna zaštita svih, a prije svega dioničara pripojenog društva, 
posebno glede njihovoga prava na dodatne doplate u novcu ako se time postiže ekvivalent s 
vrijednosti dionica pripojenog društva koje su do tada imali. Ujedno se izmjenom provodi 
usklađenje sa zahtjevima Treće direktive Vijeća 78/855/EEC propisivanjem prava dioničara u 
slučaju pripajanja.  
 
 
Uz članak 136. 
 

Ispravlja se redakcijska pogreška. Prilikom posljednje izmjene Zakona članak 520. 
stavak 2. postao je stavak 4., ali je propušteno odgovarajuće promijeniti odredbu članka 533. 
stavka 1. Zakona. Ovom se izmjenom taj propust ispravlja.   
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Uz članak 137. 
 

Ovom odredbom pruža se dodatna zaštita svim zainteresiranim osobama u postupku 
pripajanja društava s ograničenom odgovornošću jer se njome preciznije određuje iznos, 
oblik, način i postupak davanja doplata u novcu članovima pripojenoga društva te se time 
usklađuje s odredbama koje vrijede u slučaju pripajanja dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 138.  
 

Ispravlja se redakcijska pogreška. Prilikom posljednje izmjene Zakona brisana je 
odredba članka 537. stavka 5. Zakona, ali je propušteno odgovarajuće izmijeniti odredbu 
članka 548. stavka 1. Zakona. Ovom se izmjenom taj propust ispravlja.   
 
 
Uz članak 139.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja Zakon jer se u slučaju društva s ograničenom 
odgovornošću dioničkom društvu, u mjeri u kojoj je to potrebno, upućuje na podrednu 
primjenu odredbi o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.  
 
 
Uz članak 140. 
 

Ovom odredbom hrvatsko pravo usklađuje se s Direktivom 2005/56/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća kojom se uređuju prekogranična spajanja i pripajanja (X direktiva). 
Obveza je Republike Hrvatske da predvidi mogućnost prekograničnog spajanja i pripajanja, 
što znači i sudjelovanje hrvatskih društava kapitala u pripajanjima s međunarodnim 
elementom, bilo na način da hrvatska društva kapitala imaju ulogu društva preuzimatelja, bilo 
ulogu pripojenog društva. Odredbama članaka 549.a do 549.k sadržajno se prenose odredbe 
navedene Direktive. Odredbe su koncipirane na način da svim zainteresiranim osobama 
(društvima koja sudjeluju u pripajanju, njihovim dioničarima odnosno članovima, 
vjerovnicima) na strani hrvatskih društava kapitala pruže odgovarajuću zaštitu koja postoji i 
kada je riječ o domaćim pripajanjima. Tim se odredbama, također, uvodi obveza suradnje 
nadležnih tijela Republike Hrvatske (npr. registarskog suda) s odgovarajućim tijelima država 
članica Europske unije.  
 
 
Uz članak 141. 
 

Izmjenom se redakcijski popravlja Zakon. Zahtjev sadržan u dosadašnjoj točki 8. 
relevantan je samo u slučaju da dolazi do podjele s preuzimanjem, a ne i kod podjele s 
osnivanjem, pa se pitanje uređuje u čl. 550.r. Ujedno se ispravlja očita redakcijska greška.  
 
 
Uz članak 142.  
 

Ovom izmjenom se hrvatsko pravo usklađuje sa zahtjevima Šeste direktive Vijeća 
82/891/EEC te se određuje tijelo ovlašteno na imenovanje revizora podjele.  
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Uz članak 143. 
 

Ispravlja se redakcijska pogreška. U glavi koja uređuje podjelu društava kapitala osim 
u odredbi koja se sada mijenja govori se o planu podjele, a ne o nacrtu podjele.  
 
 
Uz članak 144.  
 

Ovom izmjenom se hrvatsko pravo usklađuje sa zahtjevima Šeste direktive Vijeća 
82/891/EEC i uređuje način podjele imovine koja nije obuhvaćena planom podjele. 
 
 
Uz članak 145.  
 

Ovom izmjenom se hrvatsko pravo usklađuje sa zahtjevima Šeste direktive Vijeća 
82/891/EEC pa se uređuje slučaj kada prije dovršetka podjele društvo stekne značajniju 
imovinu.  
 
 
Uz članak 146.  
 

Odredba članka 552. mijenja se tako da sada sadrži brisanu odredbu članka 301.a 
Zakona o trgovačkim društvima. Time se pitanje prijenosa imovine uređuje na za to 
prikladnijem mjestu, a izbjegava se i dvostruko reguliranje instituta prijenosa cijele imovine.  

Vidi i obrazloženje uz članak 78. 
 
 
Uz članak 147.  

 
Ovom izmjenom postiže se veća pravna sigurnost i sprječavaju moguće zlouporabe te 

pojednostavljuje i ubrzava postupak preoblikovanja. 
 
Uz članak 148. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 149.  
 

Ovom izmjenom proširuju se slučajevi kada se s odlukom o preoblikovanju moraju 
suglasiti i članovi društva koji ne mogu ispuniti prema društvu obveze koje nisu obveze uplate 
temeljnog uloga.  
 
 
Uz članak 150. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
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Uz članak 151.  
 

Izmjena je posljedica isključenja mogućnosti da se izdaju dionice koje glase na 
donositelja. Vidi obrazloženje uz članak 13. ovog zakona. 
 
 
Uz članak 152. 
 
 Dopunom ovoga članka propisani su uvjeti za imenovanje i opoziv članova uprave 
kada to nije učinjeno u društvenom ugovoru. Tako se sprječava da u radu društva budu 
praznine zbog propusta u sastavljanju društvenog ugovora. Kako bi se spriječile samovolje i 
moguće zlouporabe propisan je i način kada se i sudskim putem može opozvati člana uprave. 
Ujedno se propisuje i obveza uprave da uredno izrađuje godišnja financijska izvješća i 
podnosi ih članovima udruženja da o njima odluče. 
 
 
Uz članak 153.  
 

Cilj izmjene je jasno urediti obvezu članova uprave odnosno likvidatora udruženja da 
zatraže otvaranje stečajnog postupka, kao i pravo svakog člana udruženja da to učini.  
 
 
Uz članak 154.  
 

Izmjena je posljedica  ispunjenja obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 
sada je stranom gospodarstveniku moguće obaviti jednokratni ili povremeni posao bez 
osnivanja podružnice.  
 
 
Uz članak 155.  
 

Izmjena je posljedica usklađivanja s Jedanaestom direktivom Vijeća. 1989/666/EEC, 
propisivanjem potrebnih podataka koji se objavljuju. Ujedno se određuje da osnivači, sjedište 
kojih je izvan europskog ekonomskog prostora, mogu osnovati podružnicu tek pošto proteknu 
dvije godine od registracije.  
 
 
Uz članak 156.  
 

Izmjena je posljedica usklađivanja s Jedanaestom direktivom Vijeća. 1989/666/EEC, 
propisuje obveza dostave financijskih izvješća radi upisa u registru u koji je upisana glavna 
podružnica.  
 
 
Uz članak 157.  
 

Izmjenom se redakcijski popravlja Zakon. Odredbe koje vrijede za podružnicu 
usklađuju se s onima koje vrijede u slučaju ukidanja trgovačkog društva.  
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Uz članak 158.  
 

Izmjena je posljedica usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, pa se sada 
propisuje da inozemno društvo kapitala, koje ima sjedište u državi koja nije članica Europske 
unije niti je stranka ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, može biti 
članom koji za obveze društva osobno odgovara u društvu osoba s registriranim sjedištem u 
Republici Hrvatskoj samo onda ako je uz njega u društvu barem još jedan član društvo 
kapitala ili fizička osoba koja potječe iz Republike Hrvatske, odnosno država članica EU i 
država potpisnica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru. 
 
 
Uz članak 159. 
 

Izmjena u stavku 1. je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog 
društva, a stavak 2. je promijenjen radi jasnoće norme. 
 
 
Uz članak 160. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 161. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva te 
usklađenja s izmjenama Stečajnog zakona. 
 
 
Uz članak 162. 
 

Izmjena ovoga članka posljedica je da se za sudjelovanje u glavnoj skupštini više ne 
traži pohrana isprava o dionicama ako ih je društvo izdalo.  
 
 
Uz članak 163. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 164. 
 

Izmjene u prekršajnim odredbama prate izmjene zakonskih odredbi. Dijelom su 
rezultat usklađivanja sa zahtjevima direktiva Europske unije s područja prava društava, 
dijelom posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva, a dijelom je riječ 
o izmjenama kojima se otklanjaju redakcijske odnosno pisarske pogreške.  
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Uz članak 165. 
 

Izmjenom se uređuje prekršajna odgovornost u slučaju povrede obveze iz članka 410. 
st. 3. Zakona o trgovačkim društvima.  
 
Uz članak 166. 
 

Izmjena je posljedica uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva. 
 
 
Uz članak 167. 
 

Izmjenom se uređuje primjena kaznenih i prekršajnih odredbi i na članove uprave i 
likvidatore europskog gospodarskog interesnog udruženja.  
 
 
Uz članak 168. 
 

Ispravlja se očita redakcijska pogreška.  
 
 
Uz članak 169. 
 

Promjena kojom se riječ ortakluk mijenja u ortaštvo posljedica je usvajanja novog 
nazivlja u Zakonu o obveznim odnosima u kojem se uređuje ortaštvo.  

Intervencije u pogledu navedenih članaka u kojima se riječi nadzorni odbor zamjenjuju 
riječima nadzorni, odnosno upravni odbor posljedica su uvođenja monističkog ustroja organa 
dioničkog društva.  

Termin „kapitalna dobit“ mijenja se sukladno promjenama u uređenju rezervi u 
precizniji termin „rezerve kapitala“.  

 
Uz članak 170. 
 

Radi usklađivanja s odredbama Zakona o matičnom broju i Zakona o zaštiti osobnih 
podataka odredbe Zakona u kojima se navodio jedinstveni matični broj građana zamjenjuju se 
poreznim brojem kao novim identifikacijskim brojem, a u odredbama gdje je brisanje 
jedinstvenog matičnog broja određeno zadnjim izmjenama Zakona, sada je dodan porezni 
broj.  
  
Uz članke 171. i 172. 
 

Zbog višekratnih opsežnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima trebalo bi što 
hitnije izraditi pročišćeni tekst. Ujedno se određuje da ovaj zakon stupa na snagu tek 1. 
travnja 2008. godine kako bi se subjekti na koje se primjenjuje mogli upoznati s izmjenama i 
dopunama. Odredba kojom se uređuje prekogranično spajanje odnosno pripajanje društava 
kapitala stupa na snagu tek danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo 
Europske unije. 
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VII. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ILI 
DOPUNJUJU 
 
Članak 2. 
(1) Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni ovim Zakonom. 
(2) Trgovačka društva jesu javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, 
društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje (dalje - trgovačka 
društva). 
(3) Javno trgovačko društvo i komanditno društvo su društva osoba, a dioničko društvo, 
društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno udruženje su društva kapitala. 
(4) Trgovačko društvo može se osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge 
djelatnosti. 
(5) Trgovačko društvo je trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu 
djelatnost. 
 
Članak 3. 
(1) Trgovac pojedinac je fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u 
skladu s propisima o obrtu i upisana je u sudskom registru kao trgovac pojedinac. Fizička 
osoba koja posluje u skladu s propisima o obrtu može tražiti da se upiše u sudski registar kao 
trgovac pojedinac ako njen godišnji prihod prelazi svotu od 2 milijuna kuna, a dužna je 
zatražiti taj upis ako joj godišnji prihod prelazi svotu od 15 milijuna kuna. 
(2) Svojstvo trgovca pojedinca stječe se upisom u sudski registar. 
(3) Fizička osoba koja je po odredbama stavka 1. ovoga članka dužna zatražiti upis u sudski 
registar mora podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 60 dana nakon podnošenja 
Financijskoj agenciji godišnjih financijskih izvješća u kojima je iskazan godišnji prihod iz 
stavka 1. ovoga članka. 
(4) Prijava za upis u sudski registar mora sadržavati tvrtku, sjedište i predmet poslovanja 
trgovca pojedinca, podatak o godišnjem prihodu iz stavka 1. ovoga članka te naziv registra i 
broj pod kojim je fizička osoba koja ima nakanu poslovati kao trgovac pojedinac u njemu 
upisana kao obrtnik. 
(5) Prijavi iz stavka 4. ovoga članka prilažu se: 
1. izvod iz registra navedenoga u stavku 4. ovoga članka i 
2. godišnje financijsko izvješće podneseno Agenciji iz stavka 3. ovoga članka kojim se 
dokazuje da je ostvaren godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka. 
(6) U sudski registar upisuju se tvrtka, sjedište i predmet poslovanja trgovca pojedinca. 
(7) Ako po ovome Zakonu više ne postoji obveza da u sudskom registru bude upisan kao 
trgovac pojedinac, on može prijavom koju podnese registarskome sudu tražiti da ga se briše iz 
toga registra. Trgovac pojedinac mora prijavi priložiti posljednje godišnje financijsko izvješće 
koje je podnio Agenciji iz stavka 3. ovoga članka. Registarski sud će po službenoj dužnosti 
brisati iz trgovačkog registra trgovca pojedinca za kojega dobije godišnje financijsko izvješće 
iz kojega proizlazi da više ne ispunjava uvjete za upis u sudski registar propisane u stavku 1. 
ovoga članka. Svojstvo trgovca pojedinca prestaje brisanjem iz trgovačkog registra. 
(8) Na trgovca pojedinca na odgovarajući se način primjenjuju odredbe prvoga dijela ovoga 
Zakona. 
 
Članak 7. 
 (1) Trgovac pojedinac i trgovačko društvo mogu izvan sjedišta imati podružnice u kojima 
obavljaju svoje djelatnosti. 
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(2) Podružnica se osniva odlukom koju donosi trgovac pojedinac ili nadležni organ 
trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno 
statutom društva. Odluku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bilježnik. 
(3) Podružnice nisu pravne osobe. Njihovim poslovanjem prava i obveze stječe društvo. 
Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište 
osnivača. 
(4) U odluci o osnivanju podružnice navode se: 
1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka i sjedište podružnice, 
2. predmet poslovanja osnivača i djelatnosti podružnice, 
3. ako je osnivač društvo kapitala, visina temeljnoga kapitala i iznos uplaćenih uloga, a ako je 
osnivač društvo osoba, imena članova društva koji osobno odgovaraju za obveze društva ili 
trgovca pojedinca, 
4. ime, odnosno imena, i prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju 
podružnice zastupaju osnivača. 
(5) Podružnica prestaje: 
1. ako osnivač donese odluku o prestanku podružnice, 
2. ako osnivač prestane postojati ili ako trgovac pojedinac bude izbrisan iz sudskog registra. 
(6) Nakon odluke iz točke 1., odnosno ispunjenja uvjeta iz točke 2. stavka 5. ovoga članka 
podružnica se briše iz sudskog registra. Na brisanje podružnice iz sudskog registra na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o brisanju društva iz sudskog 
registra. 
 
Članak 8. 
(1) Podružnica se upisuje u trgovačke registre suda nadležnoga po mjestu sjedišta osnivača i 
suda nadležnoga po mjestu sjedišta podružnice. 
(2) Prijavu za upis podružnice u sudski registar osnivač podnosi sudu nadležnom po mjestu 
sjedišta osnivača. Tome sudu podnosi se i prijava za upis promjene upisa u sudskom registru. 
(3) U prijavi za upis podružnice u sudski registar moraju se navesti: 
1. tvrtka i sjedište osnivača te tvrtka, sjedište i djelatnosti podružnice i 
2. ime, odnosno imena, a kod podružnice koju osniva inozemna osoba državljanstvo i 
prebivalište osoba u podružnici određenih odlukom o osnivanju podružnice da zastupaju 
osnivača. 
(4) Prijavi iz stavka 2. ovoga članka prilaže se odluka o osnivanju podružnice. 
(5) U trgovačke registre iz stavka 1. ovoga članka upisuju se podaci iz članka 7. stavka 4. 
ovoga Zakona i promjene tih podataka, a u sudskom registru suda nadležnog po mjestu 
sjedišta podružnice navode se i sudski registar u kojemu je upisan osnivač te broj pod kojim je 
upisan. U sudski registar suda nadležnog po mjestu sjedišta osnivača ne upisuje se podatak iz 
članka 7. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona. 
(6) Nakon upisa u sudski registar suda nadležnog po mjestu sjedišta osnivača, taj sud o tome 
po službenoj dužnosti izvješćuje registarski sud nadležan po mjestu sjedišta podružnice radi 
njezina upisa u sudski registar toga suda, te o promjenama podataka iz članka 7. stavka 4. 
ovoga Zakona. Podaci iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona objavljuju se na način kako se 
objavljuju priopćenja trgovačkoga društva. 
 
Članak 20. 
(1) Tvrtka trgovačkoga društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
(2) Tvrtka trgovačkoga društva može sadržavati pojedine strane riječi ako one čine ime, 
odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana zaštićen u Republici Hrvatskoj, 
odnosno njegova društva registriranog u Republici Hrvatskoj, ili ako su uobičajene u 
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hrvatskom jeziku, ili ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi 
o riječima na mrtvom jeziku. 
(3) Tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više stranih jezika. 
 
Članak 21. 
(1) Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u 
kojemu je upisana u sudskom registru. 
(2) Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u sudski registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u 
prijevodu na strani jezik i pismo, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku i pismu 
trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu. 
(3) Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga 
društva. 
(4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, 
sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i 
sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. 
(5) Na poslovnom papiru društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka 
navesti: 
1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s 
naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i 
2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako 
se radi o poslovnom papiru dioničkog društva, 
3. prezime i najmanje početno slovo imena članove uprave društva, a kod dioničkoga društva 
i predsjednika nadzornog odbora. 
(6) Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se 
otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva. 
Na poslovnom papiru gospodarskoga interesnog udruženja mora se navesti i podatak o 
skupnoj ovlasti za zastupanje, ako su članovi uprave ovlašteni tako zastupati udruženje. 
(7) Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je 
već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti 
samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište. 
(8) Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne 
primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka. 
 
Članak 40. 
(1) Za rješavanje sporova između članova trgovačkoga društva međusobno te između članova 
društva i društva, koji se tiču položaja članova u društvu, upravljanja društvom i vođenja 
poslova društva, prava i obveza članova društva koje proizlaze iz njihovog položaja u društvu, 
nadležan je trgovački sud na čijem se području nalazi sjedište društva upisano u sudskom 
registru. Isti sud je nadležan i za rješavanje sporova između predsjednika i članova uprave ili 
nadzornog odbora društva i društva ili njegovih članova koji nastanu u svezi sa njihovim 
radom u društvu ili za društvo. 
(2) U stvarima iz članka 114. stavka 2., članka 115., članka 137. stavka 2., članka 150. stavka 
2., članka 182. stavka 3., članka 203. stavka 3., članka 204. stavka 3., članka 230. stavka 3., 
članka 245., članka 247. stavka 2., članka 257. i 260., članka 273.a stavka 2. i 3., članka 278. 
stavka 3., članka 288., članka 298. stavka 2. i 5., članka 300. stavka 2., članka 300.h stavka 2., 
članka 300.k stavka 1., članka 330. stavka 2., članka 367. stavka 2., članka 368. stavka 2., 
članka 371. stavka 3. i 4. članka 375. stavka 3., članka 376. stavka 3., članka 381. stavka 1., 
članka 382. stavka 5. i 6., članka 413. stavka 1. članka 423. stavka 6., članka 424. stavka 2., 
članka 426. stavka 6., članka 450., članka 451. stavka 2., članka 452. stavka 4., članka 470. 



 77

stavka 2., članka 471., članka 481.a stavka 1., članka 491., članka 492. stavka 4. članka 500., 
članka 504.a stavka 3., 515., članka 527. stavka 1. i 4., članka 532., stavka 1., članka 545. 
stavka 1. i 4., članka 547. stavka 1., članka 550k. stavka 2., članka 550p. stavka 2., članka 
562. stavka 2. i članka 575. stavka 3. i članka 607. stavka 3 ovoga Zakona sud iz stavka 1. 
ovoga članka odlučuje u izvanparničnom postupku. 
(3) U stvarima iz stavka 2. ovoga članka postupak je hitan. Rok za žalbu je osam dana. Sud 
drugoga stupnja dužan je odlučiti o žalbi u roku od trideset dana. 
(4) Žalba protiv odluka suda donesenih u stvarima iz članka 114. stavka 2., članka 115., 
članka 137. stavka 2., članka 182. stavka 3., članka 203. stavka 3., članka 245., članka 247. 
stavka 2., članka 257. i 260., članka 273.a stavka 2. i 3., članka 278. stavka 3., članka 288., 
članka 298. stavka 2. i. 5., članka 300. stavka 2., članka 300.h stavka 2., članka 330. stavka 2, 
članka 371. stavka 3. i 4., članka 375. stavka 3., članka 381 stavka 1., članka 382. stavka 5. i 
6., članka 423. stavka 6., članka 424. stavka 2., članka 426. stavka 6, članka 450., članka 451. 
stavka 2., članka 452. stavka 4. i članka 471., članka 481.a stavka 1., članka 515., 527. i 545. 
ovoga Zakona ne zadržava izvršenje. 
 
Članak 54. 
(1) Davanje prokure i njezin opoziv upisuju se u sudski registar. Prijavi za upis u sudski 
registar prilažu se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva. 
(2) U sudski registar upisuju se ime i prezime prokuriste, a ograničenje iz članka 48. stavka 2. 
ovoga Zakona upisuje se u sudske registre za trgovačko društvo i za podružnicu. 
(3) Prema trećim osobama koje nisu znale niti morale znati da je prokura opozvana opoziv 
prokure djeluje od dana upisa opoziva u sudski registar. 
 
Članak 62. 
(1) Prijava za upis u sudski registar ili kojom se traži da se pohrane potpisi osoba ovlaštenih 
za zastupanje podnosi se u obliku javno ovjerene isprave. Prijava se ne mora javno ovjeriti 
ako se njome dostavljaju samo imena predsjednika i članova nadzornog odbora, imena, 
odnosno tvrtke članova društva s ograničenom odgovornošću i podaci o njihovim temeljnim 
ulozima i uplatama. 
Takvu prijavu potpisuju osobe koje su po ovome Zakonu ovlaštene podnijeti prijavu za upis u 
sudski registar. 
(2) Uz prijavu podnose se izvornici isprava na koje se poziva prijava ili njihovi ovjereni 
prijepisi, odnosno preslike. 
 (3) Prijavu podnosi trgovac pojedinac osobno ili njegov prokurist, a može je podnijeti i drugi 
punomoćnik koji se za to iskaže javno ovjerenom punomoći. 
(4) Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijave za upise trgovačkoga društva 
podnose za javno trgovačko društvo svi njegovi članovi, za komanditno društvo svi 
komplementari, za dioničko društvo svi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora a za 
društvo s ograničenom odgovornošću svi članovi uprave, a ako ono ima nadzorni odbor i 
predsjednik toga odbora. 
(5) Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se 
u roku od 15 dana od dana kada se ispune pretpostavke za upis koje su propisane ovim 
Zakonom. 
 
Članak 64. 
Sudski upis u sudski registar registarski sud objavljuje u «Narodnim novinama». 
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Primjena propisa o ortakluku 
Članak 69. 
Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, na javno trgovačko društvo primjenjuju se 
propisi 
kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku. 
 
Članak 70. 
 (1) Prijava za upis u sudski registar mora sadržavati tvrtku, sjedište i predmet poslovanja 
društva, ime i prezime i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište svakoga člana društva te imena 
osoba ovlaštenih da zastupaju društvo i njihove ovlasti. 
(2) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilaže se ugovor o osnivanju društva (društveni ugovor). 
(3) U sudski registar upisuju se pored podataka iz stavka 1. ovoga članka i promjene 
društvenog ugovora, tvrtke i sjedišta, predmeta poslovanja društva, stupanje novoga člana u 
društvo, prestanak članstva u društvu te promjene ovlasti za zastupanje društva. 
 
Članak 82. 
Ako za to postoji važan razlog, po tužbi ostalih članova društva, sud će članu zabraniti 
vođenje poslova društva. Takav razlog postoji naročito u slučaju grube povrede obveze ili 
nesposobnosti člana da redovno vodi poslove društva. 
 
Članak 86. 
Krajem svake poslovne godine utvrđuje se račun dobiti i gubitka. Na temelju toga računa 
svakome se članu izračunava njegov udio u dobiti ili u gubitku, srazmjerno njegovome udjelu 
u društvu. 
 
Članak 93. 
Po tužbi ostalih članova sud će članu društva zabraniti zastupanje ako za to postoji važan 
razlog. Važnim razlogom naročito se smatra teška povreda obveza ili nesposobnost člana da 
uredno zastupa društvo. 
 
Članak 138. 
Odredbe članka 76. i 77. ovoga Zakona ne odnose se na komanditore. 
 
Članak 149. 
(1) Odnosi između poduzetnika i tajnoga člana uređuju se ugovorom. 
(2) Na odnose između poduzetnika i tajnoga člana društva primjenjuju se propisi kojima se 
uređuju obvezni odnosi o ortakluku samo ako ti odnosi nisu uređeni ugovorom i odredbama 
ove glave. 
 
Dionice koje glase na donositelja i koje glase na ime 
Članak 165. 
(1) Dionice mogu glasiti na donositelja ili na ime. 
(2) Dionica mora glasiti na ime ako se izdaje prije uplate punog iznosa za koji se izdaje te 
kada se izdaje kao nematerijalizirani vrijednosni papir. Iznos djelomične uplate mora se 
naznačiti na ispravi o dionici, a ako se dionica izdaje kao nematerijalizirani vrijednosni papir, 
upisati na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne 
osobe na kome je dionica elektronički zapisana, a ako se dionica izdaje kao nematerijalizirani 
vrijednosni papir, upisati na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom 
ovlaštene pravne osobe na kome je dionica elektronički zapisana. 
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(3) U statutu društva može se odrediti da se dioničaru na njegov zahtjev dionica koja glasi na 
ime zamijeni za dionicu koja glasi na donositelja ili dionica koja glasi na donositelja za 
dionicu koja glasi na ime. 
 
Članak 170. 
(1) Dionica koja nije izdana u nematerijaliziranom obliku mora imati sljedeće sastojke: 
1. oznaku da je dionica i njezin nominalni iznos ako društvo izdaje dionice s nominalnim 
iznosom, 
2. oznaku vrste i roda dionice, 
3. tvrtku i sjedište izdavatelja dionice, 
4. tvrtku, odnosno ime osobe na koju glasi dionica na ime ili naznaku da glasi na donositelja, 
5. datum izdavanja i broj dionice, 
6. faksimil potpisa statutom ovlaštenih osoba izdavatelja dionice. 
(2) Dionice izdane u nematerijaliziranom obliku ne sadrže broj ni sastojak iz točke 6. stavka 
1. ovoga članka. 
 
Članak 172. 
(1) Odluku o izdavanju dionica donose glavna skupština ili osnivači društva u skladu sa 
statutom. 
 (2) Odlukom o izdavanju dionica utvrđuju se: 
1. tvrtka izdavatelja dionica, 
2. ukupni iznos na koji se izdaju dionice i broj dionica, 
3. nominalni iznosi dionica, ako se izdaju dionice s nominalnim iznosom, 
4. oznaka da dionice glase na donositelja ili na ime, 
5. izdaju li se uz izdavanje isprava o dionici ili kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, 
6. vrijeme upisa dionica, 
7. način upisa dionica, 
8. kod koga se, u kojem roku i na koji način uplaćuju dionice, 
9. u kojemu se roku vraćaju uplaćena sredstva ako se odustane od izdavanja dionica, 
10. vrsta i rod dionica, 
11. redoslijed ostvarenja prvenstva iz povlaštenih dionica ako se one izdaju u više serija. 
(3) Pod uvjetima koji su propisani posebnim zakonom, statutom društva se određuje da 
društvo izdaje isprave o dionicama ili dionice u nematerijaliziranom obliku. 
 
Članak 173. 
(1) Izjave osnivača o usvajanju statuta daju se u ispravi koja se sastavlja kod javnog 
bilježnika. 
Punomoćnici moraju imati punomoć ovjerenu od javnog bilježnika. 
(2) U ispravi iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti: 
1. osnivači i njihova prebivališta, 
2. ako društvo izdaje dionice s nominalnim iznosima ti iznosi, u protivnom broj dionica, iznos 
za koji se izdaju i, ako se izdaju dionice više rodova, rod dionica koje preuzima svaki 
dioničar, 
3. uplaćeni iznos temeljnoga kapitala, 
4. izjava osnivača da prihvaćaju statut, 
(3) Statut društva mora sadržavati odredbe o: 
1. tvrtki i sjedištu društva, 
2. predmetu poslovanja, 
3 iznosu temeljnoga kapitala, 
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4. podjeli temeljnog kapitala na dionice s nominalnim iznosima ili na one bez tog iznosa, kod 
dionica s nominalnim iznosima o tim iznosima i ukupnom broju dionica svakog nominalnog 
iznosa a kod dionica bez tog iznosa samo o njihovu broju ako se izdaju dionice više rodova, 
rodu dionica i broju dionica svakoga roda, 
5. tome izdaju li se dionice koje glase na donositelja ili koje glase na ime, 
6. broju članova uprave i nadzornog odbora, 
7. načinu i obliku objave priopćenja društva, 
8. vremenu trajanja i prestanku društva. 
(4) Statut može sadržavati odredbe koje odstupaju od odredbi ovoga Zakona samo kada je to u 
zakonu izričito određeno. Ako to nije izričito isključeno ovim Zakonom, statutom se mogu 
urediti i druga pitanja pored onih navedenih u stavku 3. ovoga članka. Odredbe statuta 
donesene protivno spomenutim ograničenjima su ništave. 
 
Članak 178. 
(1) Osnivači preuzimaju dionice izjavom danom kod javnog bilježnika da osnivaju društvo i 
da preuzimaju obvezu uplate dionica. 
 (2) Izjava svakog osnivača iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati nominalni iznos dionica 
koje preuzima, a ako preuzima dionice bez tog iznosa samo njihov broj, iznos za koji se 
izdaju, rod dionica ako se one izdaju u više rodova, podatak glase li na ime ili na donositelja 
te kada će se i kako uplatiti. 
 
Članak 180. 
(1) Osnivači moraju u ispravi ovjerenoj od javnog bilježnika imenovati prvi nadzorni odbor 
društva i revizora za prvu ili za preostali dio prve poslovne godine. 
(2) Na sastav i imenovanje nadzornog odbora ne primjenjuju se propisi o imenovanju članova 
toga odbora od strane zaposlenih. 
(3) Članova prvog nadzornog odbora može se imenovati najdulje za vrijeme do održavanja 
prve glavne skupštine društva koja odlučuje o njihovu radu u prvoj poslovnoj godini, odnosno 
u dijelu poslovne godine za koji su bili imenovani. 
(4) Nadzorni odbor imenuje članove prve uprave. 
 
Članak 181. 
(1) Osnivači moraju podnijeti pisano izvješće o provedenom osnivanju. 
(2) U izvješću o osnivanju treba navesti bitne okolnosti o kojima ovisi primjerenost činidbi za 
ulaganje stvari, odnosno prava i za njihovo preuzimanje. Pri tome moraju se navesti : 
1. pravni poslovi s kojima društvo namjerava steći ulog u stvarima, odnosno u pravima, 
2. troškovi nabave ili izrade u posljednje dvije godine za dobra koja se ulažu, 
3. ako je u društvo uloženo poduzeće, njegov prihod u posljednje dvije godine s pozivom na 
godišnja financijska izvješća toga poduzeća, 
4. da li su i u kojem opsegu pri osnivanju bile preuzete dionice za račun članova uprave ili 
nadzornog odbora, 
5. da li je i na koji način neki član uprave ili nadzornog odbora dobio posebnu pogodnost ili je 
za pripremu osnivanja dobio obeštećenje ili naknadu. 
 
Članak 182. 
(1) Članovi uprave i nadzornog odbora moraju provjeriti provedeno osnivanje. 
(2) Pored toga jedan ili više revizora (revizori osnivanja) moraju obaviti reviziju: 
1. ako je neki član uprave ili nadzornog odbora ujedno i osnivač društva, 
2. ako su u osnivanju preuzete dionice za račun nekoga člana uprave ili nadzornog odbora, 
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3. ako je neki član uprave ili nadzornog odbora u osnivanju dobio posebnu pogodnost ili je za 
osnivanje, odnosno za pripremu osnivanja dobio obeštećenje ili naknadu, 
4. ako je osnivanje društva bilo ulaganjem ili preuzimanjem stvari, odnosno prava. 
(3) Revizore osnivanja imenuje sud. 
(4) Uvjeti za imenovanje revizora osnivanja uređuju se posebnim propisom. 
 
Članak 183. 
(1) Revizija koju obavljaju članovi uprave i nadzornog odbora kao i revizija koju obavljaju 
revizori osnivanja odnosi se na to: 
1. jesu li točni i potpuni podaci osnivača o preuzimanju dionica, o ulaganju u temeljni kapital 
i o utvrđenjima iz članka 175. i 176. ovoga Zakona, 
2. odgovara li vrijednost ulaganja i preuzimanja stvari i prava iznosu temeljnog kapitala koji 
otpada na dionice koje za to treba dati odnosno vrijednosti činidbi koje za to treba ispuniti. 
(2) O obavljenoj reviziji mora se sastaviti pisano izvješće u kojemu se moraju navesti 
okolnosti iz prethodnoga stavka ovoga članka. U izvješću mora se opisati predmet svakoga 
uloga u stvari i u pravu ili preuzimanja stvari i prava i koje su metode procjene primijenjene 
za to da bi se utvrdila njihova vrijednost. 
(3) Izvješće iz prethodnoga stavka ovoga članka dostavlja se sudu i upravi društva. Svako ima 
kod suda pravo uvida u podneseno izvješće. 
 
Članak 186. 
Prijavu za upis društva u sudski registar podnose svi članovi uprave i nadzornog odbora. 
 
Članak 187. 
(1) U prijavi za upis u sudski registar moraju se navesti: 
1. tvrtka, sjedište i predmet poslovanja društva, 
2. iznos za koji su izdane dionice, 
3. ukupni iznos uplate za izdane dionice i u čemu su one uplaćene, 
4 izjava članova uprave da su upoznati s obvezom izvješćivanja suda i da nema okolnosti koje 
bi bile protivne odredbi članka 239. stavka 2. ovoga Zakona, 
5. članovi uprave i nadzornog odbora društva te njihovo prebivalište i jedinstveni matični 
brojevi građana, 
6. ima li društvo jednog dioničara za fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i broj i oznaku 
osobne identifikacijske isprave, a za strance i državu koja ju je izdala, a za pravnu osobu 
tvrtka ili naziv i matični broj subjekta odnosno odgovarajući podaci ako je riječ o stranoj 
osobi. 
(2) Prijavi iz prethodnoga stavka ovoga članka prilažu se: 
1. statut društva i isprave na temelju kojih je statut usvojen te isprave na temelju kojih su 
osnivači preuzeli dionice, 
2. ako se u osnivanju daje posebna pogodnost ili se ulaže, odnosno preuzima stvar ili pravo, 
ugovori kojima se to utvrđuje i provodi, 
3. dokaz o uplaćenom iznosu, unosu stvari i prava i o tome da društvo može s njima slobodno 
raspolagati (dokaz o uplaćenom iznosu izdaje ovlaštena financijska institucija), 
4. obračun troškova osnivanja u kojemu se iskazuju pojedine stavke i ukupnost troškova, 
5. isprave o imenovanju uprave i nadzornog odbora, 
6. izvješća o osnivanju i o reviziji osnivanja s dokumentacijom koja im je priložena, 
7. ako se za odredbu o predmetu poslovanja društva ili za neku drugu odredbu statuta 
zahtijeva suglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa ili neke institucije, akt toga organa 
ili institucije. 
(3) Priložene isprave čuvaju se u sudu u izvorniku ili u ovjerenome prijepisu ili preslikama. 
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Članak 188. 
(1) Sud je dužan ispitati je li društvo uredno osnovano i sadržava li prijava zakonom propisani 
sadržaj te jesu li joj priložene propisane isprave. 
(2) Sud će odbiti upis društva u sudski registar ako revizori osnivanja izjave ili ako je 
očigledno da izvješće o osnivanju ili izvješće o reviziji osnivanja što su ga podnijeli članovi 
uprave i nadzornog odbora nisu točni, nisu potpuni ili nisu u skladu s propisima. Isto vrijedi i 
kada revizori osnivanja izjave ili je sud mišljenja da je vrijednost predmeta ulaganja stvari, 
odnosno prava ili preuzimanja stvari odnosno prava bitno manja od iznosa temeljnog kapitala 
koji otpada na dionice koje se za to daju odnosno od vrijednosti protučinidbe. 
(3) Sud će odbiti upis društva u sudski registar ako statut: 
1. ne sadrži odredbe sukladno članku 173. stavku 3. ovoga Zakona i drugog zakona kojim se 
propisuje njegov obvezni sadržaj, 
2. sadrži odredbe kojima se ograničavaju ili umanjuju prava vjerovnika ili 
3. sadrži odredbe koje ga čine ništavim. 
 
Članak 189. 
U sudski registar upisuju se: 
1. tvrtka društva, 
2. sjedište društva, 
3. predmet poslovanja društva. 
4. visina temeljnog, odnosno odobrenog kapitala, 
5. dan kada je usvojen statut, 
6. imena i prezimena članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora i njihovi 
jedinstveni matični brojevi građana te prebivalište, 
7. trajanje društva, 
8. ovlaštenja članova uprave za zastupanje, 
9. podaci iz članka 187. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ako je društvo osnovao jedan 
osnivač. 
 
Članak 190. 
(1) Osim sadržaja upisa objavljuju se: 
1. podaci iz članka 173. stavka 3., članka 175. stavka l. i 2. i članka 176. ovoga Zakona, 
2. iznos za koji su izdane dionice, 
3 .ime i prezime, odnosno tvrtka. prebivalište. odnosno sjedište. 
(2) Istovremeno se objavljuje da se kod suda mogu razgledati isprave koje su priložene prijavi 
za upis, tj. izvješća o reviziji članova uprave i nadzornog odbora te revizora osnivanja. 
 
Članak 191. 
(1) Osnivači solidarno odgovaraju društvu za štetu koja mu je pričinjena zbog netočnosti ili 
nepotpunosti podataka što su ih dali u svezi osnivanja društva. Oni isto tako odgovaraju i za to 
da uprava društva može slobodno raspolagati s iznosima uplaćenim za dionice društva. 
Neovisno od obveze da nadoknade drugu štetu osnivači moraju društvu platiti iznose koji nisu 
uplaćeni i obeštetiti ga za izdatke koji nisu prihvaćeni kao troškovi osnivanja. 
(2) Ako osnivači s nakanom ili s grubom nepažnjom oštete društvo ulogom u stvarima, 
odnosno u pravima, preuzimanjem stvari, odnosno prava ili troškovima osnivanja, solidarno 
su obvezni da mu nadoknade tako pričinjenu štetu. 
(3) Za štetu ne odgovara osnivač koji nije znao za činjenice na temelju kojih je nastala 
odgovornost za štetu niti bi primjenom pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika za 
njih morao znati. 
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(4) Nastane li društvu šteta zbog toga što dioničar nije sposoban za plaćanje ili nije sposoban 
uložiti stvar odnosno pravo, društvu solidarno odgovaraju za štetu oni osnivači koji su 
prihvatili sudjelovanje dioničara za kojega su znali da nije sposoban za plaćanje niti za to da 
ispuni preuzetu činidbu. 
(5) Uz osnivače na isti način odgovaraju i osobe za čiji su račun osnivači preuzeli dionice. 
One se kod toga ne mogu pozivati na to da im nisu bile poznate okolnosti koje su znali ili 
morali znati osnivači što su djelovali za njihov račun. 
(6) Društvo se može odreći zahtjeva za naknadu štete ili o njemu sklopiti nagodbu tek po 
proteku tri godine od nastanka zahtjeva ali samo onda ako se s time suglasi glavna skupština 
društva i ako tome ne prigovori manjina koja raspolaže dionicama koje predstavljaju najmanje 
desetinu temeljnoga kapitala društva a prigovor se unese u zapisnik sa skupštine. To 
vremensko ograničenje ne vrijedi ako je onaj tko je odgovoran za naknadu štete nesposoban 
za plaćanje i ako, da bi otklonio otvaranje stečaja, sklopi nagodbu sa svojim vjerovnicima. 
 
Odgovornost članova uprave i nadzornog odbora 
Članak 193. 
Članovi uprave i nadzornog odbora solidarno odgovaraju društvu za štetu koja mu je 
pričinjena time što su pri osnivanju povrijedili svoje obveze. Na odgovarajući način 
primjenjuju se odredbe članka 191. stavka 6. ovoga Zakona. 
 
Članak 194.a 
(1) Ugovori koje društvo u prve dvije godine nakon što se upiše u sudski registar sklopi s 
osnivačima ili s dioničarima na čije dionice otpada više od desetine iznosa temeljnog kapitala 
društva kojima društvo stječe stvari i prava za cijenu jednaku ili višu od iznosa desetine tog 
kapitala valjani su ako ih odobri glavna skupština i kada ih se upiše u sudski registar. Pravne 
radnje koje društvo poduzme u ispunjenju takvih ugovora nemaju pravni učinak dok glavna 
skupština ne odobri ugovor i dok ga se ne upiše u sudski registar. 
(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti sklopljen u pisanom obliku, ako zakonom nije 
propisano da ga se mora sklopiti u obliku javnobilježničke isprave. Društvo mora omogućiti 
svakom dioničaru uvid u takav ugovor u poslovnim prostorijama u sjedištu društva i na 
njegov zahtjev bez odgađanja besplatno dati njegovu presliku. 
(3) Prije odlučivanja na glavnoj skupštini o davanju odobrenja na ugovor, uprava mora iznijeti 
razloge sklapanja ugovora i obrazložiti odredbe ugovora te podnijeti dioničarima pisano 
izvješće o tom ugovoru i u njemu iznijeti svrhu u koju se stječe stvar ili pravo. Na to se 
izvješće na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 181. stavka 2. ovoga Zakona. Prije 
donošenja odluke glavnoj skupštini mora se podnijeti izvješće revizora osnivanja koji su 
pregledali ugovor i stvar, odnosno pravo koje se njime treba steći. Na to se na odgovarajući 
način primjenjuju odredbe članka 182., 183. i 184. ovoga Zakona. 
(4) Odluka kojom se odobrava ugovor valjana je ako je za nju glasovalo toliko članova glavne 
skupštine koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj 
skupštini na dan donošenja odluke, a ako se odluka donosi u roku od godine dana od dana 
upisa društva u sudski registar, najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala društva. 
Statutom se može odrediti veća većina i ispunjavanje posebnih uvjeta. Ovjerovljena preslika 
ugovora prilog je i sastavni dio zapisnika. 
(5) Nakon što glavna skupština odobri ugovor, uprava mora podnijeti prijavu za njegov upis u 
sudski registar. Prijavi se mora priložiti: 
1. ugovor u originalu ili u preslici koju ovjeri javni bilježnik, 
2. primjerak zapisnika s glavne skupštine sastavljen i potpisan od strane javnog bilježnika i 
3. izvješća iz stavka 3. ovoga članka. 
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(6) Sud može odbiti upis ugovora u sudski registar, osim iz razloga zbog kojih i inače može 
odbiti upis, ako revizor osnivanja, ili je to očigledno, izjavi da je izvješće uprave nepotpuno, 
sadrži pogrešne podatke ili je protivno propisima ili je za stvar ili pravo koje treba steći 
ugovorena neprimjereno velika cijena. 
(7) U sudski se registar upisuju: 
1. datum sklapanja ugovora i datum održavanja glavne skupštine koja ga je odobrila, 
2. stvar ili pravo koji se stječu na temelju ugovora i 
3. cijena koja se za to plaća. 
(8) U objavi upisa mora se navesti datum sklapanja ugovora i datum kada ga je odobrila 
glavna skupština, stvar ili pravo koji se na temelju njega stječu, osoba od koje ih društvo 
stječe i cijena koja se za to plaća. 
(9) Odredbe stavka 1. do 8. ovoga članka ne odnose se na ugovore kojima se stvari ili prava 
stječu u okviru tekućeg poslovanja društva, u ovršnom postupku ili na burzi. 
 
Članak 196. 
(1) Javni poziv za upis dionica (prospekt) mora sadržavati : 
1. tvrtku, sjedište i predmet poslovanja društva koje se osniva, 
2. iznos temeljnoga kapitala društva, 
3. broj, vrstu i, ako se izdaju dionice više rodova, rodove dionica koje se nude za upis, njihov 
nominalni iznos, ako se izdaju dionice s nominalnim iznosom, u protivnom njihov broj i iznos 
za koji se izdaju te broj, vrstu i rod dionica koje su preuzete bez javnog poziva za upis 
dionica, 
4. dan kada je usvojen statut, 
5. ime, odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište, 
6. mjesto gdje se upisuju dionice s napomenom da se tamo mogu razgledati statut, izvješće o 
osnivanju i izvješće o reviziji, 
7. vrijeme početka i kraja upisa, 
8. dan kada prestaje obveza upisnika ako se do tada društvo ne prijavi za upis u trgovački 
centar, 
9. iznos koji treba uplatiti za upisane dionice prije upisa društva u sudski registar i posljedice 
ako se to pravodobno ne učini, 
10. podatke o posebnim pogodnostima, ulozima u stvarima i u pravima, preuzimanju stvari, 
troškovima osnivanja, posebnim plaćanjima i naknadama, 
11. način sazivanja osnivačke skupštine, 
12. najveći iznos troškova osnivanja koji idu na teret društva. 
 (2) Ništav je javni poziv koji ne sadržava sve podatke iz stavka 1. ovoga članka ili koji 
ograničava obvezu upisnika osim ograničenja iz stavka 1. točke 8. ovoga članka. Upisnik se 
ne može pozivati na to da ga upis ne obvezuje ili da je ništav, ako je društvo upisano u sudski 
registar, a on je glasovao na osnivačkoj skupštini ili je kasnije kao dioničar ostvarivao pravo u 
društvu ili ispunjavao obvezu prema društvu. Prema društvu nema učinka ograničenje koje 
nije sadržano u javnom pozivu za upis dionica. 
 
Članak 198. 
(1) Upisnik mora potpisati tri primjerka izjave o upisu dionica (upisnica). Jedan primjerak 
upisnice predaje se upisniku a dva su namijenjena za potrebe društva. Ako se dionica upisuje 
preko punomoćnika, upisnicama koje ostaju društvu treba priložiti i punomoć. 
(2) Upisnica mora sadržavati: 
1. broj, vrstu i rod upisanih dionica, njihov nominalni iznos, ako se izdaju dionice s 
nominalnim iznosom, u protivnom njihov broj i iznos za koji se upisuju, 
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2. izjavu upisnika kojom se obvezuje da će uplatiti dionice pod uvjetima određenim u javnom 
pozivu za upis dionica, 
3. iznos novca koji upisnik uplaćuje pri upisu dionica, 
4. izjavu upisnika da je upoznat sa statutom, izvješćem o osnivanju i izvješćem o reviziji te da 
je suglasan sa statutom društva i s osnivanjem društva, 
5. ime, odnosno tvrtku upisnika, odnosno ime njegova punomoćnika, njegovo prebivalište, 
odnosno sjedište a za fizičku osobu i jedinstveni matični broj građana te njihov potpis, 
6. potpis ovlaštene osobe u financijskoj instituciji kod koje su dionice upisane i obavljeno 
plaćanje te potvrdu o uplati. 
(3) Ništava je upisnica koja nema sve podatke iz prethodnoga stavka ovoga članka i kojom se 
protivno zakonu ograničava obveza upisnika. 
 
Članak 201. 
(1) Ako upis dionica uspije, osnivači moraju u roku od 15 dana po proteku roka za upis 
dionica koji je određen prospektom rasporediti dionice upisnicima. Ne smiju ih rasporediti 
onim upisnicima za koje neki od osnivača zna da nisu sposobni za plaćanje. 
(2) U slučaju iz članka 199. stavka 2. ovoga Zakona dionice treba rasporediti u roku od 
mjesec dana po proteku roka koji je bio u prospektu naznačen za upis dionica. 
(3) Svaki upisnik dionica ima kod financijske institucije koja je provodila upis pravo uvida u 
popis iz kojega je vidljivo koliko je dionica koje vrste i roda bilo upisano i koliko ih je 
raspoređeno pojedinom upisniku. U popisu mora se upisnicima kojima nije raspoređena 
nijedna dionica ili im nisu raspoređene sve dionice koje su upisali dati naputak da podigne 
previše uplaćene iznose. 
 
Članak 202. 
Uprava može raspolagati s uplatama za dionice nakon što se društvo upiše u sudski registar. 
Na teret temeljnoga kapitala društva ne mogu se plaćati posebne naknade, povrati plaćanja i 
nagrade. 
Osnivači ne mogu raspolagati s uplatama za dionice. 
 
Članak 203. 
(1) Osnivačka skupština mora se održati najkasnije dva mjeseca po proteku roka za upis 
dionica koji je bio određen u prospektu. Osnivači društva sazivaju osnivačku skupštinu 
oglasom koji se mora objaviti na isti način kao što je bio objavljen i prospekt, ali tako da 
između zadnje objave oglasa i skupštine protekne najmanje 15 dana. 
(2) U roku iz prethodnoga stavka ovoga članka mora se upisnicima kojima su raspoređene 
dionice omogućiti da u financijskoj instituciji gdje su ih upisali i na nekome drugome mjestu 
koje odrede osnivači razgledaju statut, izvješća osnivača i revizora, upisnice, izvješće 
osnivača o troškovima osnivanja, popis o rasporedu dionica te popis osoba koje su preuzele 
dionice bez upisa na temelju prospekta te koliko je svaka od tih osoba preuzela dionica 
pojedine vrste i roda. 
(3) Sud može na zahtjev osnivača iz opravdanih razloga za mjesec dana produljiti rok za 
održavanje glavne skupštine. 
(4) Ako o osnivačkoj skupštini nema posebnih odredbi, na nju se primjenjuju odredbe ovoga 
Zakona o glavnoj skupštini društva. 
 
Članak 208. 
(1) Na osnivačkoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan oglas. 
(2) O utvrđenjima iz stavka 1. točke 1. prethodnoga članka ovoga Zakona koja se odnose na 
uloge u stvarima i pravima mora se glasovati odvojeno za svaki ulog u stvari ili u pravu. 
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Osnivači i upisnici, odnosno preuzimatelji dionica na temelju uloga u stvari ili u pravu nemaju 
pravo glasa. Osnivači nemaju pravo glasa kada se glasuje o utvrđenju iz stavka 1. točke 2. 
prethodnoga članka ovoga Zakona. 
(3) Na osnivačkoj skupštini odlučuje se većinom glasova iz dionica zastupljenih na skupštini 
koje nisu izuzete od glasovanja. 
(4) Za izmjenu odredaba statuta navedenih u članku 173. stavku 3. ovoga Zakona potrebna je 
suglasnost svih upisnika i preuzimatelja dionica. Za promjenu ostalih odredbi statuta potrebno 
je da su na skupštini prisutni ili zastupljeni upisnici i preuzimatelji dionica čiji glasovi 
predstavljaju najmanje dvije trećine temeljnoga kapitala društva. Odluka se donosi 
jednoglasno. 
 
Članak 220. 
(1) Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini društvo je dužno najprije uporabiti za namjene 
redom kako su navedene: 
1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina, 
2. za unos u zakonske rezerve, 
3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći, 
4. za unos u statutarne rezerve, ako ih društvo ima. 
(2) Uprava mora pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća poštivati odredbe prethodnog 
stavka ovoga članka. 
(3) Uprava i nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti 
iznos neto dobiti, koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 1. ovoga članka, 
za unos u ostale rezerve iz dobiti ali ne više od polovine tog iznosa. Statutom ih se može 
ovlastiti da za to koriste više ili manje od polovine tog iznosa. Statutom dana ovlast upravi i 
nadzornom odboru da na spomenuti način raspolažu s više od polovine iznosa neto dobiti koji 
ostane nakon njene upotrebe za namjene iz stavka 1. ovoga članka vrijedi samo dok ostale 
rezerve iz dobiti ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini temeljnog kapitala društva pa oni 
ne mogu u njih rasporediti iznos dijela neto dobiti ako spomenute rezerve prelaze visinu 
polovine tog kapitala ili bi se to dogodilo kada bi se u njih rasporedio dio neto dobiti tekuće 
godine. 
(4) Ako godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom utvrdi glavna skupština, može 
pritom odlučiti da neto dobit koja ostane nakon što ju se uporabi u skladu sa stavkom 1. ovoga 
članka rasporedi u ostale rezerve iz dobiti, ali za tu namjenu ne može uporabiti više od 
polovine neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovoga članka. 
(5) Odlukom o uporabi dobiti glavna skupština može odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti 
rasporedi i dodatni iznos onima iz stavka 3. i 4. ovoga članka. Odredi li se statutom da se 
dobit može uporabiti osim za unos u druge rezerve iz dobiti iz stavka 1. ovoga članka i za 
podjelu dioničarima i za druge namjene (primjerice za isplate zaposlenima, članovima uprave 
ili nadzornog odbora), glavna skupština može odlučiti da ju se uporabi i za te druge namjene. 
(6) Dioničari imaju pravo da im se podijeli dobit osim ako je odlukom glavne skupštine u 
skladu sa zakonom ili sa statutom određeno da se dobit uporabi za namjene iz stavka 5. ovoga 
članka ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit). 
(7) Osim ako se smanjuje temeljni kapital društva, dioničarima se ne smije isplatiti dividenda 
ako je u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu neto aktiva manja 
od iznosa temeljnog kapitala uvećanog za iznos rezervi koje se po zakonu ili statutu ne smiju 
isplatiti dioničarima ili bi postala manjom takvom isplatom. Pritom se uzima u obzir iznos 
temeljnog kapitala umanjen za iznos koji nije uplaćen, ako taj neuplaćeni dio nije iskazan u 
aktivnoj strani bilance. Iznos koji se isplaćuje dioničarima ne smije biti veći od iznosa dobiti 
iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu uvećanog za 
neraspoređenu dobit iz ranijih godina i sredstava rezervi koje se mogu koristiti za isplate 



 87

dioničarima, umanjen za gubitke iz ranijih poslovnih godina te iznose koji su po zakonu ili 
statutu bili uneseni u rezerve društva. 
(8) Prije prestanka društva dioničarima se može podijeliti samo dobit koja proizlazi iz računa 
dobiti i gubitka. 
(9) Statutom se može predvidjeti da glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti 
dioničarima u stvarima. 
 
Članak 221. 
(1) Statutom se može ovlastiti upravu da po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela 
neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende. 
(2) Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za 
proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu 
iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve društva. 
Uz to isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti. 
(3) Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost nadzornog odbora. 
 
Zakonske rezerve  
Članak 222. 
(1) Društvo je dužno u zakonske rezerve unositi dvadeseti dio dobiti tekuće godine umanjene 
za iznos gubitka i prethodne godine sve dok te rezerve zajedno s rezervama kapitala(vezane 
rezerve)kapitalom dobiti ne dosegnu visinu od pet posto (5 %) temeljnoga kapitala društva ili 
statutom određen veći dio toga kapitala. 
(2) Zakonske rezerve koje ne prelaze iznos iz prethodnoga stavka ovoga članka mogu se 
upotrijebiti: 
1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se on ne pokrije iz dobiti prethodne godine niti 
se to može učiniti korištenjem drugih rezervi, 
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se on ne pokrije iz dobiti tekuće godine niti 
se to može učiniti korištenjem drugih rezervi. 
(3) Dio zakonskih rezervi koji prelazi iznos iz stavka 1. ovoga članka može se upotrijebiti: 
1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se to ne može učiniti iz dobiti iz prethodne 
godine, 
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se to ne učini iz dobiti tekuće godine, 
3. za povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava društva. 
Zakonske rezerve ne mogu se koristiti za svrhe navedene u točki 1. i 2. ovoga stavka, ako se 
istovremeno rezerve društva koriste za isplatu dividende. 
 
Članak 223. 
(1) Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na 
njihove dionice. 
(2) Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cjelini ili nisu uplaćeni za sve dionice u istome 
omjeru, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti u omjeru onoga što su uplatili. Ulozi učinjeni u 
tijeku poslovne godine uzimaju se u obzir prema vremenu koje je proteklo od uplate. 
(3) Statutom se može odrediti i drugačiji način podjele dobiti. 
 
Odgovornost dioničara koji su primili zabranjena plaćanja 
Članak 226. 
(1) Dionice koje glase na ime upisuju se u registar dionica društva s oznakom imena, 
prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica, ako je društvo izdalo dionice bez 
nominalnog iznosa njihov broj, a ako je riječ o dionicama s nominalnim iznosima njihov broj 
i nominalni iznos. 
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(2) U odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar koji ima dionicu što glasi na ime samo onaj 
tko je upisan u registru dionica. Ako je društvo izdalo dionice u nematerijaliziranom obliku, 
mjerodavno je stanje na računu dioničara kojeg za dionice društva vodi zakonom za to 
ovlaštena pravna osoba. 
(3) Kada se prenosi dionica koja glasi na ime, brisanje ranijeg dioničara i upis novoga provodi 
se u registru na temelju zahtjeva kome se mora pridonijeti dokaz o tome da je dionica 
prenesena. 
Financijske institucije koje skrbe o dionicama koje glase na ime dužne su uz naknadu za to 
potrebnih troškova dati društvu sve potrebne podatke za vođenje registra dionica. 
(4) Ako je netko po mišljenju društva neopravdano upisan u knjizi dionica kao dioničar, 
društvo može brisati upis samo onda ako je prije toga o tome obavijestio dioničara i dalo mu 
primjereni rok za prigovor. Ako dioničar prigovori nakanjenome brisanju u roku koji mu je 
dan, ne može ga se brisati iz knjige dionica. 
(5) Ovi propisi na odgovarajući se način primjenjuju i na privremenice. 
(6) Svaki dioničar ima pravo zahtijevati od društva da ga izvijesti o podacima u registru 
dionica koji se na njega odnose i o tome tko su imatelji i kojih dionica u društvu. Društvo 
smije podatke iz registra upotrebljavati samo u ostvarenju svojih zadataka u odnosu na 
dioničare. Podatke se u ostale svrhe može koristiti ako se dioničar tome ne usprotivi. 
Dioničare se mora na primjereni način obavijestiti o pravu da se tome mogu usprotiviti. 
 
Prijenos dionica koje glase na ime 
Članak 227. 
(1) Dionice koje glase na ime, osim onih koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, prenose 
se i indosamentom. Glede oblika indosamenta, pravne legitimacije imatelja i njegove obveze 
za predaju dionice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o mjenici. Dionice 
izdane u nematerijaliziranom obliku prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju 
nematerijalizirani vrijednosni papiri. 
(2) Statutom društva može se odrediti da je za prijenos dionice koja nije izdana u 
nematerijaliziranom obliku potrebna suglasnost društva. Suglasnost daje uprava. Statutom se 
može odrediti da o davanju suglasnosti odlučuju nadzorni odbor ili glavna skupština društva. 
U statutu se mogu odrediti razlozi zbog kojih se može odbiti davanje suglasnosti za prijenos 
dionice. Ako u statutu nisu određeni spomenuti razlozi, davanje suglasnosti za prijenos 
dionice može se odbiti samo kada je to u interesu društva, a naročito kada bi se s obzirom na 
strukturu dioničara njenim prijenosom moglo ugroziti ostvarenje cilja društva ili njegovu 
gospodarsku opstojnost. Statutom se ne mogu odrediti stroži razlozi za odbijanje suglasnosti 
za prijenos dionice. 
(3) Društvo može od osobe koja treba steći dionicu zahtijevati da se izjasni stječe li je u svoje 
ime i za svoj račun ili za račun nekoga drugog. Davanje suglasnosti za prijenos dionice može 
se odbiti, ako se stjecatelj o tome odbije izjasniti ili izjavi da dionice stječe za tuđi račun. 
Stječe li se dionica nasljeđivanjem, sveopćim sljedništvom pravne osobe ili prodajom u 
ovršnom ili stečajnom postupku, društvo može odbiti davanje suglasnosti za prijenos iz nekog 
od navedenih razloga samo ako stjecatelju ponudi da će je otkupiti po tržišnoj vrijednosti. 
Ako stjecatelj dionice u roku od mjesec dana od dana primitka ponude ne izjavi društvu da ju 
odbija, smatra se da je ponudu prihvatio. 
(4) Dok ne dobije suglasnost za prijenos dionice njen stjecatelj ne može u društvu ostvarivati 
članska prava, a ako je dionica stečena nasljeđivanjem, sveopćim sljedništvom pravne osobe 
ili prodajom u ovršnom ili stečajnom postupku, stjecatelj ne može ostvarivati upravljačka 
prava u društvu. Ako društvo u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva ne odluči o davanju 
suglasnosti ili je odbije dati iz razloga koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka, smatra se 
da je suglasnost dana. 
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 (5) Pri prijenosu dionice indosamentom društvo je dužno ispitati neprekinuti slijed 
indosamenata ali ne i potpise. 
(6) Ovi propisi na odgovarajući se način primjenjuju i na privremenice. 
 
Članak 230. 
(1) Ako se isprava o dionici ili privremenici izgubi ili uništi, može se po propisima o 
amortizaciji vrijednosnih papira proglasiti nevažećom. 
(2) Glase li kuponi za isplatu dividende na donositelja, proglašavanjem isprave o dionici ili 
privremenici nevažećima utrnjuje i zahtjev iz kupona koji još nisu dospjeli za naplatu. 
(3) Ako sadržaj isprave o dionici zbog promjene pravnih odnosa postane netočan, društvo je 
uz odobrenje suda može proglasiti nevažećom. Odnosi li se netočnost na izmjenu nominalnog 
iznosa dionice, ona se može proglasiti nevažećom samo onda ako se nominalni iznos 
smanjuje zato da bi se smanjio temeljni kapital društva. Dionica koja glasi na ime ne može se 
proglasiti nevažećom samo zbog toga što je oznaka dioničara postala netočnom. 
(4) U pozivu da se izruči isprava o dionici mora se iznijeti da se ona proglašava nevažećom i 
uputiti na odobrenje suda. Do proglašenja isprave o dionici nevažećom može doći samo onda 
ako je poziv bio objavljen na način kako se to po odredbi članka 214 stavka 1. ovoga Zakona 
određuje za davanje naknadnoga roka. Proglašenje isprave o dionici nevažećom provodi se 
objavljivanjem u glasilu društva. U objavi dionica se proglašava nevažećom tako da se uz 
objave jasno vidi koja se dionica proglašava nevažećom. 
(5) Umjesto isprave o dionici koja je proglašena nevažećom treba izdati novu i uručiti je 
ovlašteniku ili dati u pohranu. O uručenju ili pohrani mora se obavijestiti sud. 
 
Članak 233. 
(1) Društvo može stjecati vlastite dionice samo: 
1. ako je stjecanje potrebno da bi se od društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji, 
2. ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u društvu ili u nekome od društava koje je 
s njime povezano. 
3. ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama ovoga Zakona dioničarima dala 
otpremnina, 
4. ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice 
komisiono, 
5. na temelju univerzalnog pravnog sljedništva ili 
6. na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju 
temeljnoga kapitala društva, 
7. na temelju ovlasti glavne skupštine za stjecanje dionica koja vrijedi najviše 18 mjeseci i 
određuje najnižu i najvišu cijenu koja se može platiti za te dionice te udio temeljnog kapitala 
koji se odnosi na te dionice s time da ne može prijeći deseti dio spomenutog kapitala. Društvo 
ne može stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo. Pri stjecanju dionica mora se primijeniti 
odredba članka 211. ovoga Zakona. Smatra se da je tako postupljeno ako se dionice stječu na 
organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Za drukčije stjecanje dionica potrebna je odluka 
glavne skupštine. Pri stjecanju dionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 
308. stavka 3. i 4. ovoga Zakona. Glavna skupština može ovlastiti upravu da povuče vlastite 
dionice a da za to nije potrebna njena posebna odluka. 
(2) Na dionice stečene u svrhe navedene u stavku 1. točki 1. do 3. i točki 7. ovoga članka 
zajedno s vlastitim dionicama koje društvo već ima ne može otpasti više od deset posto (10 
%) temeljnog kapitala društva. Takvo je stjecanje nadalje dopušteno samo onda ako društvo 
stvori propisane rezerve za te dionice tako da se ne smanji temeljni kapital društva ni rezerve 
koje po zakonu ili po statutu ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima. 
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U slučajevima iz stavka 1. točke 1. 2., 4. i 7. ovoga članka stjecanje je dopušteno samo onda 
ako su za dionice u cjelini uplaćeni iznosi za koje su one izdane. 
(3) U slučajevima iz stavka 1. točki 1. i 7. ovoga članka uprava mora izvijestiti sljedeću 
glavnu skupštinu o razlozima i svrsi stjecanja, broju i iznosima temeljnog kapitala koji otpada 
na stečene dionice, o njihovu udjelu u temeljnome kapitalu kao i o protuvrijednosti koja je 
dana za te dionice. 
U slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dionice se moraju u roku od godinu dana od 
njihova stjecanja ponuditi zaposlenima na otkup. 
(4) Stjecanje dionica protivno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka je valjano. 
 
Članak 234. 
(1) Ništav je pravni posao kojim društvo nekome daje predujam ili zajam ili mu pruža 
osiguranje radi stjecanja dionica toga društva. To se ne odnosi na tekuće pravne poslove 
financijskih institucija, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, niti na davanje 
predujma ili zajma ni na pružanje osiguranja da bi dionice stekli zaposleni u društvu ili u 
društvu koje je s njime povezano. 
Pravni je posao ništav i u tim slučajevima, ako društvo ne bi pri stjecanju vlastitih dionica 
moglo stvoriti propisane rezerve za te dionice da se ne bi smanjio temeljni kapital društva ili 
po zakonu ili statutu propisane rezerve koje se ne smiju koristiti za plaćanja dioničarima. 
(2) Ništav je i pravni posao između dioničkoga društva i druge osobe kojim se ta osoba 
ovlašćuje ili obvezuje da stekne dionice dioničkoga društva za račun toga društva, ovisnoga 
društva ili društva u kojemu dioničko društvo ima većinski udio, ako bi stjecanje dionica od 
strane dioničkoga društva bilo protivno članku 233. stavku 1. i 2. ovoga Zakona. 
 
Članak 236. 
(1) Ako društvo protivno odredbama članka 233. stavka 1. i 2. ovoga Zakona stekne vlastite 
dionice, mora ih otuđiti u roku od godinu dana. 
(2) Ako temeljni kapital društva koji otpada na dionice koje društvo na dopušteni način stekne 
po odredbama članka 233. stavka 1. ovoga Zakona i još ih drži prelazi deset posto (10%) tog 
kapitala, društvo mora u roku od tri godine nakon stjecanja dionica otuđiti onaj dio dionica 
koji prelazi taj postotak. 
(3) Ako se vlastite dionice ne otuđe u rokovima propisanim u stavku 1. i 2. ovoga članka, 
društvo ih mora povući. 
 
Članak 237. 
Onaj tko djeluje u vlastito ime ali za račun dioničkoga društva može steći ili imati dionice 
toga društva samo onda ako bi to po odredbama članka 233. stavka 1.točke 1. do 5. i točke 7. i 
stavka 2. ovoga Zakona bilo dopušteno i tome društvu. Isto vrijedi i kada dionice dioničkoga 
društva stječe ili drži ovisno društvo ili društvo u kome dioničko društvo ima većinski udio ili 
kada ih stječe ili drži treća osoba koja djeluje u vlastito ime ali za račun ovisnoga društva ili 
društva. u kojemu dioničko društvo ima većinski udio. U izračunavanju ukupnog iznosa 
temeljnog kapitala koji otpada na dionice odredbama članka 233. stavka 2. i članka 236. 
stavka 2. ovoga Zakona te se dionice smatraju dionicama dioničkoga društva. U ostalome na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 233. stavka 3. i članka 234. do 236. ovoga 
Zakona. Treća osoba ili društvo moraju dioničkome društvu na njegov zahtjev prodati dionice 
dionica. Dioničko društvo mora platiti protuvrijednost dionica. 
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Članak 238. 
(1) Sa stjecanjem vlastitih dionica po odredbama članka 233. stavka 1. i 2. i članka 237. 
ovoga Zakona izjednačuje se uzimanje vlastitih dionica u zalog. Financijska institucija, ako 
posebnim zakonom nije drukčije određeno, može u okviru tekućih poslova uzimati u zalog 
vlastite dionice do ukupnog iznosa iz članka 233. stavka 2. ovoga Zakona. Na odgovarajući 
način primjenjuje se odredba članka 234. ovoga Zakona. 
(2) Postupanje protivno stavku 1. ovoga članka ima za posljedicu da uzimanje u zalog 
vlastitih dionica nije valjano ako za njih nije u cjelini uplaćen iznos za koji su izdane. 
 
Članak 239. 
(1) Uprava se sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom. Ako se 
uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika. 
(2) Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. U 
statutu se mogu odrediti uvjeti za imenovanje članova uprave. Članom uprave ne može biti 
osoba.: 
1. koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja 
poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku 
prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne 
tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po 
pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme 
provedeno na izdržavanju kazne ili 
2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti 
ili  djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana. 
 
Članak 241. 
(1) Uprava zastupa društvo. U tome je ovlaštena poduzimati sve pravne radnje zastupanja u 
poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti. 
(2) Ako se uprava sastoji od više osoba, a statutom se drugačije ne odredi, članovi uprave 
ovlašteni su zastupati društvo samo skupno. Za očitovanje volje prema društvu dovoljno je da 
je ona očitovana prema jednome članu uprave. 
(3) Statutom se može odrediti da su za zastupanje ovlašteni pojedini članovi uprave sami ili 
zajedno s prokuristom. Ako je na to ovlašten statutom, takvu odluku može donijeti i nadzorni 
odbor. 
(4) Članovi uprave potpisuju se u ime društva pri čemu moraju navesti tvrtku društva i 
svojstvo članova uprave. 
(5) Ako društvo ima samo jednog dioničara, ili kad uz njega dionice društva drži i društvo, 
pravni poslovi između njega i društva u kojima on zastupa društvo mogu se sklapati pod 
pretpostavkom iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona, pa i kada nije jedini član uprave, ali ih 
se mora sklopiti u pisanom obliku ili se o tome mora sastaviti isprava s tekstom onoga što je 
dogovoreno. 
 
Članak 244. 
(1) Članove uprave i predsjednika imenuje nadzorni odbor društva najviše na vrijeme od pet 
godina s time da ih može ponovno imenovati. Ponovno imenovanje predsjednika i članova 
uprave nije moguće ranije od godinu dana prije isteka njihova mandata. 
(2) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina 
predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba 
povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva ili izglasavanje 
nepovjerenja u glavnoj skupštini društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih 
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razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom 
člana ili predsjednika uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su oni sklopili s društvom. 
 
Članak 244.a 
Ostavka predsjednika i člana uprave daje se u pisanom obliku nadzornom odboru društva koji 
mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove uprave i poduzeti mjere radi upisa 
promjene u sastavu uprave u sudski registar. 
 
Članak 250. 
(1) Uprava mora izvješćivati nadzorni odbor o: 
1. poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova te odstupanjima 
od ranijih predviđanja s navođenjem razloga za to, 
2 rentabilnosti poslovanja društva a napose rentabilnosti upotrebe vlastitoga kapitala, 
3. tijeku poslova, napose prihoda i stanja društva, 
4. poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost 
društva. 
(2) Kod društava majki u koncernu izvješće obuhvaća i društva koncerna. 
(3) Nadzorni odbor može zahtijevati od uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su 
od značaja za poslovanje i stanje društva. 
(4) Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena 
stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti 
društva i o upotrebi kapitala na sjednici nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim 
financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslova i o stanju društva najmanje tromjesečno a 
izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za 
likvidnost društva pravodobno kako bi nadzorni odbor mogao o njima zauzeti stav. 
(5) Izvješća se moraju sastavljati savjesno i istinito. Ona moraju biti pravodobna i u pravilu u 
tekstualnom obliku. 
 (6) Svaki član nadzornog odbora ima pravo zahtijevati da mu se izvješće dade na uvid. Ako 
nadzorni odbor drukčije ne odluči, svaki njegov član ima pravo da mu se na njegov zahtjev 
dade pisani primjerak izvješća. Zaključi li tako nadzorni odbor, izvješće treba dati na uvid i 
članovima komisije nadzornog odbora u skladu s tim zaključkom. Predsjednik nadzornog 
odbora je dužan izvijestiti članove odbora o izvješću uprave najkasnije na prvoj sjednici 
odbora koja se održi po primitku tog izvješća. 
(7) Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su 
povezana s poslovanjem društva i koja značajnije utječu na položaj društva ili se razumno 
može očekivati da bi na to mogla utjecati. On može zahtijevati podnošenje izvješća o 
prilikama društva, pravnim i poslovnim odnosima s povezanim društvima. I svaki član 
nadzornog odbora može zahtijevati da uprava podnese spomenuto izvješće nadzornom 
odboru. Odbije li ga uprava dati, ponovljeni zahtjev za njegovo podnošenje može postaviti 
spomenuti član nadzornog odbora, ako ga u tome podrži najmanje još jedan član tog odbora, u 
kojem slučaju je uprava dužna odboru dati spomenuto izvješće. 
 
Članak 252. 
(1) Članovi uprave moraju voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog 
gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva.  
(2) Članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu društvu kao solidarni 
dužnici. U slučaju spora članovi uprave moraju dokazati da su primijenili pozornost urednog i 
savjesnog gospodarstvenika. 
(3) Članovi uprave naročito su odgovorni za štetu ako suprotno ovome Zakonu: 
1. vrate dioničarima ono što su uložili u društvo, 
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2 isplate dioničarima kamate ili dividendu, 
3. upišu, steknu, uzmu u zalog ili povuku vlastite dionice društva ili nekoga drugoga društva, 
4. izdaju dionice prije nego što se za njih u cjelini uplati iznos za koji su izdane, 
5. razdijele imovinu društva, 
6. obave plaćanja nakon što nastupi nesposobnost društva za plaćanje, odnosno nakon što 
dođe do prezaduženosti društva, 
7. dadu naknadu članovima nadzornog odbora, 
8. dadu kredit, 
9. kod uvjetnog povećanja kapitala izdaju dionice suprotno svrsi ili prije nego što se one u 
cjelini uplate. 
(4) Obveza naknade štete ne postoji ako se radnja članova uprave temelji na odluci glavne 
skupštine. Odobrenje radnje od strane nadzornog odbora ne isključuje odgovornost. Društvo 
se može odreći zahtjeva za naknadu štete ili o njemu sklopiti nagodbu tek po proteku tri 
godine od nastanka zahtjeva ali samo onda ako se s time suglasi glavna skupština i ako tome 
ne prigovori manjina koja raspolaže dionicama koje predstavljaju najmanje desetinu 
temeljnog kapitala društva i prigovor se ne unese u zapisnik sa skupštine. To vremensko 
ograničenje ne vrijedi ako je onaj tko je odgovoran za naknadu  štete nesposoban za plaćanje i 
ako, da bi otklonio otvaranje stečaja, sklopi nagodbu sa svojim vjerovnicima ili se pak obveza 
naknade štete uredi stečajnim planom. 
(5) Zahtjev za naknadu štete mogu postaviti i vjerovnici društva ako ne mogu svoje tražbine 
podmiriti od društva. To vrijedi u slučajevima osim onih iz stavka 3. ovoga članka samo onda 
ako član uprave grubo povrijedi dužnost da primijeni pozornost urednog i savjesnog 
gospodarstvenika. U odnosu na vjerovnike društva obveza da se nadoknadi šteta ne može se 
otkloniti tako da se društvo odrekne zahtjeva ili da o zahtjevu sklopi nagodbu niti time što se 
radnja temeljila na odluci glavne skupštine. Ako je nad društvom otvoren stečajni postupak, 
za vrijeme trajanja tog postupka pravo vjerovnika društva protiv članova uprave ostvaruje 
stečajni upravitelj. 
(6) Zahtjevi iz prethodnih stavaka ovoga članka zastaruju za pet godina. 
 
Članak 254. 
(1) Nadzorni odbor ima najmanje tri člana. Statutom se može odrediti i veći broj članova 
nadzornog odbora s time da njihov broj mora biti neparan. 
(2) Najveći broj članova nadzornog odbora iznosi kod društva s temeljnim kapitalom: 
- do 12.000.000,00 kuna, 9 članova, 
– do 20.000.000,00 kuna, 15 članova, 
– preko 80.000.000,00 kuna, 21 član. 
 
Članak 255. 
(1) Članom nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. 
Statutom se mogu odrediti uvjeti koje mora ispuniti osoba da bi bila imenovana u nadzorni 
odbor. 
(2) Članom nadzornog odbora ne može biti: 
1. član uprave društva, 
2. član nadzornog odbora u deset društava, 
3. član uprave društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo, 
4. član uprave drugog društva kapitala u čijem se nadzornom odboru nalazi član uprave 
društva, 
5. osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239 stavka 2. ovoga Zakona. 
(3) Statutom se mogu propisati posebni uvjeti za članove nadzornog odbora koje bira glavna 
skupština osim za članove koje bira na temelju prijedloga sukladno posebnom zakonu. 
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Članak 256. 
(1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština društva. 
(2) Statutom se može predvidjeti da određeni dioničari imenuju određeni broj članova 
nadzornog odbora. Kada je tako propisano posebnim zakonom, u statutu se određuje broj 
članova nadzornog odbora koje biraju zaposleni. 
(3) Pravo imenovanja članova nadzornog odbora mogu imati samo određeni dioničari ili 
svakodobni imatelji određenih dionica. Imateljima određenih dionica može se statutom dati 
pravo da imenuju članove nadzornog odbora ako njihove dionice glase na ime i ako je za 
prijenos tih dionica potrebna suglasnost društva. Takve dionice ne čine poseban rod dionica. 
Dioničari mogu u nadzorni odbor imenovati najviše jednu trećinu članova odbora. 
(4) Ne mogu se izabrati zamjenici članova nadzornog odbora. 
 
Članak 258. 
Članovi nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na četiri godine i mogu biti 
ponovno birani, odnosno imenovani. 
 
Članak 260. 
Sud će na zahtjev nadzornog odbora ili dioničara koji imaju dionice na koje otpada najmanje 
jedna desetina temeljnog kapitala društva opozvati člana toga odbora ako za to postoji važan 
razlog. O postavljanju zahtjeva nadzorni odbor odlučuje običnom većinom glasova. Ako se 
radi o članu koji je imenovan u nadzorni odbor, zahtjev sudu mogu postaviti i dioničari koji 
imaju dionice na koje otpada najmanje jedna desetina temeljnoga kapitala društva. 
 
Članak 260.a 
Ostavka predsjednika člana nadzornog odbora daje se u pisanom obliku upravi društva koja 
mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove nadzornog odbora i poduzeti mjere radi 
upisa promjene u sastavu nadzornog odbora u sudski registar. 
 
Članak 262. 
(1) Uprava i predsjednik nadzornog odbora moraju svaku promjenu u sastavu nadzornog 
odbora bez odgađanja objaviti onako kako se objavljuju priopćenja društva i u propisanom 
roku podnijeti registarskom sudu prijavu za upis promjene u sudski registar. 
(2) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka moraju se priložiti odluka o opozivu člana nadzornog 
odbora, odnosno njegova ostavka i odluka o izboru, odnosno imenovanju novog člana u 
izvorniku ili u javno ovjerenoj preslici te izjava novog člana kojom prihvaća izbor, odnosno 
imenovanje u izvorniku ili u javno ovjerenoj preslici, te podaci o datumu imenovanja odnosno 
izbora, ostavke ili opoziva. 
 
Članak 264. 
(1) Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i najmanje jednog njegovog 
zamjenika. Uprava mora podnijeti prijavu registarskom sudu za upis izabranih osoba u sudski 
registar. Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj 
spriječen u obavljanju svoje funkcije. 
(2) O sjednici nadzornog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik odnosno 
potpredsjednik koji je vodio sjednicu. U zapisniku se moraju navesti mjesto i vrijeme 
održavanja sjednice, dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave i donesene odluke. Svakome 
članu nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.  
(3) Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora 
njihova provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornog 
odbora. Komisije su dužne o svom radu redovito izvješćivati nadzorni odbor. 
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Članak 269. 
(1) Članovima nadzornog odbora može se za njihov rad platiti naknada koja se može odrediti i 
sudjelovanjem člana odbora u dobiti društva. Naknada se određuje statutom a može ju 
odobriti i glavna skupština društva. Naknada mora biti primjerena poslovima koje obavlja 
član odbora i stanju društva. Ako je naknada određena statutom, glavna skupština može 
većinom glasova donijeti odluku o izmjeni statuta kojom se ta naknada smanjuje. 
(2) Članovima prvog nadzornog odbora naknadu za rad može odobriti samo glavna skupština 
i to istodobno s odlučivanjem o davanju razrješnice članovima tog odbora. 
 
Članak 272. 
(1) Na dužnost postupanja članova nadzornog odbora u obavljanju poslova odbora s dužnom 
pozornošću i na njihovu odgovornost na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 
252. ovoga Zakona. Članovi nadzornog odbora su posebno obvezni čuvati kao poslovnu tajnu 
sve ono što saznaju iz povjerljivih izvješća i danih savjeta u društvu. 
(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na izvješća i akte kojima se daju savjeti, ako 
su označeni kao poslovna tajna. 
 
Pododjeljak 2.a 
PRIMJENA KODEKSA KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA 
Izjava o primjeni Kodeksa 
 
Članak 272.a 
Uprava i nadzorni odbor društava čije dionice kotiraju na burzi dužne su svake godine dati 
izjavu o tome da su postupale u skladu s preporukama objavljenim u Kodeksu korporacijskog 
upravljanja i da će i dalje po njima postupati te navesti po kojoj od njih nisu postupale ili neće 
postupati. Ta izjava mora biti trajno dostupna dioničarima društva. 
 
Članak 273. 
(1) Tko s nakanom koristeći svoj utjecaj u društvu navede člana uprave ili nadzornog odbora, 
prokuristu ili punomoćnika da poduzmu nešto na štetu društva ili njegovih dioničara, 
odgovara društvu za štetu koja mu time bude pričinjena. Ta osoba odgovara za štetu i 
dioničarima, ako im je ona nastala, neovisno o šteti koja je pričinjena društvu. 
(2) Pored osobe iz prethodnoga stavka ovoga članka, za štetu odgovaraju kao solidarni 
dužnici i članovi uprave i nadzornog odbora ako povrijede svoje dužnosti. U slučaju spora 
članovi uprave i nadzornog odbora moraju dokazati da su u obavljanju svojih dužnosti 
postupali uredno i savjesno. 
Nema obveze članova uprave i nadzornog odbora da nadoknade štetu, ako su djelovali u 
skladu sa zakonitom odlukom glavne skupštine. Odobrenje radnje od strane nadzornog odbora 
ne isključuje obvezu da se nadoknadi šteta. 
(3) Pored osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka za štetu odgovara kao solidarni dužnik i onaj 
tko je imao koristi od štetne radnje ako je s nakanom u tome sudjelovao. 
 (4) Zahtjev za naknadu štete mogu postaviti i vjerovnici društva ako ne mogu svoje tražbine 
podmiriti od društva. U odnosu na vjerovnike društva ne može se obveza da se nadoknadi 
šteta otkloniti time da se društvo odrekne zahtjeva ili da o zahtjevu sklopi nagodbu niti time 
da se radnja temeljila na odluci glavne skupštine. Ako je nad društvom otvoren stečaj, za 
vrijeme trajanja stečajnog postupka pravo vjerovnika društva ostvaruje stečajni upravitelj. 
(5) Zahtjevi iz prethodnih stavaka ovoga članka zastaruju u roku od pet godina. 
(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se ako su članovi uprave ili nadzornog odbora, 
prokurist ili punomoćnik navedeni na štetnu radnju: 
1. glasovanjem na glavnoj skupštini društva, 
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2. korištenjem ovlasti za vođenje društva na temelju ugovora kojim se vođenje poslova 
povjerava vladajućem društvu ili 
3. korištenjem ovlasti društva kojemu se dioničko društvo priključilo tako da ono vodi 
poslove dioničkoga društva. 
 
Članak 273.a 
(1) Društvo mora postaviti zahtjev za naknadu štete protiv osoba iz članka 191., 252. i 273. 
ovoga Zakona ako tako odluči glavna skupština običnom većinom glasova ili ako to zatraže 
dioničari čije dionice predstavljaju najmanje deseti dio temeljnog kapitala pod uvjetom da su 
dioničari društva najmanje tri mjeseca prije održavanja glavne skupštine na kojoj to 
zahtijevaju. 
Zahtjev se može postaviti u roku od šest mjeseci od dana održavanja glavne skupštine. 
(2) Za zastupanje društva u tome glavna skupština može imenovati posebne zastupnike 
društva. 
Ako glavna skupština odluči, odnosno spomenuta manjina dioničara zatraži postavljanje 
zahtjeva onako kako je to određeno u stavku 1. ovoga članka, sud iz članka 40. ovoga Zakona 
može na prijedlog spomenute manjine dioničara ili dioničara koji imaju dionice koje se 
odnose na temeljni kapital u iznosu od najmanje 8.000.000,00 kuna imenovati druge 
zastupnike društva ako smatra da bi to bilo korisno za ostvarenje zahtjeva društva. Udovolji li 
sud zahtjevu, troškove tog postupka snosi društvo. Društvo je dužno imenovanim 
zastupnicima platiti naknadu za njihov rad i nadoknaditi troškove koje imaju u vezi sa 
zastupanjem. Visinu naknade i iznos troškova koje treba nadoknaditi određuje sud. 
(3) Ako društvo ne postavi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku koji je tamo naveden, sud 
iz članka 40. ovoga Zakona će na prijedlog dioničara čije dionice predstavljaju iznos od 
najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva ili najmanje njegov iznos od 
4.000.000,00 kuna imenovati posebne zastupnike, postoje li činjenice koje opravdavaju 
osnovanu sumnju da je društvu nepoštenim djelovanjem ili grubom povredom zakona ili 
statuta nanesena šteta. Zastupnici koje imenuje sud dužni su postaviti zahtjev za naknadu štete 
u ime društva ako svojom stručnom prosudbom ocijene da postoje izgledi za uspjeh u sporu. 
(4) Zahtijeva li manjina dioničara iz prethodnih stavaka ovoga članka da se postavi zahtjev 
prema osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka pa društvo ne uspije sa svojim 
zahtjevom ili uspije samo djelomično, dioničari koji su zahtijevali da se postavi zahtjev dužni 
su društvu solidarno nadoknaditi time pričinjene troškove u mjeri u kojoj su oni veći od onoga 
što je dobiveno u sporu. 
Ako tužba društva bude odbijena, dioničari koji su zahtijevali postavljanje zahtjeva dužni su 
društvu nadoknaditi sve troškove spora, troškove suda oko imenovanja zastupnika te troškove 
i naknadu isplaćenu za rad zastupnika. 
 
Članak 275. 
(1) Glavna skupština odlučuje u pitanjima koja su izričito određena zakonom i statutom 
društva, a osobito o: 
1. izboru i razrješenju članova nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor. 
2. upotrebi dobiti, 
3. davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, 
4. imenovanju revizora društva. 
5. izmjenama statuta, 
6. povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva. 
7. imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja 
poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad, 
8. prestanku društva. 
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(2) O pitanjima vođenja poslova društva glavna skupština može odlučivati samo onda ako to 
od nje zatraži uprava društva. 
(3) Odluke iz stavka 1. točke 2. i 6. ovoga članka glavna skupština može donijeti tek nakon 
što joj nadzorni odbor podnese izvješće iz članka 263. stavka 3. ovoga Zakona. 
 
Razrješnica članovima uprave i nadzornog odbora 
Članak 276. 
(1) Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora 
jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća. O davanju razrješnice 
pojedinome članu glasuje se odvojeno, ako tako odluči glavna skupština ili ako to zatraže 
dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnoga kapitala društva. 
(2) Davanjem razrješnice glavna skupština odobrava kako su članovi uprave i nadzornog 
odbora vodili društvo. To nema značaj odricanja od zahtjeva za naknadom štete s naslova 
odgovornosti koji se može postaviti prema osobama kojima je dana razrješnica. 
(3) Rasprava o davanju razrješnice mora se voditi zajedno s raspravom o upotrebi dobiti. 
Uprava mora podastrijeti glavnoj skupštini godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju 
društva i izvješće nadzornog odbora. 
 
Članak 277. 
(1) Glavnu skupštinu mora se sazvati u slučajevima određenim zakonom i statutom kao i 
uvijek onda kada to zahtijevaju interesi društva. Uprava je dužna sazvati glavnu skupštinu bez 
odgađanja nakon što dobije izvješće nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, 
izvješću o stanju društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti, a kod društva majke koncerna i 
o godišnjim financijskim izvješćima koncerna te izvješću o stanju koncerna. Glavna skupština 
se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine. 
(2) Glavnu skupštinu saziva uprava koja o tome odlučuje običnom većinom glasova. Za 
donošenje odluke o sazivanju glavne skupštine ovlaštene su osobe koje su sudskom registru 
upisane kao članovi uprave. Pri tome se ne dira u pravo ostalih osoba koje su po zakonu i 
statutu ovlaštene sazvati glavnu skupštinu. 
(3) Poziv za glavnu skupštinu objavljuje se u glasilu društva. Odluka o sazivanju glavne 
skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja glavne 
skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u glavnoj skupštini te za korištenje 
pravom glasa. U pozivu se mora navesti sadržaj odluke o sazivanju glavne skupštine. Od dana 
objave poziva za glavnu skupštinu u poslovnim prostorijama u sjedištu društva moraju se 
izložiti za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva, 
izvješće nadzornog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, kada su predmet razmatranja 
i/ili odlučivanja na glavnoj skupštini. Na zahtjev svakog dioničara mora mu se staviti na 
raspolaganje preslika spomenutih isprava. To vrijedi i u pogledu glavne skupštine društva 
majke u koncernu za godišnja financijska izvješća koncerna, izvješće o stanju koncerna i 
izvješće nadzornog odbora. 
(4) Ako u statutu nije drugačije određeno, glavna skupština se održava u sjedištu društva. 
Kotiraju li dionice društva na burzi, glavna skupština se, ako statutom nije drugačije 
određeno, može održati i u sjedištu burze. 
(5) Ako su dioničari društvu poimenično poznati, glavnu se skupštinu može sazvati 
preporučenim pismom pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva. 
 (6) Ako na glavnoj skupštini sudjeluju ili su zastupljeni svi dioničari, ona može donositi 
valjane odluke i kada se ne postupi po odredbama Zakona o njenom sazivanju, ako se nijedan 
dioničar ne usprotivi donošenju odluka. 
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Članak 279. 
(1) Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja. 
(2) Statutom se sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može uvjetovati s 
time da se dionice određeno vrijeme prije održavanja glavne skupštine moraju pohraniti i da 
dioničari unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini. Predviđa li statut takvu 
odredbu, rok za sazivanje glavne skupštine umjesto prema danu održavanja glavne skupštine 
računa se prema danu do čijeg se isteka moraju pohraniti dionice, odnosno prijaviti 
sudjelovanje na glavnoj skupštini. 
(3) Zavisi li po statutu sudjelovanje u glavnoj skupštini ili pravo da se na njoj glasuje od toga 
da se dionice pohrane do određenoga vremena prije glavne skupštine, uvjetu je udovoljeno 
ako se to učini najkasnije sedmog dana pred održavanjem glavne skupštine. Ako se statutom 
ne odredi drugačije, tome je uvjetu udovoljeno pohrane li se dionice kod javnog bilježnika ili 
kod financijske institucije koja se bavi čuvanjem vrijednosnih papira. 
(4) Ako je uvjet da se sudjeluje na glavnoj skupštini ili da se na njoj ostvaruje pravo glasa da 
se dioničari prijave prije održavanja glavne skupštine, tome je uvjetu udovoljeno ako se to 
učini najkasnije sedmog dana prije održavanja glavne skupštine. 
 
Članak 280. 
(1) Dnevni red glavne skupštine mora se objaviti u glasilu društva zajedno s pozivom na 
skupštinu. 
Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala 
društva nakon što je sazvana glavnu skupština zahtijevaju da se objavi predmet odlučivanja na 
glavnoj skupštini, to se mora učiniti u roku od deset dana nakon što je objavljeno sazivanje 
glavne skupštine. Propust spomenutog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog 
reda nisu valjano objavljene. 
(2) Ako glavna skupština treba odlučiti o izmjeni statuta ili o sklapanju ugovora koji je valjan 
samo ako glavna skupština na njega dade suglasnost, moraju se objaviti prijedlog izmjena 
statuta, odnosno bitni sadržaj ugovora. 
(3) Za svaku točku dnevnoga reda o kojoj treba da odlučuje glavna skupština uprava i 
nadzorni odbor moraju, a ako se radi o izboru članova nadzornog odbora i revizora samo 
nadzorni odbor, navesti u objavi dnevnoga rada i prijedloge odluka što ih treba donijeti. To ne 
vrijedi ako je predmet odlučivanja uvršten u dnevni red na zahtjev manjinskih dioničara. 
Prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora mora sadržavati njihova 
imena i prezimena, zanimanje i prebivalište, a kada je riječ o revizoru pravnoj osobi njenu 
tvrtku i sjedište. Kada se u nadzornom odboru nalazi i predstavnik radnika, za donošenje 
odluke tog odbora o stavljanju prijedloga za izbor članova nadzornog odbora potrebna je 
većina glasova članova koje su u nadzorni odbor izabrali ili imenovali dioničari. 
(4) Na glavnoj skupštini ne može se odlučivati o točkama dnevnoga reda koje nisu valjano 
objavljene. 
 
Priopćenja za dioničare i članove nadzornog odbora 
Članak 281. 
(1) Uprava mora u roku od dvanaest dana od objave poziva za glavnu skupštinu priopćiti 
financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su na posljednjoj glavnoj skupštini 
glasovali u ime dioničara ili koji to zahtijevaju poziv za glavnu skupštinu i objavljeni dnevni 
red. U priopćenju se mora navesti mogućnost da dioničari glasuju na glavnoj skupštini putem 
punomoćnika i putem udruge dioničara. Kod društava čije dionice kotiraju na burzi u 
prijedlogu za izbor članova nadzornog odbora moraju se navesti i podaci o njihovu članstvu u 
nadzornim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu. 
(2) Isto priopćenje uprava mora poslati dioničarima: 
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1. koji su pohranili dionice u društvu ili 
2. koji su nakon objave poziva za skupštinu zatražili da im se pošalje priopćenje. 
(3) Svaki član nadzornog odbora može zatražiti da mu uprava pošalje priopćenje iz stavka 1. 
ovoga članka. 
(4) Svakom članu nadzornog odbora i svakom dioničaru moraju se na njegov zahtjev priopćiti 
odluke glavne skupštine. 
 
Članak 282. 
(1) Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena, obrazloženja i eventualnog stava uprave 
moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ovoga Zakona pod 
tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najkasnije dva tjedna prije dana održavanja 
glavne skupštine dostavi društvu na adresu za to navedenu u pozivu svoj protuprijedlog 
prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog 
reda s obrazloženjem. Tu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 281. stavka 3. 
ovoga Zakona. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak 
prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini društva. 
(2) Protuprijedlog i obrazloženje ne moraju se učiniti dostupnima: 
1. ako bi se objavom počinilo kazneno djelo ili prekršaj, 
2. ako bi protuprijedlog doveo do odluke glavne skupštine koja bi bila protivna zakonu ili 
statutu, 
3. ako obrazloženje protuprijedloga u bitnim pitanjima sadržava očito pogrešne podatke ili 
podatke koji mogu zavesti dioničare, 
4. ako je protuprijedlog dioničara, utemeljen na istome činjeničnome stanju, bio već priopćen 
glavnoj skupštini, 
5. ako je isti protuprijedlog dioničara s bitno istim obrazloženjem u posljednjih pet godina 
najmanje dva puta bio priopćen glavnoj skupštini i za njega su se izjasnili dioničari čije 
dionice čine manje od dvadesetine temeljnoga kapitala društva, 
6. ako je vidljivo da dioničar neće sudjelovati u glavnoj skupštini niti će ga itko na njoj 
zastupati, 
7. ako u posljednje dvije godine na dvije glavne skupštine dioničar nije sam ni preko 
zastupnika stavio neki protuprijedlog kojega je priopćio. 
(3) Obrazloženje ne treba učiniti dostupnima, ako sadržava ukupno više od 5.000 znakova. 
(4) Postavi li više dioničara protuprijedloge o istome pitanju, uprava ih može povezati zajedno 
s obrazloženjima. 
 
Članak 283. 
Na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju 
revizora društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe prethodnoga članka ovoga 
Zakona. Prijedlog ne mora biti obrazložen. 
 
Članak 284. 
(1) Ima li skrbnik najkasnije dva tjedna prije dana održavanja glavne skupštine u skrbništvu 
za dioničare dionice društva koje glase na donositelja ili je u pogledu dionica koje glase na 
ime koje mu ne pripadaju upisan u registru dionica, mora bez odgađanja proslijediti tim 
dioničarima priopćenja iz čl. 281. stavka 1. ovoga Zakona. 
(2) Ako skrbnik ima namjeru na glavnoj skupštini glasovati za dioničare, mora u slučaju iz 
stavka 1. ovoga članka svakom dioničaru priopćiti vlastite prijedloge za glasovanje o 
pojedinim točkama dnevnog reda. Ima li skrbnik u skrbništvu za dioničare dionice društva 
koje glase na ime za koje nije upisan u registru dionica, prijedloge mora učiniti dostupnima 
dioničarima a priopćiti samo ako ne želi glasovati za prijedloge uprave i nadzornog odbora iz 
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članka 280. stavka 1. prve rečenice ovoga Zakona. Skrbnik je dužan svake godine obavijestiti 
dioničare o tom postupku. Pri stavljanju prijedloga on mora voditi brigu o interesima 
dioničara i učiniti sve da interesi skrbnika na drugim područjima poslovanja na to ne utječu. 
On mora zadužiti člana uprave da nadzire kako se ispunjavaju te obveze, koristi li se pravo 
glasa uredno i vodi li se o tome uredna dokumentacija. 
(3) Zajedno s prijedlozima iz stavka 2. ovoga članka skrbnik mora pozvati dioničara da mu 
dade upute o tome kako da glasuje s upozorenjem da će, ne dobije li uputu na vrijeme, 
glasovati onako kako mu je priopćio. Dioničaru se mora olakšati način davanja uputa za 
glasovanje o pojedinim odlukama čije je donošenje na dnevnom redu putem obrasca koji mu 
se u tu svrhu mora staviti na raspolaganje. Skrbnik mora priopćiti dioničaru ako je neki član 
njegove uprave ili zaposlenik član nadzornog odbora društva ili ako je neki član uprave ili 
zaposlenik društva član njegovog nadzornog odbora. On mora priopćiti i ako ima udio u 
društvu za koji bi po zakonu morao objaviti da ga drži ili je član konzorcija koji je u 
posljednjih pet godina preuzeo vrijednosne papire društva. 
Ako je skrbnik dužan po stavku 2. ovoga članka svoje prijedloge učiniti dioničarima samo 
dostupnim, obvezu priopćavanja podataka iz rečenice 3. i 4. ovoga stavka ima društvo. 
(4) Ako dioničar nakon sazivanja glavne skupštine dade skrbniku upute o tome kako da 
glasuje, ona mu ne mora priopćavati vlastite prijedloge o glasovanju. 
(5) Odgovornost financijske institucije za štetu pričinjenu dioničarima zbog povrede obveza iz 
stavka 1. i 2. ovoga članka ne može se unaprijed isključiti ni ograničiti. 
(6) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka primjenjuju se i na udruge dioničara. 
(7) Ako su članovi udruge dioničari koji imaju dionice što glase na donositelja ili je ona za 
dioničare s dionicama koje glase na ime upisana u registru dionica, premda joj ne pripadaju, 
udruga im mora bez odgađanja proslijediti priopćenja iz članka 281. stavka 1. ovoga Zakona. 
Dioničar se može odreći spomenutih priopćenja ako su mu ona dostupna na drugi način. 
 
Članak 285. 
(1) Glavna skupština može većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine 
temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri odlučivanju donijeti poslovnik o 
svom radu i u njemu odrediti pravila za pripremu i provođenje glavne skupštine. Na glavnoj 
skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika 
uz navođenje imena, prezimena i prebivališta kao i kod dionica s nominalnim iznosom tog 
iznosa za svaku od njih a kod dionica bez spomenutog iznosa broja zastupljenih dionica i uz 
navođenje njezina roda. 
(2) Popis treba napraviti na temelju predočenih isprava o dionicama, potvrda o dionicama, 
vjerodostojne isprave koju izda zakonom ovlaštena institucija u čijem su kompjutorskom 
sustavu na računu dioničara zabilježene dionice koje mu pripadaju odnosno na temelju 
punomoći za zastupanje dioničara na glavnoj skupštini. 
(3) Ako su skrbniku o dionicama ili udruzi dioničara dane punomoći za glasovanje na glavnoj 
skupštini i njihovi punomoćnici glasuju u ime onoga koga se to tiče, treba posebno navesti 
kod dionica s nominalnim iznosom taj iznos za svaku od njih a kod dionica bez spomenutog 
iznosa broj i rodove dionica glede kojih im je dano pravo da glasuju na glavnoj skupštini. Ne 
moraju se navesti imena dioničara koji su dali punomoć za glasovanje. 
(4) Onaj koga dioničar ovlasti da u vlastito ime glasuje na temelju dionica koje mu ne 
pripadaju, mora radi unošenja u popis posebno navesti kod dionica s nominalnim iznosom taj 
iznos za svaku od njih a kod dionica bez spomenutog iznosa broj dionica. To vrijedi i za 
dionice koje glase na ime za koje je ovlaštenik dioničar koji je upisan u registru dionica. 
(5) Popis treba ostaviti na uvid svim sudionicima glavne skupštine prije prvoga glasovanja. 
Potpisuje ga predsjednik glavne skupštine. Svakome se dioničaru mora u roku od dvije godine 
od održavanja glavne skupštine omogućiti uvid u popis sudionika na toj skupštini. 
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Članak 286. 
(1) Svaka odluka glavne skupštine mora se navesti u zapisniku kojega sastavlja javni 
bilježnik. 
(2) U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja glavne skupštine, ime i prezime javnog 
bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama. 
(3) Zastupniku treba priložiti popis sudionika na glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju glavne 
skupštine. Dokaze o sazivanju glavne skupštine ne treba priložiti, ako su uz navođenje njihova 
sadržaja navedeni u zapisniku. 
(4) Zapisnik potpisuje javni bilježnik. Nije potrebno da se navedu svjedoci. 
(5) Uprava mora bez odgađanja po održanoj glavnoj skupštini dostaviti registarskome sudu 
javno ovjereni primjerak zapisnika s prilozima. 
 
Članak 287. 
(1) Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja 
o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. 
Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim 
društvima. Ako je društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, uprava mora u 
izvješću o stanju društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, a 
ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj i iznos temeljnog kapitala 
koji na njih otpada, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice 
koje je otuđilo i takve dionice koje još drži. Uprava društva majke u koncernu dužna je 
skupštini tog društva kojoj se podnose godišnja financijska izvješća koncerna i izvješće o 
stanju koncerna dati obavještenja i o stanju društava koncerna. 
(2) Uprava može uskratiti davanje obavijesti samo: 
1. ako bi ono prema razumnoj gospodarskoj prosudbi moglo štetiti društvu ili s njime 
povezanome društvu, 
2. o poreskim davanjima ili o visini pojedinih od njih, 
3. o razlici između vrijednosti s kojom su pojedini predmeti navedeni u poslovnim knjigama 
društva i njihove više vrijednosti, osim ako glavna skupština utvrdi godišnja financijska 
izvješća, 
4. o metodama izrade financijskih izvješća društva i procjene vrijednosti imovine, prihoda i 
rashoda ako je navođenje tih metoda u prilogu spomenutih izvješća dovoljno za to da se 
dobije prava slika imovinskog i financijskog stanja te stanja dobiti društva, 
5. ako bi davanjem obavijesti uprava učinila neku kažnjivu radnju 
(3) Ako je nekome dioničaru zbog njegova svojstva dioničara dana obavijest izvan glavne 
skupštine, ona se na glavnoj skupštini mora dati svakome dioničaru društva na njegov zahtjev 
pa i onda kada nije potrebna za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. 
(4) Ako je dioničaru uskraćena obavijest, on može tražiti da se njegovo pitanje i razlog zbog 
kojega mu je bio uskraćen odgovor navedu u zapisniku o radu glavne skupštine. 
 
Članak 291. 
(1) Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica a na temelju dionica bez 
nominalnog iznosa prema njihovu broju. Statutom se pravo glasa može ograničiti tako da 
pojedini dioničar ne može imati više od određenoga najvećega broja glasova ili postotka od 
svih glasova. Statutom se može odrediti da se dionicama koje pripadaju nekome dioničaru 
smatraju i dionice koje netko drugi drži za njegov račun. Ako je dioničar trgovačko društvo, 
statutom se može odrediti da se dionicama koje mu pripadaju smatraju i dionice društva koje 
je o njemu ovisno, društva koje je u odnosu na njega vladajuće, društva koje je s njime 
povezano u obliku koncerna ili dionice koje netko treći drži za račun tih društava. Ne mogu se 
postaviti ograničenja koja bi se odnosila samo na pojedine dioničare. Spomenuta ograničenja 
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nisu dopuštena u pogledu dionica društva s kojima se trguje na organiziranom tržištu 
vrijednosnih papira. Ona se ne uzimaju u obzir ni pri donošenju odluka za koje je zakonom ili 
statutom propisano da se donose nekom većinom koja se određuje po temeljnom kapitalu 
društva. 
(2) Pravo glasa stječe se potpunom uplatom uloga. Statutom se može odrediti da se pravo 
glasa stječe već kada se za dionicu uplati zakonom ili statutom određeni najniži iznos uloga. 
Za dionicu za koju se uplati spomenuti najniži iznos uloga, stječe se pravo na jedan glas. Kod 
većih uloga omjer stečenih prava glasa ravna se prema veličini onoga što je uplaćeno. 
(3) Ako se statutom ne odredi da se pravo glasa stječe prije potpune uplate uloga a nijedna 
dionica još nije u cjelini uplaćena, omjer prava glasa određuje se prema visini uplaćenih 
uloga. Pri tome uplata najnižeg uloga daje pravo na jedan glas. U slučajevima iz prethodnoga 
i ovoga stavka dijelovi glasova uzimaju se u obzir samo onda, ako za dioničara koji ima pravo 
glasa daju pune glasove. 
(4) Statut ne može sadržavati odredbe iz stavka 2. i 3. ovoga članka koje bi se odnosile na 
pojedine dioničare ili na pojedine rodove dionica. 
(5) Zalaganjem dionice dioničar ne gubi pravo glasa. 
(6) Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se 
daje u pisanom obliku, ako se statutom ne utvrdi i drukčiji oblik davanja pomoći. Punomoć 
treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju. 
 
Članak 292. 
(1) Financijske institucije mogu ostvarivati pravo glasa iz dionica koje glase na donositelja 
koje im ne pripadaju samo onda ako su za to ovlaštene pisanom punomoćju ili punomoćju 
danom standardnim elektronskim putem kojim je osigurana autentičnost izjave dioničara koji 
daje punomoć. Na vlastitoj glavnoj skupštini financijska institucija može ostvarivati pravo 
glasa samo na temelju punomoći kojom joj dioničar dade izričitu uputu kako će glasovati pri 
odlučivanju o pojedinim točkama koje su na dnevnom redu. Ona na temelju punomoći koja 
nije dana samo za jednu određenu glavnu skupštinu nego vrijedi za zastupanje dioničara na 
neko određeno vrijeme ne može glasovati kao punomoćnik na glavnoj skupštini društva u 
čijem kapitalu ima udio veći od pet posto, osim ako na njoj ne koristi pravo glasa iz dionica 
koje joj pripadaju. 
 (2) Punomoć se može izdati određenoj financijskoj instituciji, a može se opozvati u svako 
doba. Rok trajanja punomoći, ako je u njoj naveden teče od dana kada je izdana. Financijska 
institucija je dužna jednom godišnje jasno staviti do znanja svakome dioničaru da u svako 
doba može opozvati danu punomoć i na druge mogućnosti zastupanja na glavnoj skupštini 
društva. Očitovanje kojim se daje punomoć mora biti potpuno i smije se odnositi samo na 
očitovanja koja su povezana s korištenjem prava glasa. 
 
Članak 293. 
(1) Nitko ne može ostvarivati pravo glasa za sebe ni za nekoga drugoga kada se odlučuje o 
tome da li da mu se dade razrješnica, o njegovu oslobođenju od neke obveze ili o ostvarenju 
zahtjeva kojega društvo ima prema njemu. Za dionice iz kojih dioničar na taj način ne može 
ostvarivati pravo glasa, to za njega ne mogu učiniti ni druge osobe. 
(2) Ništav je ugovor kojim se dioničar obvezuje da će glasovati po uputama društva, uprave ili 
nadzornog odbora društva ili po uputama ovisnoga društva. Ništav je i ugovor s kojim se 
dioničar obvezuje da će glasovati za svaki prijedlog uprave ili nadzornog odbora društva. 
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Članak 294. 
Ako dioničar u skladu s odredbom članka 283. ovoga Zakona stavi prijedlog za izbor članova 
nadzornog odbora i na glavnoj skupštini zatraži da se oni izaberu, o njegovu se prijedlogu 
mora odlučiti prije odlučivanja o prijedlogu nadzornog odbora, ako to traže dioničari koji 
imaju dionice na koje otpada najmanje desetina temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj 
skupštini. 
 
Članak 298. 
(1) Radi ispitivanja radnji koje su provedene u osnivanju društva, ispitivanja vođenja poslova 
društva te mjera poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnoga kapitala društva, glavna 
skupština može običnom većinom glasova imenovati posebne revizore društva. U glasovanju 
o imenovanju posebnih revizora ne može u svoje ni u tuđe ime sudjelovati član uprave, 
odnosno nadzornog odbora, ako se ispitivanje revizora odnosi na ocjenu rada nekoga člana tih 
organa ili je u vezi s pokretanjem sudskog spora između društva i nekoga od tih osoba. Član 
uprave i nadzornog odbora ne može tada ostvarivati pravo glasa ni putem neke druge osobe. 
(2) Odbije li glavna skupština imenovati posebne revizore, učinit će to sud na prijedlog 
dioničara koji zajedno imaju dionice koje čine najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala 
društva, ako postoji opravdana sumnja u to da su pri osnivanju društva učinjene nepravilnosti 
ili da su grubo povrijeđeni zakon, odnosno statut. Podnositelji prijedloga moraju pohraniti u 
društvu, kod javnog bilježnika ili kod financijske institucije koja se bavi čuvanjem 
vrijednosnih papira isprave o dionicama, ako ih je društvo izdalo, za vrijeme dok se ne odluči 
o njihovu prijedloga i učiniti vjerodostojnim  da su najmanje tri mjeseca prije održavanja 
glavne skupštine bili dioničari društva. 
(3) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka mora se podnijeti sudu u roku od 15 dana od dana 
održavanja glavne skupštine na kojoj je odbijen prijedlog da se imenuju posebni revizori. 
(4) Za posebnog revizora može se imenovati samo osoba koja ispunjava uvjete za ovlaštenog 
revizora i bavi se tim poslom. 
(5) Ako glavna skupština imenuje posebnog revizora, sud će na prijedlog dioničara čije se 
dionice odnose na najmanje deseti dio temeljnog kapitala društva ili najmanje na 8.000.000,00 
kuna tog kapitala umjesto njega imenovati drugog revizora ako se razlog za to nalazi u osobi 
revizora kojeg je imenovala glavna skupština, osobito ako imenovani revizor nema potrebna 
stručna znanja za obavljanje revizije, ako je prezauzet ili postoje sumnje u njegovu 
pouzdanost. Prijedlog se mora postaviti u roku od četrnaest dana od dana održavanja glavne 
skupštine na kojoj je donesena odluka o imenovanju revizora. Prije donošenja odluke sud 
treba saslušati revizora kojeg je imenovala glavna skupština. 
 
Članak 299. 
(1) Uprava mora dopustiti posebnim revizorima da pregledaju poslovne knjige i 
dokumentaciju te sve ono što čini imovinu društva. 
(2) Posebni revizori mogu tražiti od članova uprave i nadzornog odbora sva objašnjenja i 
dokaze koji su potrebni za njihov rad. 
(3) Prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka posebni revizori imaju i u odnosu na povezana 
društva. 
(4) O svome nalazu posebni revizori moraju podnijeti pisano izvješće. Revizori ga moraju 
potpisati i bez odgađanja predati upravi društva i sudskom registru kod kojega je društvo 
upisano. Na zahtjev svakog dioničara uprava mu mora dati primjerak izvješća. Uprava mora 
izvješće podnijeti nadzornom odboru i staviti ga na dnevni red naredne glavne skupštine. 
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Članak 300. 
(1) Posebni revizori društva imaju pravo na naknadu izdataka i na primjerenu nagradu za svoj 
rad. 
(2) Imenuje li sud revizore, on određuje i naknadu troškova te primjerenu nagradu koji im 
pripadaju. 
(3) Troškove revizije snosi društvo. 
 
Podnošenje financijskih izvješća nadzornom odboru 
Članak 300.b 
(1) Uprava je dužna podnijeti nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o 
stanju društva bez odgađanja od kada ih sastavi. To vrijedi i za društvo majku u koncernu u 
pogledu godišnjih financijskih izvješća koncerna i izvješća o stanju koncerna. 
(2) Istodobno s podnošenjem godišnjih financijskih izvješća uprava je dužna nadzornom 
odboru predočiti i prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji želi predložiti glavnoj skupštini za 
donošenje (podjelu dioničarima, unos u rezerve, neraspoređenu dobit). 
(3) Svaki član nadzornog odbora ima pravo pregledati financijska izvješća, izvješće o stanju 
društva i izvješće revizora. Treba ih dostaviti svakom članu nadzornog odbora, a ako taj odbor 
tako odluči i članovima njegovih komisija. 
 
Ispitivanje od strane nadzornog  odbora 
Članak 300.c 
(1) Nadzorni odbor mora ispitati godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i 
prijedlog odluke o upotrebi dobiti. U koncernu nadzorni odbor društva majke dužan je ispitati 
i financijska izvješća na razini koncerna i izvješće o stanju koncerna. Ako godišnja 
financijska izvješća ispituje revizor, dužan je sudjelovati u radu sjednice nadzornog odbora i 
njegove komisije na kojoj se ona ispituju, izvijestiti o svom izvješću i dati objašnjenja koja se 
od njega traže. 
(2) Nadzorni odbor mora u pisanom obliku izvijestiti glavnu skupštinu o rezultatima 
ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka. U tom izvješću mora navesti na koji je način i u kojem 
opsegu u toku poslovne godine ispitao vođenje poslova društva. U društvima čije dionice 
kotiraju na burzi u spomenutom se izvješću mora navesti i koje komisije ima nadzorni odbor 
te koliko je sjednica tog odbora održano kao i broj održanih sjednica svake komisije. 
Nadzorni odbor mora zauzeti stav i o izvješću revizora. U izvješću se mora navesti ima li 
nadzorni odbor primjedaba na podnesena mu izvješća i daje li suglasnost na godišnja 
financijska izvješća koja mu je podnijela uprava. Odredbe rečenica 3. i 4. ovoga stavka na 
odgovarajući se način primjenjuju i na ispitivanje financijskih izvješća društva majke u 
koncernu. 
(3) Nadzorni odbor je dužan svoje izvješće dostaviti upravi u roku od mjesec dana nakon što 
su mu podnesena sva izvješća koja treba ispitati. Ne postupi li tako, uprava mu je dužna dati 
dodatni rok za dostavljanje spomenutog izvješća koji ne može biti dulji od mjesec dana. Ne 
dostavi li nadzorni odbor svoje izvješće ni u tom roku, smatra se da nije dao suglasnost na 
izvješća uprave, što vrijedi i kada je riječ o godišnjim financijskim izvješćima društva majke u 
koncernu. 
 
Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća od strane uprave i nadzornog odbora 
Članak 300.d 
Dade li nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili uprava i 
nadzorni  odbor, ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti glavnoj skupštini. 
Odluke uprave i nadzornog  odbora o tome moraju se navesti u izvješću nadzornog odbora 
glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti. 
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Članak 300.e 
(1) Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća kada joj uprava i nadzorni odbor 
prepuste da to učini ili kada nadzorni odbor ne dade suglasnost na spomenuta izvješća koja joj 
podnese uprava. Isto vrijedi i kada je riječ o godišnjim financijskim izvješćima društva majke 
u koncernu. 
(2) Pri utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća primjenjuju se propisi kojima se uređuje 
sastavljanje tih izvješća. Glavna skupština smije pri utvrđenju godišnjih financijskih izvješća 
rasporediti u rezerve društva samo iznose koje u njih treba unijeti po zakonu i statutu. 
 (3) Izmijeni li glavna skupština godišnje financijsko izvješće koje je ispitao revizor, njena 
odluka o utvrđenju tog izvješća i odluka o upotrebi dobiti imaju pravni učinak tek nakon što 
ih ispita revizor i o tome podnese izvješće bez rezerve. Te su odluke ništave ako revizor ne 
podnese izvješće bez rezerve u roku od dva tjedna od dana njihova donošenja. 
(1) Statut se može izmijeniti odlukom glavne skupštine. Glavna skupština može ovlastiti 
nadzorni da izmijeni statut samo ako se radi o usklađivanju njegova teksta. 
(2) Za odluku glavne skupštine o izmjeni statuta potrebno je da se za nju dadu glasovi koji 
predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini pri 
odlučivanju o statutu. Statutom se može odrediti da je za to potrebna veća većina a može se 
zahtijevati i ispunjenje dodatnih pretpostavki. 
(3) Ako bi izmjenom statuta došlo do promjene dotadašnjeg odnosa među rodovima dionica 
na štetu nekoga roda dionica, za donošenje odluke potrebna je suglasnost dioničara onoga 
roda dionica na čiju se štetu treba izmijeniti statut. Ti dioničari daju suglasnost u obliku 
posebne odluke iz članka 295. ovoga Zakona. 
 
Članak 301. 
(1) Statut se može izmijeniti odlukom glavne skupštine. Glavna skupština može ovlastiti 
nadzorni odbor da izmijeni statut samo ako se radi o usklađivanju njegova teksta. 
(2) Za odluku glavne skupštine o izmjeni statuta potrebno je da se za nju dadu glasovi koji 
predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini pri 
odlučivanju o statutu. Statutom se može odrediti da je za to potrebna veća većina a može se 
zahtijevati i ispunjenje dodatnih pretpostavki. 
(3) Ako bi izmjenom statuta došlo do promjene dotadašnjeg odnosa među rodovima dionica 
na štetu nekoga roda dionica, za donošenje odluke potrebna je suglasnost dioničara onoga 
roda dionica na čiju se štetu treba izmijeniti statut. Ti dioničari daju suglasnost u obliku 
posebne odluke iz članka 295. ovoga Zakona. 
 
Obveza prijenosa imovine društva 
Članak 301.a 
(1) Za valjanost ugovora kojim se društvo, osim u slučaju pripajanja, spajanja ili podjele, 
obvezuje prenijeti na drugoga cijelu svoju imovinu ili imovinu čija je vrijednost veća od 
četvrtine iznosa temeljnog kapitala, kad bi u ovom drugom slučaju to značilo značajnu 
strukturnu promjenu društva, potrebna je suglasnost glavne skupštine dana odlukom 
donesenom na način propisan u članku 301. ovoga Zakona, ako se istodobno s time ne mijenja 
i predmet poslovanja društva. Statutom se može odrediti da je za donošenje takve odluke 
potrebna veća većina, odnosno ispunjenje dodatnih pretpostavki. 
(2) Za sve vrijeme nakon objave poziva za glavnu skupštinu mora se u poslovnim 
prostorijama u sjedištu društva omogućiti dioničarima slobodan uvid u ugovor iz stavka 1. 
ovoga članka. Na njegov zahtjev svakom se dioničaru mora bez odgađanja dati presliku 
ugovora. Ugovor se mora izložiti na uvid dioničarima i na glavnoj skupštini, a uprava društva 
ga mora objasniti prije donošenja odluke o davanju suglasnosti. Mora ga se priložiti zapisniku 
s glavne skupštine. 
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(3) Ako prijenos imovine dovodi do prestanka društva, prijavi za upis nastupanja razloga za 
prestanak društva mora se priložiti primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od strane 
javnog bilježnika. 
 
Članak 302. 
(1) Odluka kojom se dioničarima stavljaju dodatne obveze može se donijeti samo uz 
suglasnost svih dioničara na koje se to odnosi. 
(2) Isto vrijedi i za odluku kojom je za prijenos dionica koje glase na ime i privremenica 
potrebna suglasnost društva. 
 
Članak 304. 
(1) Odluka o povećanju temeljnoga kapitala društva ulozima donosi se glasovima koji 
predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini pri 
donošenju odluke. Statutom se može odrediti da je za to potrebna i drugačija većina, ali se za 
izdavanje povlaštenih dionica bez prava glasa može odrediti samo veća većina glasova 
zastupljenoga kapitala na glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Njime se može tražiti i 
ispunjenje dodatnih pretpostavki. Povećanje temeljnoga kapitala društva ulozima moguće je 
samo izdavanjem novih dionica. U društvu koje je izdalo dionice bez nominalnog iznosa mora 
se povećati ukupan broj tih dionica u omjeru povećanja temeljnog kapitala i temeljnog 
kapitala prije povećanja. 
(2) Ako su izdane dionice više rodova, za odluku glavne skupštine o povećanju temeljnoga 
kapitala društva potrebna je suglasnost dioničara svakoga roda dionica. Dioničari svakoga 
roda dionica donose o tome posebnu odluku na način propisan u stavku 1. ovoga članka. 
(3) Ako se nove dionice izdaju za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada, 
u odluci o povećanju temeljnoga kapitala društva mora se odrediti iznos ispod kojega se 
dionice neće izdati. 
(4) Ne može se povećati temeljni kapital društva dok se ne uplate svi dotadašnji ulozi, osim 
ako on nije uplaćen u samo neznatnome dijelu. 
 
Članak 309. 
(1) Registarskome sudu mora se podnijeti prijavu za upis provedenoga povećanja temeljnoga 
kapitala u sudski registar. 
(2) Na prijavu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 179. stavka 3. i 5. te 
članka 187. stavka 1. i stavka 2. točke 3. ovoga Zakona. 
(3) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka treba priložiti: 
1. primjerak svake upisnice i popis upisnika potpisan od strane uprave u kojemu su navedene 
dionice svakoga upisnika i na temelju toga učinjene uplate a u slučajevima iz članka 307. 
stavka 5. ovoga Zakona primjerak obavijesti poslane Komisiji za vrijednosne papire o broju i 
postotku upisanih i uplaćenih dionica te osobama koje su uplatile i koje iznose za te dionice i 
potvrdu banke u kojoj društvo ima račun za tekuće poslovanje o položenim uplaćenim 
sredstvima na posebnom računu, 
2. ako je kapital povećan ulozima u stvarima i u pravima, ugovore koji su temelj za utvrđenja 
iz članka 305. ovoga Zakona ili za njihovo provođenje te izvješće o reviziji takvoga ulaganja, 
3. obračun troškova koji će za društvo nastati izdavanjem novih dionica, 
4. ako je za povećanje kapitala potrebno odobrenje državnog organa i to odobrenje. 
(4) Prijedlog i upis povećanja temeljnoga kapitala društva može se povezati s prijavom i 
upisom odluke o povećanju toga kapitala. 
(5) Priložene isprave čuvaju se u sudu u izvorniku, u javno ovjerenome prijepisu ili preslici. 
 
 



 107

Članak 313. 
(1) Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala društva 
da bi se zamjenjive obveznice pretvorile u dionice ili da bi se ostvarilo pravo prvenstveno 
upisa novih dionica kojega daje društvo (uvjetno povećanje kapitala). 
(2) Odluka o uvjetnom povećanju temeljnoga kapitala društva može se donijeti samo radi: 
1. ostvarivanja prava vjerovnika društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava 
prvenstva pri upisu novih dionica društva, 
2. pripreme za pripajanje više društava, 
3. ostvarenja prava na dionice zaposlenika i članova uprave društva ili nekog s njim 
povezanog društva na temelju odluke glavne skupštine, 
4. davanja dionica vladajućeg društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga društva 
prema članku 492. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova 
društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnoga društva dioničarima odnosno 
članovima priključenog društva prema članku 504. stavku 5. ovoga Zakona. 
(3) Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. 
točke 3. ovoga članka deseti dio, temeljnoga kapitala društva u vrijeme donošenja odluke o 
uvjetnom povećanju kapitala društva. Na odgovarajući način primjenjuje se članak 304. 
stavak 1. rečenica 5. ovoga Zakona. 
 (4) Ništava je odluka glavne skupštine koja je suprotna odluci o uvjetnom povećanju kapitala 
društva. 
(5) Odredbe o prvenstvenom pravu upisa novih dionica na odgovarajući se način primjenjuju i 
na zamjenjive obveznice. 
 
Članak 324. 
(1) Ako iz narednih propisa ne proizlazi što drugačije, na izdavanje novih dionica na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz članka 307. do 312. ovoga Zakona o povećanju 
temeljnoga kapitala ulozima. Na mjesto odluke o povećanju temeljnoga kapitala dolazi ovlast 
iz statuta za izdavanje novih dionica. 
(2) U ovlasti se može predvidjeti da uprava odlučuje o isključenju prava prvenstva pri upisu 
dionica. Ako se takva ovlast daje izmjenom statuta, na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 308. stavka 4. ovoga Zakona. 
(3) Nove se dionice ne mogu izdati sve dok se mogu dobiti neuplaćeni ulozi u dotadašnji 
temeljni kapital. Ako nisu uplaćeni razmjerno mali ulošci, to ne sprečava izdavanje novih 
dionica. U prvoj prijavi povećanja temeljnoga kapitala društva mora se navesti koliko je 
ostalo još neuplaćenih uloga u dotadašnji temeljni kapital i zašto se te uplate ne mogu dobiti. 
(4) Odredbe stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se kada se dionice izdaju zaposlenima u 
društvu. 
 
Članak 325. 
(1) Ako u ovlasti za povećanje temeljnoga kapitala društva o tome nema odredbi, uprava 
odlučuje o sadržaju prava iz dionica i o uvjetima za izdavanje dionica. Za odluku uprave traži 
se suglasnost nadzornog. Isto vrijedi i za odluku uprave o isključenju prava prvenstva pri 
upisu dionica iz stavka 2. prethodnoga članka ovoga Zakona. 
 (2) Ako u društvu postoje povlaštene dionice bez prava glasa, mogu se izdati povlaštene 
dionice koje imaju pred njima prednost u isplati dobiti, odnosno u podjeli imovine društva ili 
su s njima izjednačene samo ako je to predviđeno u ovlasti. 
 
Članak 326. 
(1) Dionice se mogu izdati za uloge u stvarima ili u pravima samo ako je to predviđeno u 
ovlasti. 
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(2) Ako to u ovlasti nije određeno, uprava mora utvrditi i navesti u upisnici predmet uloga u 
stvarima i u pravima, osobu od koje društvo treba da stekne ono što se tako ulaže i nominalni 
iznos dionica, a kod dionica bez nominalnog iznosa njihov broj koje se stječu takvim 
ulaganjem. Uprava može odluku donijeti samo uz suglasnost nadzornog odbora. 
(3) Kod izdavanja dionica za uloge u stvarima i u pravima mora se provesti revizija od strane 
jednoga ili više revizora. Kod toga se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182., 
stavka 3. i 4., članka 183. stavka 2. i 3. i članka 184. ovoga Zakona. Sud će odbiti upis, ako je 
vrijednost uloga u stvarima i u pravima znatno manja od iznosa temeljnog kapitala koji se 
odnosi na dionice koje se za to daju. 
(4) Ako se u odluci ne utvrdi ono što je propisano u stavku 2. ovoga članka, prema društvu su 
bez učinka ugovori o ulaganju stvari i prava i pravne radnje učinjene za njihovo provođenje. 
Isto vrijedi i ako se utvrđenja uprave ne unesu u upisnicu. Ako je povećanje temeljnoga 
kapitala upisano u sudskom registru to što ugovori ni pravne radnje nemaju učinka prema 
društvu ne utječe na valjanost povećanja kapitala. Dioničar je dužan uplatiti iznos za koji se 
one izdaju. 
(5) Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka ne vrijede za ulaganje novčanih tražbina zaposlenih u 
društvu koja proizlaze iz njihova prava da sudjeluju u dobiti društva. 
 
Članak 328. 
(1) Glavna skupština može odlučiti da se temeljni kapital društva poveća pretvorbom 
kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital društva. 
 (2) Za odluku o tome i za njezinu prijavu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
članka 304. stavka 1. i članka 306. stavka 1. ovoga Zakona. Društvo s dionicama bez 
nominalnog iznosa može povećati temeljni kapital i bez izdavanja novih dionica, ali se u 
odluci glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala mora navesti na koji je način to 
učinjeno. 
(3) Odluka o povećanju temeljnoga kapitala može se donijeti tek pošto se utvrdi račun dobiti i 
gubitka za poslovnu godinu koja je prethodila onoj u kojoj se donosi odluka o povećanju 
kapitala (zadnji godišnji račun). 
(4) Odluka se mora temeljiti na godišnjim financijskim izvješćima. 
 
Podobnost rezervi i kapitalne dobiti da se pretvore u temeljni kapital 
Članak 329. 
(1) Kapitalna dobit i rezerve koje treba pretvoriti u temeljni kapital društva moraju se iskazati 
u financijskim izvješćima. Rezerve se mogu pretvoriti u temeljni kapital ako prelaze 
vrijednost dvadesetoga dijela dotadašnjega temeljnoga kapitala društva. Statutom se može 
odrediti da je za to potreban i veći dio toga kapitala. 
(2) Kapitalna dobit i rezerve ne mogu se pretvoriti u temeljni kapital, ako je u računu dobiti i 
gubitka na kojemu se temelji odluka iskazan gubitak. Rezerve koje su namijenjene određenoj 
svrsi smiju se pretvoriti u temeljni kapital samo ako je to u skladu s tom svrhom. 
 
Članak 341. 
(1) Obveznice na temelju kojih se vjerovnicima daje pravo da ih zamijene za dionice ili koje 
im daju pravo prvenstva pri upisu dionica (zamjenjive obveznice) i obveznice po kojima se 
prava vjerovnika stavljaju u vezu sa sudjelovanjem dioničara u dobiti (obveznice s 
promjenjivom kamatom) mogu se izdavati samo na temelju odluke glavne skupštine. Za 
odluku je potrebno da se dadu glasovi koji predstavljaju tri četvrtine temeljnoga kapitala 
zastupljenoga na glavnoj skupštini pri donošenju odluke. Statutom se može odrediti da je za to 
potrebna drugačija većina a može se zahtijevati i ispunjenje dodatnih pretpostavki. Ovdje se 
na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 304. stavka 2. ovoga Zakona. 
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(2) Upravi se može dati ovlaštenje za izdavanje zamjenjivih obveznica najviše za vrijeme od 
pet godina. Uprava i predsjednik nadzornog odbora moraju odluku o izdavanju zamjenjivih 
obveznica i izjavu o njihovom izdavanju pohraniti u sudskom registru. U glasilu društva mora 
se objaviti obavijest o odluci i izjava o izdavanju obveznica. 
(3) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na davanje 
posebnih prava sudjelovanja u dobiti društva. 
(4) Dioničari imaju prvenstveno pravo stjecanja zamjenjivih obveznica, obveznica s 
promjenjivom kamatom i posebnih prava sudjelovanja u dobiti društva. Na odgovarajući 
način ovdje se primjenjuju odredbe članka 308. ovoga Zakona. 
 
Članak 345. 
(1) Vjerovnicima čije su tražbine nastale prije objave upisa odluke o smanjenju temeljnoga 
kapitala društva u sudski registar i koji ne mogu tražiti da se ona podmire mora se dati 
osiguranje, ako se oni u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objave te odluke. Vjerovnike 
se mora na to upozoriti u objavi upisa odluke u sudski registar. Osiguranje ne mogu tražiti 
vjerovnici koji za slučaj stečaja imaju pravo prvenstvenog namirenja iz stečajne mase 
dužnika. 
(2) Na temelju smanjenja temeljnoga kapitala društva moguća su plaćanja dioničarima po 
proteku šest mjeseci od objave upisa odluke o smanjenju kapitala u sudski registar i nakon što 
se vjerovnicima koji su se pravodobno prijavili dade osiguranje ili im se podmire tražbine. 
Dioničare se ne može osloboditi ni obveze da uplate uloge prije navedenog vremena ni prije 
nego što se podmire vjerovnici, odnosno prije nego što im se dade osiguranje, ako su se za to 
pravodobno prijavili društvu. 
(3) Pravo vjerovnika da traže osiguranje ne ovisi o tome je li dioničarima nešto plaćeno s 
naslova smanjenja temeljnoga kapitala društva. 
 
Članak 349. 
(1) Temeljni kapital društva može se smanjiti na pojednostavnjeni način ako se to čini radi 
izravnavanja niže vrijednosti, da bi se pokrili gubici ili sredstva prenijela u kapitalnu dobit. U 
odluci o smanjenju kapitala mora se odrediti da se kapital smanjuje u tu svrhu. 
(2) Pojednostavnjeno smanjenje temeljnoga kapitala dopušteno je samo nakon što se potroši 
dio kapitalne dobiti i rezervi za koji one prelaze pet posto (5%) temeljnoga kapitala koji 
preostane nakon smanjenja kapitala kao i smanjenja rezervi. Smanjenje temeljnog kapitala 
nije dopušteno dok društvo ima neraspoređenu dobit. 
(3) Za smanjenje temeljnoga kapitala po prethodnim stavcima ovoga članka na odgovarajući 
se način primjenjuju odredbe članka 342. stavka 1., 2. i 4., i članka 343. do 344. i od članka 
346. do 348. ovoga Zakona. 
 
Članak 350. 
Iznosi dobiveni smanjenjem temeljnoga kapitala ne smiju se isplatiti dioničarima i ne mogu se 
koristiti za to da ih se oslobodi od uplate uloga. Može ih se upotrijebiti samo za to da se 
izravnaju smanjenja vrijednosti, pokriju gubici te da ih se unese u kapitalnu dobit i u zakonske 
rezerve. Tako ih se može upotrijebiti samo onda ako je u odluci navedeno da se temeljni 
kapital smanjuje u tu svrhu. 
 
Članak 351. 
(1) Dobit se ne smije isplaćivati dioničarima sve dok zakonske rezerve i kapitalna dobit 
društva ne dosegnu iznos od pet posto (5%) temeljnoga kapitala. Temeljnim kapitalom smatra 
se nominalni iznos koji proizlazi iz smanjenja kapitala ali ne manji od nominalnog iznosa iz 
članka 162. ovoga Zakona. 
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(2) Isplata dividende koja bi prelazila iznos od 4 % od dijela temeljnog kapitala koji otpada na 
dionicu nije dopuštena prije isteka dvije poslovne godine po proteku poslovne godine u kojoj 
je donesena odluka o smanjenju temeljnog kapitala društva. Spomenuto ograničenje ne vrijedi 
ako su podmireni vjerovnici društva čije su tražbine nastale prije nego što je odluka o 
smanjenju temeljnog kapitala upisana u sudski registar ili im je za to dano osiguranje, ako se u 
tom cilju prijave društvu u roku od šest mjeseci od objave godišnjega financijskog izvješća na 
temelju kojeg je donesena odluka o isplati dividende. Osiguranje ne mogu tražiti vjerovnici 
koji bi u slučaju stečaja imali pravo prvenstvenog namirenja iz stečajne mase dužnika. Želi li 
društvo isplatiti dividendu koja prelazi spomenuti iznos, mora u objavi godišnjeg financijskog 
izvješća na temelju kojeg želi obaviti isplatu pozvati vjerovnike da mogu tražiti podmirenje 
svojih tražbina ili zahtijevati da im se za to dade osiguranje. 
 
Članak 352. 
(1) Društvo može povući dionice prisilno ili nakon što ih samo stekne. Prisilno povlačenje 
dionica dopušteno je samo onda ako je bilo naređeno ili dopušteno u prvome statutu društva 
ili u njegovoj izmjeni i dopuni do koje je došlo prije preuzimanja ili upisa dionica. 
(2) Kod povlačenja dionica treba postupiti po odredbama koje važe za redovno smanjenje 
temeljnoga kapitala. U statutu ili odlukom glavne skupštine moraju se odrediti pretpostavke 
za prisilno povlačenje dionica i pojedinosti kako to treba provesti. Za plaćanje naknade 
dioničarima koja im pripada u slučaju prisilnog povlačenja dionica ili kada se one stječu da bi 
ih se povuklo te za oslobođenje dioničara od obveze uplate uloga na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe članka 345. stavka 2. ovoga Zakona. 
(3) Ne mora se postupiti po odredbama o redovnom smanjenju kapitala ako su dionice za koje 
je u cjelini uplaćen iznos za koji su izdane: 
1. besplatno dane na raspolaganje društvu, 
2. povučene na teret dobiti ili ostalih rezervi ako se one mogu za to koristiti ili 
3. dionice bez nominalnog iznosa i odlukom glavne skupštine je određeno da se povlačenjem 
dionica povećava udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu društva prema odredbi članka 
163. stavka 5. ovoga Zakona, a ako je uprava ovlaštena povući dionice ovlaštena je i u statutu 
s time uskladiti podatak o broju dionica društva. 
(4) U primjerima iz prethodnoga stavka ovoga članka za smanjenje temeljnoga kapitala 
povlačenjem dionica potrebna je odluka glavne skupštine društva koja se donosi običnom 
većinom glasova. Statutom se može tražiti da je za to potrebna veća većina a može se 
zahtijevati i ispunjenje dodatnih pretpostavki. U odluci mora se odrediti svrha smanjenja 
temeljnoga kapitala .Odluka o smanjenju temeljnoga kapitala mora se podnijeti sudu radi 
upisa u sudski registar. 
(5) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka u kapitalnu dobit društva unosi se iznos koji 
odgovara iznosu temeljnog kapitala koji otpada na povučene dionice. Ta se sredstva, osim u 
slučaju smanjenja temeljnog kapitala, ne smiju isplatiti dioničarima. 
(6) Odluka glavne skupštine nije potrebna ako je prisilno povlačenje dionica naređeno 
statutom. U tom slučaju u primjeni propisa o redovnom smanjenju temeljnoga kapitala na 
mjesto odluke glavne skupštine dolazi odluka uprave o povlačenju dionica. 
 
Članak 357. 
(1) Ništavost se može isticati tužbom i na bilo koji drugi način. 
(2) Podignu li protiv društva tužbu za utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine dioničar, 
uprava ili član uprave ili nadzornog odbora na to se na odgovarajući način primjenjuju 
odredbe članka 363., stavka 2., 3. i 4. i članka 364. ovoga Zakona. 
(3) Osim slučajeva iz članka 356. ovoga Zakona ništava odluka glavne skupštine nema pravni 
učinak. 
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(4) Ono što se od društva stekne na temelju ništave odluke glavne skupštine mora mu se 
vratiti i naknaditi mu troškove nastale u vezi s tim. 
 
Ništavost izbora članova nadzornog odbora 
Članak 358. 
Osim zbog razloga iz članka 355. točke 1., 2. i 5. ovoga Zakona izbor članova nadzornog 
odbora je ništav: 
1. ako je nadzorni odbor sastavljen protivno odredbama zakona ili statuta, 
2. ako glavna skupština u nadzorni odbor izabere osobu koja nije bila predložena u skladu sa 
zakonom ili statutom, 
3. ako glavna skupština izabere u nadzorni odbor više članova nego što je to određeno 
zakonom ili statutom, 
4. ako izabrana osoba u vrijeme početka razdoblja za koje je izabrana ne ispunjava ovim 
Zakonom propisane uvjete za člana nadzornog odbora. 
 
Ništavost odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća 
Članak 359. 
(1) Pored onoga što je propisano za ništavost svake odluke glavne skupštine, odluka o 
utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća ništava je: 
1. ako je sadržaj godišnjih financijskih izvješća suprotan propisima kojima se isključivo ili 
pretežno štite interesi vjerovnika društva, 
2. ako nije obavljena revizija godišnjih financijskih izvješća koja se obavlja u skladu sa 
zakonom ili to nisu obavile za to ovlaštene osobe, 
3. ako pri izradi godišnjih financijskih izvješća nisu poštovane odredbe zakona ili statuta o 
unosu sredstava u rezerve i korištenju sredstava iz njih. 
(2) Ništavost odluke glavne skupštine o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća kao i 
ništavost odluka uprave i nadzornog odbora o utvrđenju tih izvješća imaju za posljedicu 
ništavost odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti donesene na temelju spomenutih ništavih 
odluka. 
(3) Iz razloga navedenih u stavku 1. ništave su i odluke uprave i nadzornog odbora kojim 
utvrđuju godišnja financijska izvješća. 
 
Članak 360. 
(1) Odluka glavne skupštine može se pobijati tužbom, ako je donesena protivno zakonu ili 
statutu. 
(2) Odluku se može pobijati i zbog toga što je dioničar glasovanjem na glavnoj skupštini 
pokušao za sebe ili za nekoga drugoga postići korist na štetu društva ili drugih dioničara a 
pobijanom odlukom se to postiže. To ne vrijedi onda ako se tom odlukom drugim dioničarima 
primjereno nadoknađuje šteta koja im se njome nanosi. 
(3) Odluka glavne skupštine ne može se pobijati zbog toga što su povrijeđene odredbe članka 
284. ovoga Zakona. 
(4) Za pobijanje odluke glavne skupštine koja se temelji na tome da je bilo uskraćeno davanje 
obavijesti nije od značaja ako glavna skupština ili dioničari izjave da odbijanje da se dadu 
obavijesti nije utjecalo na donošenje odluke. 
 
Članak 362. 
Odluke glavne skupštine mogu pobijati: 
1. dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine i svoje protivljenje odluci izjavio u 
zapisnik, 
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2. dioničar koji nije sudjelovao u radu glavne skupštine jer mu pogrešno nije bilo dopušteno 
da u tome sudjeluje, ako glavna skupština nije bila uredno sazvana ili predmet odlučivanja na 
glavnoj skupštini nije bio valjano objavljen, 
3. svaki dioničar u slučaju iz članka 360. stavka 2. ovoga Zakona. 
4. uprava društva, 
5. svaki član uprave i nadzornog odbora ako bi provođenjem odluke učinio radnju koja je 
kažnjiva, nezakonita ili za koju bi morao odgovarati za štetu. 
 
Članak 363. 
(1) Tužba se mora podići isključivo kod suda iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 
30 dana od donošenja odluke. Ako je tužitelj bio prisutan na glavnoj skupštini na kojoj je 
odluka donesena, taj rok počinje teći prvoga narednoga dana od dana kada je zaključena 
glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Nije li tužitelj prisustvovao glavnoj skupštini 
na kojoj je donesena odluka, rok počinje teći prvoga narednoga dana od dana kada je mogao 
saznati za odluku. 
(2) Tužba se podiže protiv društva. Društvo zastupaju uprava i nadzorni odbor. Ustanu li s 
tužbom uprava ili neki njezin član, društvo zastupa nadzorni odbor, a ustane li s tužbom neki 
član nadzornog odbora, društvo zastupa uprava. 
(3) Više postupaka koji se vode o pobijanju treba spojiti. Postupak po tužbi za pobijanje je 
hitan. 
(4) Uprava mora u glasilu društva bez odgađanja objaviti da je tužba podignuta i za kada je po 
tužbi zakazano ročište. 
(5) Sud može privremenom mjerom zaustaviti primjenu odluke za koju se tužbom traži da se 
utvrdi ništavom, ako je vjerojatno da bi se njezinim provođenjem društvu mogla pričiniti 
nepopravljiva šteta. 
 
Članak 364. 
(1) Ako sud pravomoćnom presudom utvrdi da je odluka glavne skupštine ništava, ona djeluje 
prema svim dioničarima i članovima uprave i nadzornoga odbora čak i kada nisu bili stranke u 
tome postupku. Uprava mora presudu bez odgađanja dostaviti registarskome sudu. Ako je u 
sudskom registru bila upisana odluka koja je oglašena ništavom, mora se upisati i presuda. 
Upis presude u sudski registar mora se objaviti na isti način kako se objavljuje i odluka. 
(2) Ako je odlukom mijenjan statut, sudskom registru treba uz presudu dostaviti i potpuni 
tekst statuta ovjeren od javnog bilježnika koji potvrđuje da su u njemu uzeti u obzir presuda i 
sve dotadašnje izmjene statuta. 
 
Članak 371. 
(1) Likvidaciju provode članovi uprave kao likvidatori. 
(2) Statutom ili odlukom glavne skupštine za likvidatore se mogu imenovati druge osobe. Na 
izbor likvidatora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 239. stavka 2. ovoga 
Zakona. Za likvidatora može se imenovati i pravna osoba. 
(3) Na zahtjev nadzornog odbora ili dioničara koji imaju udjele što zajedno čine najmanje 
dvadeseti dio temeljnoga kapitala društva ili najmanje 4.000.000,00 kuna, sud će, ako za to 
postoji važan razlog, imenovati ili opozvati likvidatore. Dioničari koji to traže moraju učiniti 
vjerojatnim da su najmanje tri mjeseca imatelji dionica u društvu. 
(4) Likvidatori koje imenuje sud imaju pravo da im se primjereno nadoknade troškovi koje 
imaju kao likvidatori i isplati nagrada za njihov rad. Ako se sudski imenovani likvidatori i 
društvo ne suglase o naknadi troškova i o nagradi, o tome odlučuje sud. 
(5) Glavna skupština može u svako doba opozvati likvidatore koje ne imenuje sud. 
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(6) Ako odlukom o prestanku društva nije drugačije određeno, na likvidatore se na 
odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona i statuta o upravi društva. 
 
Članak 374. 
(1) Likvidatori su dužni okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu 
društva i podmiriti vjerovnike. U mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije, oni mogu 
ulaziti i u nove poslove. 
(2) U poslu koji obavljaju, likvidatori imaju položaj uprave i podliježu nadzoru nadzornog 
odbora. 
(3) Na likvidatore se ne odnosi zabrana konkurencije koja važi za članove uprave društva. 
(4) Na poslovnim papirima društva koji se šalju određenim primateljima moraju se navesti 
oblik i sjedište društva, okolnost da je društvo u likvidaciji, sud kod kojega je društvo upisano 
u registar, broj pod kojim je to učinjeno te imena i prezimena likvidatora i predsjednika 
nadzornog odbora. Ako se navode podaci o kapitalu društva, mora se navesti temeljni kapital, 
a ako za dionice nisu uplaćeni iznosi za koje su izdane, treba navesti i iznose koji se još 
moraju uplatiti. 
 
Članak 375. 
(1) Likvidatori zastupaju društvo. 
 (2) Ako je imenovano više likvidatora, a statutom ili odlukom suda, ako ih je on imenovao, 
nije drugačije određeno, svi likvidatori skupno zastupaju društvo. Ako se volja očituje prema 
društvu, dovoljno je da je očitovana samo prema jednome od njih. 
(3) Statutom ili odlukom suda, ako je sud imenovao likvidatore, može se odrediti da su 
pojedini likvidatori ovlašteni zastupati društvo sami ili skupno s prokuristom društva. Isto 
može odrediti i nadzorni odbor ako je na to ovlašten statutom ili odlukom glavne skupštine. 
(4) Likvidatori koji su ovlašteni da skupno zastupaju društvo mogu pojedine od njih ovlastiti 
za poduzimanje određenih poslova ili određenih vrsta poslova. To vrijedi i u slučaju kada je 
pojedini likvidator ovlašten da skupno s prokuristom zastupa društvo. 
(5) Ovlaštenje likvidatora za zastupanje ne može se ograničiti. 
(6) Likvidatori se potpisuju za društvo pri čemu moraju navesti tvrtku društva i naznaku da se 
društvo nalazi u likvidaciji. 
 
Članak 376. 
(1) Likvidatori su dužni odmah po stupanju na dužnost izraditi početna likvidacijska 
financijska izvješća i izvješće o stanju društva. 
(2) Glavna skupština odlučuje o utvrđenju početnih likvidacijskih financijskih izvješća, 
davanju razrješnice likvidatorima i članovima nadzornog odbora. Na izradu početnih 
likvidacijskih financijskih izvješća odgovarajuće se primjenjuju propisi o izradi godišnjih 
financijskih izvješća. U početnoj likvidacijskoj bilanci iskazuju se vrijednost imovine, obveze 
i kapital društva. 
(3) Sud može odlučiti da nije potrebno provesti reviziju godišnjih financijskih izvješća, ako su 
sve okolnosti društva tako vidljive da revizija u interesu vjerovnika i dioničara nije potrebna. 
 
Članak 384.a 
(1) Ako se u statutu društva odnosno u izjavi o preuzimanju dionica pri njegovu osnivanju ne 
navode tvrtka društva, visina temeljnog kapitala, ulozi u društvo, predmet poslovanja ili su 
odredbe o predmetu poslovanja ništave ili nisu poštovani propisi o najmanjoj dopuštenoj 
uplati dionica niti propisi o uvjetima i postupku za upis u sudski registar, svaki dioničar, svaki 
član uprave i svaki član nadzornog odbora može ustati s tužbom i zahtijevati da se utvrdi 
ništavost društva. Tužba se ne može podići iz drugih razloga. 
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(2) Može li se nedostatak ukloniti po odredbama članka 384.b ovoga Zakona, tužba se može 
podići tek nakon što ovlaštenik za podizanje tužbe zatraži od društva da ukloni nedostatak a 
ono to ne učini u roku od tri mjeseca. 
(3) Tužba se mora podići kod suda iz članka 40. ovoga Zakona u roku od tri godine od dana 
upisa društva u sudski registar. 
(4) Za tužbu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 363. stavka 2. do 4., članka 
363.a, članka 364. stavka 1. rečenice 1. ovoga Zakona. Uprava društva mora javno ovjereni 
prijepis ili presliku tužbe dostaviti registarskom sudu bez odgađanja od dana kada je 
podignuta, a sud koji je donio presudu dostavit će je registarskom sudu u roku od 15 dana od 
dana kada je postala pravomoćna. Registarski sud će upisati u sudski registar zabilježbu spora, 
a ništavost društva nakon što mu se dostavi pravomoćna presuda kojom se utvrđuje da je 
društva ništavo. Ako je tužbeni zahtjev odbijen, registarski sud će brisati zabilježbu spora. 
 
Članak 385. 
(1) Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili 
fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom 
kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može kod osnivanja 
društva preuzeti više temeljnih uloga. To ne vrijedi u slučaju preoblikovanja društva drugog 
pravnog oblika u društvo s ograničenom odgovornošću. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u 
vrijednosnim papirima. 
(2) Članovi ne odgovaraju za obveze društva. 
(3) Ako temeljni ulog u društvo ne unese onaj tko je na to obvezan niti to društvo može 
nadoknaditi prodajom poslovnoga udjela, drugi su članovi društva dužni u društvo uplatiti 
iznos koji nedostaje srazmjerno svojim poslovnim udjelima u društvu. 
 
Članak 388. 
Društveni ugovor, odnosno izjava o osnivanju društva mora sadržavati: 
1. ime, prezime, odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište osnivača, a ako je osnivač 
fizička 
osoba i njen jedinstveni matični broj građana, 
2. tvrtku i sjedište društva, 
3. predmet poslovanja društva, 
4. ukupni iznos temeljnoga kapitala, te iznos svakog pojedinačnog temeljnog uloga osnivača, 
a sastoji li se ulog od stvari ili prava, mora ih se detaljno opisali i naznačiti njihovu vrijednost, 
5. odredbu o tome osniva li se društvo na određeno ili na neodređeno vrijeme, 
6. prava i obveze koje članovi imaju prema društvu pored uplate svojih uloga, te prava i 
obveze koje društvo ima prema članovima. 
 
Članak 390. 
(1) Temeljni ulog ne može biti manji od 200,00 kuna. Temeljni ulog mora biti izražen cijelim 
brojem koji je višekratnik broja sto. Zbroj temeljnih uloga mora odgovarati iznosu temeljnoga 
kapitala društva. 
(2) Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje četvrtinu 
temeljenoga uloga kojega uplaćuje u novcu, s tim da ukupni iznos svih uplata u novcu ne 
može biti manji od 10.000,00 kuna. 
(3) Osim u slučajevima iz stavka 7. ovoga članka, najmanje polovina temeljnog kapitala mora 
se uplatiti u novcu. 
(4) Temeljni ulog može se unijeti ulaganjem stvari i prava. Ulog unošenjem u društvo stvari i 
prava mora se u cjelini unijeti prije upisa društva u sudski registar. Ako je vrijednost uloga u 
stvarima i u pravima u vrijeme podnošenja prijave za upis društva u sudski registar manja od 
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vrijednosti temeljnoga uloga koji se time ulaže, razlika do visine tako izraženoga temeljnoga 
uloga mora se uplatiti u novcu. 
(5) Na ulaganje stvari i prava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 176., 
članka 179. stavka 5. druge rečenice, članka 181. do 185., članka 187. stavka 2. točke 2. i 3. i 
stavka 4., te članka 191. do 193. ovoga Zakona. 
 (6) Temeljne uloge mora se uplatiti tako da društvo može s njima slobodno raspolagati. 
(7) Novčani ulozi uplaćuju se na račun društva kod financijske institucije u Republici 
Hrvatskoj. Ta institucija izdaje potvrdu o tome da će društvo moći slobodno raspolagati s 
uplaćenim iznosom nakon što bude upisano u sudski registar. 
(8) Osniva li se društvo isključivo sa ciljem da nastavi voditi poduzeće koje djeluje već 
najmanje dvije godine pa ga u društvo ulaže njegov imatelj sam ili zajedno sa članovima svoje 
uže obitelji ili se to čini u provođenju stečajnog plana, obveza da najmanje polovina 
temeljnog kapitala mora biti uplaćena u novcu odnosi se samo na onaj dio temeljnog kapitala 
koji se ne uplaćuje unosom poduzeća u društvo. Ova se odredba na odgovarajući način 
primjenjuje i kada se u društvo unosi više poduzeća. 
 
Članak 391. 
(1) Društvenim se ugovorom članovi društva mogu obvezati, pored uplate temeljnih uloga, na 
dodatne uplate novca ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost. Time se 
ne povećava temeljni kapital društva. 
(2) Obveza članova iz stavka 1. ovoga članka na uplatu novca mora biti u razmjeru njihovih 
poslovnih udjela u društvu. Bez učinka je odredba društvenog ugovora kojom se određuje 
neki drugi omjer dodatnih uplata. Spomenuta se obveza može u društvenom ugovoru 
ograničiti određenim iznosom, koji treba utvrditi omjerom poslovnih udjela članova. U 
društvenom se ugovoru može odrediti i da članovi društva donose odluku o tome da će 
društvu učiniti dodatna plaćanja. Nije li društvenim ugovorom izričito određeno da se odluka 
donosi većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova, članovi društva mogu odluku donijeti 
samo jednoglasno. 
(3) Ako član, kada se to od njega traži, ne ispuni svoju obvezu naknadnog plaćanja društvu 
koja je ograničena određenim iznosom, a kada nije tako ograničena ako ne prelazi iznos 
određen društvenim ugovorom, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o zakašnjenju s 
uplatom temeljnog uloga, ako društvenim ugovorom nije što drugo predviđeno. Prednik člana 
društva odgovara za plaćanje društvu samo do visine obveze u vrijeme podnošenja prijave za 
upis njegova izlaska iz društva u knjigu poslovnih udjela. 
(4) Ako obveza dodatnog plaćanja nije ograničena određenim iznosom, član društva koji je u 
cijelosti uplatio temeljni ulog može se osloboditi obveze plaćanja koja otpada na njegov 
poslovni udio tako da u roku od mjesec dana nakon što se od njega zahtijeva plaćanje društvu 
stavi svoj poslovni udio na raspolaganje. Ako on u tome roku ne plati ono što se od njega traži 
niti se koristi spomenutim pravom, društvo ga može preporučenim pismom obavijestiti da se 
smatra kako je svoj poslovni udio stavio na raspolaganje društvu. Društvo mora u roku od 
mjesec dana od primitka spomenute izjave člana društva, odnosno od spomenute obavijesti 
članu, njegov poslovni udio izložiti prodaji javnim nadmetanjem, a prodaji na drugi način 
samo ako se s time suglasi član društva o čijem je poslovnom udjelu riječ. Društvo je dužno 
iznos postignut prodajom koji preostane nakon pokrića troškova prodaje i podmirenja obveze 
dodatnog plaćanja isplatiti članu društva. Ne može li se tražbina društva podmiriti utrškom od 
prodaje poslovnog udjela, ovaj pripada društvu koje ga može otuđiti za vlastiti račun. 
Društvenim se ugovorom način podmirenja obveze člana društva određen ovim stavkom 
može ograničiti na slučaj kada zahtijevano dodatno plaćanje društvu prelazi neki određeni 
iznos. 
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(5) Ono što je uplaćeno može se vratiti članovima društva ako nije potrebno za pokriće 
gubitka društva. Povrat uplaćenog dopušten je samo svim članovima u omjeru njihovih 
temeljnih uloga i ne prije isteka tri mjeseca od kada društvo objavi odluku o povratu. Ako je 
društvenim ugovorom predviđeno da su dodatne uplate moguće i prije nego što se u 
potpunosti uplate temeljni ulozi, povrat tako uplaćenog nije dopušten prije nego što se u 
potpunosti ne uplate temeljni ulozi. Vrate li se spomenute uplate protivno toj zabrani, 
primatelji vraćenog iznosa, članovi uprave i preostali članovi društva odgovaraju društvu po 
odredbama članaka 407. i 430. ovoga Zakona. 
(6) Ako se, pored uplate temeljnoga uloga, jedan ili više članova obvežu društvu na činidbe 
koje se ne sastoje u isplati novca ali imaju imovinsku vrijednost, u društvenom ugovoru 
moraju se odrediti opseg i pretpostavke za ispunjenje tih činidbi, mjerila za određivanje 
naknade koju za to društvo treba platiti te ugovorna kazna za slučaj neispunjenja ili neurednog 
ispunjenja preuzete obveze. 
Plaćanja društva ne mogu biti veća od vrijednosti činidbi koje treba ispuniti. 
 
Članak 394. 
(1) Prijava za upis u sudski registar podnosi se nakon što se sklopi društveni ugovor, uplate 
ulozi u skladu sa zakonom i društvenim ugovorom i imenuju jedan ili više članova uprave 
društva, a ako društvo mora imati nadzorni odbor i nakon što se izabere taj odbor. 
(2) Ako društvo osniva samo jedan osnivač, on mora prije podnošenja prijave dati primjereno 
osiguranje za to da će dio uloga u novcu koji nije uplaćen biti uredno plaćen. 
(3) Prije podnošenja prijave za upis društva u sudski registar moraju se ulozi u stvarima i u 
pravima unijeti tako da s njima društvo može raspolagati nakon što bude upisano u sudski 
registar. Ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima u vrijeme podnošenja prijave za upis u 
sudski registar manja od iznosa preuzetog temeljnog uloga koji se time uplaćuje, osnivač koji 
time nije uplatio cijeli temeljni ulog dužan je prije upisa društva u sudski registar iznos koji 
nedostaje uplatiti u novcu. 
(4) U prijavi za upis u sudski registar moraju se navesti : 
1. tvrtka, sjedište i predmet poslovanja društva, 
2. iznos temeljnoga kapitala društva, 
3. izjava članova uprave da su upoznati s obvezom izvještavanja suda i da nema okolnosti 
koje bi bile protivne odredbi članka 239. članka 2. ovoga Zakona, 
4. imena odnosno tvrtke članova društva, a ako su članovi društva fizičke osobe i njihovi 
jedinstveni matični brojevi građana. 
(5) Prijavi iz prethodnoga stavka ovoga članka prilažu se: 
1. primjerak društvenog ugovora, odnosno izjave o osnivanju društva sa svim prilozima 
uključujući punomoći punomoćnika, ovjerene od javnog bilježnika, 
2. popis članova osnivača koji sadržava ime i prezime, odnosno djevojačko prezime, datum 
rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište s naznakom 
registarskog suda i broja pod kojim su upisani u sudskom registru, iznos temeljnoga kapitala 
društva i iznose temeljnih uloga osnivača i učinjenih uplata, 
3. potvrdu financijske institucije o ulozima uplaćenima u novcu, 
4. osiguranje iz stavka 2. ovoga članka, ako društvo osniva jedan osnivač a ne uplaćuje ulog u 
cjelini prije upisa društva u sudski registar, 
5. ako se u osnivanju daje posebna pogodnost ili se ulažu stvari i prava, izvješća o osnivanju 
društva i o reviziji osnivanja, 
6. popis osoba ovlaštenih da vode poslove društva, njihova imena i prezimena, odnosno 
djevojačko prezime, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, opseg 
njihovih ovlasti i izjave da prihvaćaju postavljenja dane pred javnim bilježnikom, 
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7. ako društvo ima nadzorni odbor, popis predsjednika i članova toga odbora s navođenjem 
datuma rođenja i prebivališta, 
8. dozvola državnog organa, ako se propisom traži za osnivanje i upis društva u sudski 
registar, 
9. potpis članova uprave ovjeren kod javnog bilježnika koji se pohranjuje u sudskom registru. 
(6) U prijavi mora se pružiti dokaz da su ispunjene činidbe iz članka 391. ovoga Zakona, ako 
ih se po društvenom ugovoru mora ispuniti prije upisa društva u sudski registar i da s 
njihovim predmetom društvo slobodno raspolaže. 
 
Članak 396. 
(1) U sudski registar upisuju se: 
1. tvrtka, sjedište i predmet poslovanja društva, 
2. ukupni iznos temeljnoga kapitala, 
3. dan sklapanja društvenog ugovora, 
4. vrijeme trajanja društva ako je ono određeno društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju 
društva, 
5. imena članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora, ako ga društvo ima, 
njihovo 
prebivalište i jedinstveni matični broj građana, 
6. ovlasti za zastupanje društva, 
7. ime i prezime i jedinstveni matični broj građana, odnosno tvrtka jedinoga osnivača. 
(2) Pored podataka iz prethodnoga stavka ovoga članka objavljuju se i odredbe društvenoga 
ugovora ili izjave o osnivanju društva o načinu kako društvo objavljuje svoja priopćenja, ako 
ugovor, odnosno izjava sadržavaju te odredbe. 
 
Članak 401. 
(1) Za uplatu iznosa kojega duguje isključeni član društva uključujući i kamate društvu 
odgovaraju njegov neposredni prednik i svi raniji prednici u društvu koji su bili upisani u 
knjizi poslovnih udjela u tijeku posljednjih pet godina prije nego što je isključenome članu 
društva bio poslan poziv za uplatu uloga. 
(2) Isplatu se može tražiti od ranijega prednika samo ako obvezu ne podmiri njegov slijednik. 
Smatra se da slijednik nije podmirio obvezu ako to ne učini u roku od mjesec dana od kada 
mu se za to uputi poziv preporučenim pismom i o tome na isti način obavijesti njegovoga 
prednika. 
(3) Uplatom preostaloga dijela uloga pravni prednik stječe poslovni udio svoga pravnoga 
slijednika u društvu, ako on već nije prodan po odredbama članka 402. ovoga Zakona. 
 
Članak 407. 
(1) Članovi društva kojima društvo nešto isplati protivno propisima ovoga Zakona, 
odredbama društvenog ugovora ili odlukama društva, dužni su primljene isplate vratiti 
društvu. Član društva može zadržati ono što mu je isplaćeno na temelju podjele dobiti ako je 
to primio u dobroj vjeri osim u dijelu u kome je ono što je primio potrebno za podmirenje 
vjerovnika društva. 
(2) Ako se ono što je plaćeno a nije bilo dopušteno ne može naplatiti od člana kome je 
plaćeno niti od članova uprave društva, za takvu naplatu društvu odgovaraju ostali članovi 
društva u omjeru svojih poslovnih udjela, ako su ta sredstva potrebna radi namirenja 
vjerovnika. 
(3) Iznosi koji se ne mogu naplatiti od pojedinih članova društva, dužni su platiti ostali 
članovi u razmjeru njihovih poslovnih udjela u društvu. 
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(4) Osobe navedene u odredbama prethodnih stavaka ovoga članka ne mogu se u cjelini ni u 
dijelu osloboditi od tamo navedene obveze. 
(5) Zahtjevi društva iz stavka 1. do 3. ovoga članka zastaruju u roku od pet godina od dana 
kada je primljena uplata, osim ako društvo dokaže da je obveznik znao da isplata nije 
dopuštena. 
(6) Članovi uprave društva dužni su solidarno nadoknaditi članovima društva ono što su 
uplatili društvu na temelju stavka 2. i 3. ovoga članka, ako su krivi za nedopuštene isplate 
članovima društva. 
 
Članak 408. 
(1) Član koji društvu u vrijeme kad je ono u krizi umjesto da mu pribavi vlastiti kapital, kada 
bi mu ga inače uredni gospodarstvenici trebali pribaviti, dade zajam, može u stečajnom 
postupku ostvarivati zahtjev za povrat zajma samo kao stečajni vjerovnik nižeg isplatnog 
reda. 
(2) Treća osoba koja društvu u vrijeme iz stavka 1. ovoga članka dade zajam umjesto da mu 
članovi pod tamo navedenim uvjetima pribave vlastiti kapital i kojoj član društva dade neko 
osiguranje za povrat zajma ili joj to jamči može u stečajnom postupku ostvarivati zahtjev za 
povrat zajma samo za onaj iznos za koji se nije uspjela namiriti iz dobivenog osiguranja 
odnosno jamstva. 
(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na druge 
pravne radnje članova društva i trećih osoba koje u gospodarskom smislu odgovaraju davanju 
zajma. 
Pravila o nadomještanju vlastitog kapitala društva ne vrijede za člana društva koji ne vodi 
njegove poslove a čiji se poslovni udio odnosi na desetinu ili manji dio temeljnog kapitala 
društva. Stekne li zajmodavac društva u krizi u to vrijeme poslovne udjele u tom društvu u 
cilju da se prevlada krizno stanje, to nema za posljedicu da se pravila o nadomještanju 
kapitala primjenjuju na njegove ranije i nove zajmove. 
(4) Ako društvo u slučajevima iz stavka 2. i 3. ovoga članka vrati zajam u posljednjoj godini 
prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad društvom ili nakon 
podnošenja tog prijedloga, član društva koji je dao osiguranje ili jamčio za povrat zajma 
dužan je tako isplaćeni iznos vratiti društvu. Na to se na odgovarajući način primjenjuju 
pravila Stečajnog zakona. Ta obveza postoji samo do visine iznosa za koji je član društva 
jamčio povrat zajma ili koji odgovara vrijednosti danog osiguranja u vrijeme vraćanja zajma. 
Član društva se oslobađa spomenute obveze ako predmet danog osiguranja vjerovniku stavi 
na raspolaganje društvu kako bi ono moglo namiriti svoju tražbinu iz njegove vrijednosti. Ove 
odredbe se na odgovarajući način primjenjuju i na ostale pravne radnje koje u gospodarskom 
smislu odgovaraju davanju zajma. 
 
Članak 410. 
(1) Uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela društva u koju se unose tvrtka, odnosno 
ime, sjedište, odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba 
podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, a ako je član društva fizička osoba i njegov 
jedinstveni matični broj građana, iznos temeljnoga uloga u društvo koji je preuzeo i što je na 
temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje 
je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka 
članova društva. U knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge 
promjene. Svaka osoba koja može dokazati da za to ima pravni interes, ima pravo da u radno 
vrijeme razgleda knjigu poslovnih udjela društva. 
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(2) U knjizi poslovnih udjela upisuje se na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju 
saznanja nekoga od organa društva svaka izmjena podataka koji su u njoj navedeni. U roku od 
tri dana nakon svake promjene upisa uprava društva dužna je o promjeni obavijestiti 
registarski sud. 
(3) Na temelju knjige poslovnih udjela jedan od članova uprave društva dužan je u siječnju 
svake godine predati registarskome sudu od njega potpisani popis članova društva s 
navođenjem visine njihovih temeljnih uloga, onoga što je na temelju toga uplaćeno te što je 
društvo eventualno vratilo članu. Ako od posljednjeg podnošenja popisa sudu nije došlo do 
promjena, dovoljno je da član uprave sudu dade izjavu da takvih promjena nije bilo. 
(4) Članovi uprave odgovaraju društvu na temelju odredaba članka 397. stavka 1., 5. i 6. te 
članka 430. ovoga Zakona za točnost podataka u knjizi poslovnih udjela, za popise koje su 
predali i za izjave koje su dali sudu. Oni solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom 
odgovaraju za štetu vjerovnicima i članovima društva te drugim osobama ako bi im ona bila 
pričinjena zbog netočnog upisa u knjizi poslovnih udjela ili nepravodobnog upisa u tu knjigu 
ili izjava danih sudu u kojima su bili netočni podaci ili zbog toga što sudu nisu dali izjave koje 
su po zakonu bili dužni dati. 
 
Članak 411. 
(1) U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o 
čijem je članstvu u društvu obaviješten registarski sud. U slučaju neslaganja stanja upisa u 
knjizi poslovnih udjela i sadržaja obavijesti o članovima društva koje registarskom sudu 
dostavlja uprava društva, smatra se da su članovi društva osnivači navedeni u društvenom 
ugovoru odnosno osobe navedene u spomenutoj obavijesti, a ako društvo ima samo jednog 
člana da je to osoba upisana u sudskom registru.  
(2) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada društvu prispije 
prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme 
kada je upis stvarno obavljen. 
 
Članak 412. 
(1) Poslovni udjeli mogu se prenositi i nasljeđivati. 
(2) Ako član društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava 
samostalnost. 
(3) Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničkog akta 
ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Takav ugovor potreban je i za preuzimanje 
obveze da će se prenijeti poslovni udio. Za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena 
društvenog ugovora. 
(4) Društvenim ugovorom mogu se za prijenos poslovnog udjela postaviti i drugi uvjeti, 
napose da je za to potrebna suglasnost društva. Poslovni udio uz kojega je vezana obveza 
ispunjenja dodatnih činidbi može se prenositi samo uz suglasnost društva. 
(5) Član društva može založiti svoj poslovni udio. Za valjanost izjave o zalaganju ne traži se 
da je dana u obliku javnobilježničke isprave. Na zalaganje udjela ne primjenjuje se odredba 
članka 415. stavka 1. ovoga Zakona. 
 
Članak 416. 
(1) Poslovni udio može se dijeliti, izuzev nasljeđivanjem, samo onda ako je članovima društva 
društvenim ugovorom dopušteno da prenose dijelove svog poslovnog udjela. Kod toga se 
može predvidjeti da je za svako prenošenje dijela poslovnog udjela potrebna suglasnost 
društva ili pak samo za prenošenje osobama koje nisu članovi društva. 
(2) Društvenim ugovorom može se odrediti da je suglasnost društva potrebna i za podjelu 
poslovnog udjela nasljednicima umrloga člana društva. 
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(3) Suglasnost društva mora se dati u pisanom obliku. U njoj se moraju navesti osoba 
stjecatelja i iznos temeljnog uloga koji on preuzima. 
(4) Na podjelu poslovnog udjela primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o najmanjem iznosu 
temeljnoga uloga i o najmanjem iznosu koji se za to mora uplatiti. 
(5) Nije dopušten istodobni prijenos više dijelova jednog poslovnog udjela na istog stjecatelja. 
 
Članak 423. 
(1) Član uprave može biti potpuno poslovno sposobna fizička osoba. Za imenovanje članova 
uprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe člana 239. stavka 2. ovoga Zakona. 
(2) Članovi društva svojom odlukom imenuju upravu društva, ako društvenim ugovorom nije 
predviđeno da je imenuje netko drugi u društvu. Ako se za člana uprave imenuje nekoga od 
njih, to se može učiniti i u društvenom ugovoru pa i za vrijeme dok je član uprave član u 
društvu.  
(3) Ako se društvenim ugovorom odredi da se svi članovi društva imenuju članovima uprave, 
to se odnosi samo na one članove društva koji su to bili u vrijeme kada se odredba o tome 
unosila u ugovor. 
(4) U društvenom ugovoru može se predvidjeti da će upravu imenovati i neko javnopravno 
tijelo. 
(5) Ako broj članova uprave padne ispod broja koji je društvenim ugovorom određen kao 
najmanji broj članova uprave da bi ona mogla voditi poslove društva i zastupati ga, a nisu 
određeni njihovi zamjenici, članovi društva moraju svojom odlukom bez odgađanja imenovati 
članove koji nedostaju. Do obavljenog imenovanja preostali članovi uprave obavljaju samo 
neodložne poslove. Društvenim se ugovorom može odrediti da za vrijeme dok članovi društva 
ne imenuju nove članove, nadzorni odbor može imenovati članove koji nedostaju. Ako 
otpadnu svi članovi uprave ili oni nisu u mogućnosti obavljati svoje dužnosti, nadzorni odbor 
je dužan članove uprave imenovati bez odgađanja. 
(6) Ako društvo nema nadzorni odbor ili ako on ne postupi onako kako je to propisano u 
prethodnome stavku ovoga članka, sud će na prijedlog zainteresirane osobe ili po službenoj 
dužnosti postaviti privremenog upravitelja. Njegova je dužnost da se brine oko imenovanja 
nove uprave, a do tada je ovlašten obavljati samo neodložne poslove. 
 
Članak 424. 
(1) Članovi društva mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članove uprave. Ako je 
društvenim ugovorom predviđeno da članove uprave imenuje nadzorni odbor, on je, nije li tim 
ugovorom drukčije određeno, ovlašten i za opoziv njihova imenovanja. To nema utjecaja na 
pravo članova uprave iz ugovora koje su oni sklopili s društvom. 
(2) Člana uprave koji je i član društva može se, ako za to postoji važan razlog, opozvati i 
odlukom suda. Od članova društva koji nisu glasovali za opoziv imenovanja člana uprave 
može se tužbom sudu zatražiti da se s opozivom suglase. O parnici se mora putem suda 
obavijestiti člana uprave o kome je riječ. Sud može u toku postupka privremenom mjerom 
zabraniti članu uprave povodom čijeg se opoziva vodi spor vođenje poslova i zastupanje 
društva, ako se učini vjerojatnim da bi njegovim daljnjim djelovanjem društvu bila pričinjena 
nenadoknadiva šteta. 
(3) Ako se članovi uprave imenuju društvenim ugovorom, tim se ugovorom može odrediti da 
ih se može opozvati samo ako za to postoji važan razlog. U tome slučaju opoziv je valjan sve 
dok se o njegovoj eventualnoj nevaljanosti ne odluči pravomoćnom odlukom suda, napose da 
li je za opoziv postojao važan razlog. Ovdje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe 
članka 447. i 448. ovoga Zakona. 
(4) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka ne primjenjuju se na članove uprave koje 
imenuje javnopravno tijelo. 
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Članak 426. 
(1) Društvo zastupa uprava. 
(2) Ako, u društvenom ugovoru nije drugačije određeno, članovi uprave skupno zastupaju 
društvo. 
Potpisuju se tako da uz navođenje tvrtke društva stavljaju svoj potpis. 
(3) Ako uprava ima više članova, društvenim ugovorom može se odrediti da društvo zastupa 
jedan član uprave zajedno s prokuristom. Nije dopuštena odredba u društvenom ugovoru 
kojom se određuje da pojedini ili svi članovi uprave zastupaju društvo samo zajedno s jednim 
ili više prokurista. 
(4) Valjano su učinjena očitovanja volje prema društvu, ako se učine i samo prema jednoj od 
osoba koje su skupno ovlaštene za zastupanje. 
(5) Način na koji više osoba zastupa društvo mora se javno objaviti istovremeno s upisom te 
ovlasti u sudskom registru. 
(6) Ako društvo nema članove uprave koji su potrebni za to da bi ga se zastupalo, osobu 
ovlaštenu za zastupanje može u hitnim slučajevima na prijedlog zainteresirane osobe odrediti 
sud za vrijeme dok društvo ne imenuje odgovarajućega člana uprave, odnosno dok sud ne 
postavi privremenog upravitelja. 
(7) Ako društvo ima samo jednog člana, zbog toga što drži sve udjele u društvu ili uz njega 
još i društvo, pravni poslovi između njega i društva u kojima on zastupa društvo mogu se 
sklapati pod pretpostavkom iz čl. 49. stavak 3. ovoga Zakona, pa i kada nije jedini član 
uprave, ali te i poslove koje u ime društva sklapa s trećima mora sklopiti u pisanom obliku ili 
se o tome mora sastaviti ispravu s tekstom onoga što je dogovoreno. Spomenute isprave nisu 
potrebne kada je riječ o poslovima u okviru uobičajenog poslovanja društva sklopljenim pod 
uobičajenim uvjetima. 
(8) Društvo stječe prava i preuzima obveze iz poslova koje u njegovo ime sklopi uprava 
neovisno o tome je li posao izričito sklopljen u njegovo ime ili iz okolnosti proizlazi da je 
volja strana u poslu bila da ga se sklopi u ime društva. 
 
Članak 434. 
(1) Društvenim ugovorom određuje se ima li društvo nadzorni odbor. 
(2) Društvo mora imati nadzorni odbor: 
1. ako je prosječan broj zaposlenih u godini veći od 300, ili 
2. ako je to za društvo koje obavlja određenu djelatnost propisano posebnim zakonom, ili 
3. ako je temeljni kapital društva veći od 600.000,00 kuna i ono ima više od 50 članova, ili 
4. ako društvo jedinstveno vodi dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću koja 
moraju imati nadzorni odbor ili s više od 50% sudjeluje u njima s neposrednim udjelom u 
temeljnom kapitalu a u oba slučaja je broj zaposlenih u nekome od društava ili u svim 
društvima zajedno u prosjeku veći od 300, ili 
5. ako je društvo komplementar u komanditnom društvu a prosječan broj zaposlenih u društvu 
i u komanditnom društvu je zajedno veći od 300. 
(3) Prosječan broj zaposlenih određuje se prema brojevima zaposlenih u društvu svakoga 
posljednjega dana u mjesecu u prethodnoj kalendarskoj godini. 
(4) Uprava je dužna u slučaju iz stavka 2. točka 1., 4. i 5. ovoga članka s danom prvoga 
siječnja utvrditi prosječan broj zaposlenih u prethodnoj godini. Ako taj broj prelazi 300 
zaposlenih, dužna je to bez odgađanja priopćiti registarskome sudu zajedno s popisom 
članova društva, odnosno s izjavom da u članstvu društva nije bilo promjene. Prijeđe li u 
vremenu između dva takva priopćenja prosječan broj zaposlenih u društvu 300, to se mora 
registarskome sudu priopćiti bez odgađanja. U slučaju iz stavka 2. točke 4. ovoga članka 
uprave tamo spomenutih društava dužne su upravi društva na njen zahtjev bez odgađanja 
priopćiti tražene podatke. 
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Članak 437. 
(1) Članovi društva svojom odlukom izabiru članove nadzornog odbora osim ako je posebnim 
zakonom propisano da neke od njih imenuju zaposleni. Ako se na istoj skupštini izabiru 
najmanje tri člana nadzornog odbora, na zahtjev članova društva čiji ulozi čine najmanje 
trećinu temeljnoga kapitala zastupljenoga na skupštini, o izboru svakoga člana odbora 
odlučuje se odvojeno. 
(2) Društvenim ugovorom može se odrediti da određeni članovi društva ili članovi koji imaju 
određene poslovne udjele mogu imenovati određeni broj članova nadzornog odbora. Takvo 
pravo može se dati samo onim članovima koji mogu raspolagati sa svojim poslovnim udjelom 
samo uz suglasnost društva. U nadzorni odbor može se tako imenovati najviše trećinu 
njegovih članova. 
(3) Ne mogu se izabrati ni imenovati zamjenici članova nadzornog odbora. 
(4) Članovi prvog nadzornog odbora imenuju se pri osnivanju društva za vrijeme do odluke 
skupštine društva ili članova društva izvan skupštine kojom po proteku godine dana od upisa 
društva u sudski registar odlučuju o tome da li da im se dade razrješnica. Do tada ih skupština 
odnosno članovi društva izvan skupštine mogu opozvati odlukom donesenom običnom 
većinom glasova. 
 
Članak 441. 
(1) Skupština odlučuje o pitanjima određenim društvenim ugovorom, a osobito o: 
1. financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka davanju 
razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, ako ga društvo ima, što valja učiniti u prvih 
osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu, 
2. zahtjevu za uplatama temeljnih uloga, 
2.a povratu dodatnih uplata novca članovima društva, 
3. imenovanju i opozivu članova uprave, 
4. izboru i opozivu članova nadzornog odbora ako ga društvo ima, 
5. podjeli i povlačenju poslovnih udjela. 
6. davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone koju treba dati uprava, 
7. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, 
8. izmjeni društvenog ugovora, 
9. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i 
nadzornog odbora i zamjenika članova uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom 
postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni odbor, 
10. sklapanju ugovora kojima društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za 
koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala društva kao 
i o izmjeni takvih ugovora na teret društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ 
o stjecanju u ovršnom postupku, s time da se odluka o tome mora donijeti s većinom od tri 
četvrtine danih glasova. 
 (2) Društvenim ugovorom može se proširiti ili smanjiti nadležnost skupštine, ali se iz njezine 
nadležnosti ne može izuzeti donošenje odluka iz stavka 1. točka 1., 2a., 4., 9., a točke 10. 
ovoga članka ako se ugovori sklapaju u roku od dvije godine nakon što je društvo upisano u 
sudski registar. 
 
Članak 457. 
(1) Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni 
društvenog ugovora. 
(2) Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih temeljnih 
uloga ali i unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital. 
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(3) Na temelju povećanja temeljnoga kapitala temeljne uloge u društvu mogu preuzeti 
postojeći članovi društva i druge osobe. 
(4) Ako u društvenom ugovoru, odnosno u odluci o povećanju temeljnoga kapitala nije 
drugačije određeno, postojeći članovi društva imaju pravo prvenstva da u roku od mjesec 
dana od donošenja odluke o povećanju temeljnoga kapitala preuzmu temeljne uloge u 
srazmjeru svojih uloga u temeljnome kapitalu društva. 
(5) Izjava o preuzimanju temeljnoga uloga daje se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne 
isprave koju ovjeri javni bilježnik. 
(6) Osobe koje uplatom uloga pristupaju društvu moraju u izjavi o tome navesti da to čine na 
način kako je to određeno društvenim ugovorom. U izjavi moraju se navesti iznosi koji se 
uplaćuju u temeljni kapital društva i druge činidbe na koje preuzimatelj treba biti obvezan na 
temelju društvenog ugovora. 
(7) Odredbe članka 390. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju na povećanje 
temeljnoga kapitala društva. Povećanje temeljnoga kapitala ulaganjem stvari i prava moguće 
je samo onda ako se u odluci o povećanju kapitala to izričito navede i ako se odredi rok u 
kojemu će se u društvo unijeti stvari i prava. Stvari i prava moraju se unijeti u društvo prije 
nego što se registarskome sudu podnese prijava za upis povećanja temeljnoga kapitala u 
sudski registar. 
 
Članak 458. 
 (1) Čim se preuzmu i uplate ulozi u povećani temeljni kapital mora se registarskome sudu 
podnijeti prijavu za upis povećanja temeljnoga kapitala u sudski registar. Na prijavu i na 
ispitivanje prijave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 394. i članka 395. 
ovoga Zakona. 
(2) Prijavi za upis moraju se priložiti: 
1. izjave o preuzimanju temeljnih uloga u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave 
koju ovjeri javni bilježnik ili u javno ovjerenome prijepisu, 
2. popis osoba koje su preuzele nove temeljne uloge potpisan od strane podnositelja prijave u 
kojoj se moraju, navesti iznosi preuzetih i uplaćenih uloga, u čemu su oni uplaćeni i dokazi da 
je to učinjeno, koje treba priložiti popisu, a ako su temeljne uloge preuzeli postojeći članovi 
društva ukupni iznosi njihovih temeljnih uloga, 
3. ako je temeljni kapital povećan ulaganjem stvari i prava, ugovore kojima je to ulaganje 
ostvareno. 
(3) U objavi upisa da je povećan temeljni kapital društva navodi se sadržaj upisa, a ako su u 
društvo unesene stvari i prava i navodi iz stavka 2. točke 3. ovoga članka. Kod toga je 
dovoljno da se uputi na isprave koje se nalaze kod registarskog suda. 
(4) Na odgovornost članova uprave koji su podnijeli prijavu za upis povećanja temeljnoga 
kapitala u sudski registar na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 397. stavka 1., 
3., 5. i 6. ovoga Zakona. 
 
Povećanje temeljnoga kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital 
Članak 459. 
(1) O pretvaranju rezervi i kapitalne dobiti društva u temeljni kapital može se odlučiti nakon 
što se utvrde godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu koja je neposredno prethodila 
godini u kojoj se donosi odluka, ako ta izvješća ne pokazuju gubitak, a nema nepokrivenoga 
gubitka iz prethodnih godina i donese odluka o upotrebi dobiti. Za to se mogu koristiti rezerve 
ako je to u skladu sa svrhom kojoj su one namijenjene i sredstva koja su odlukom o upotrebi 
dobiti namijenjena za unos u te rezerve. Ovdje se primjenjuju odredbe o izmjeni društvenog 
ugovora. 
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(2) Odluka o povećanju temeljnoga kapitala ne može se donijeti prije nego što jedan ili više 
revizora koje odlukom imenuju članovi društva ispitaju posljednja godišnja financijska 
izvješća i potvrde ih bez rezerve. Ako je dan na koji se ta izvješća odnose više od osam 
mjeseci prije podnošenja prijave za upis odluke o povećanju temeljnoga kapitala društva u 
sudski registar, moraju se izraditi nova financijska izvješća koja moraju ispitati revizori. Na 
temelju nje može se donijeti odluka o povećanju temeljnoga kapitala društva samo ako je 
revizori potvrde bez rezerve. 
(3) Povećanje temeljnoga kapitala društva provodi se povećanjem nominalnih iznosa 
postojećih poslovnih udjela u društvu ili stvaranjem novih poslovnih udjela. Na to se na 
odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. ovoga Zakona. U odluci o 
povećanju temeljnog kapitala mora se navesti povećava li se taj kapital povećanjem 
nominalnih iznosa postojećih poslovnih udjela u društvu i za koji iznos ili se to čini 
izdavanjem novih poslovnih udjela i kojeg nominalnog iznosa. 
(4) Povećanje temeljnoga kapitala mora se tako provesti da ukupan iznos povećanih temeljnih 
uloga odgovara povećanome temeljnome kapitalu društva, a ako se to čini izdavanjem novih 
poslovnih udjela da temeljni ulozi koji na njih otpadaju zajedno s ostalim temeljnim ulozima 
odgovaraju temeljnom kapitalu nakon njegova povećanja. 
(5) Novi poslovni udjeli pripadaju članovima društva u istome srazmjeru kao i oni prije 
povećanja temeljnoga kapitala društva. Drugačija odluka članova društva je ništava. 
(6) Vlastiti poslovni udjeli društva sudjeluju u povećanju temeljnoga kapitala. 
(7) Poslovni udjeli za koje su temeljni ulozi samo djelomično uplaćeni sudjeluju u povećanju 
temeljnoga kapitala prema njihovim nominalnim iznosima. U pogledu njih je povećanje 
temeljnog kapitala moguće samo povećanjem nominalnih iznosa temeljnih uloga koji 
otpadaju na te poslovne udjele. Postoje li uz njih i poslovni udjeli za koje su u potpunosti 
uplaćeni temeljni ulozi, u pogledu njih se povećanje temeljnog kapitala može provesti 
povećanjem nominalnih iznosa tih uloga ili izdavanjem novih poslovnih udjela. 
(8) Ako povećanje temeljnog kapitala dovodi do toga da na neki poslovni udio otpada samo 
dio novog poslovnog udjela, takvo pravo na stjecanje udjela može se prenositi i naslijediti. 
Prava iz novog poslovnog udjela mogu se koristiti, uključujući i zahtjev za izdavanjem 
isprave koja se odnosi na taj udio, samo ako se svi spomenuti dijelovi sjedine kod jedne 
osobe, a kada je riječ o više ovlaštenika na udjelu, ako svi dijelovi čine jedan puni poslovni 
udio, po pravilima iz članka 417. ovoga Zakona. 
(9) Povećanje temeljnoga kapitala društva ne utječe na odnose prava koja proizlaze iz 
poslovnih udjela. Ako se pojedina prava iz poslovnih udjela za koje su djelomično uplaćeni 
temeljni ulozi određuju prema onome što je uplaćeno, ona pripadaju članovima društva dok 
ne uplate ono što im je još preostalo samo prema visini uplaćenog uloga uvećana za postotak 
povećanja temeljnog kapitala koji otpada na nominalni iznos temeljnog uloga. Nakon daljnjih 
uplata na odgovarajući se način povećavaju i prava. 
(10) Ako nije nešto drugo određeno, povećani poslovni udjeli sudjeluju u dobiti društva koja 
je ostvarena u cijeloj poslovnoj godini u kojoj je donesena odluka o povećanju temeljnoga 
kapitala. 
Ovdje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 338. stavka 2. ovoga Zakona. 
 
Članak 465.b 
(1) Iznosi kapitalne dobiti i rezervi te iznosi temeljnog kapitala korišteni pri njegovu 
smanjenju smiju se koristiti samo da bi se izravnale niže vrijednosti i pokrio gubitak. Ti se 
iznosi smiju unijeti u kapitalnu dobit ako ona s time ne bi prešla visinu od 5 % temeljnog 
kapitala društva. Pritom se uzima u obzir iznos temeljnog kapitala nakon smanjenja. 
(2) Iznos unesen u kapitalnu dobit smije se prije isteka pete poslovne godine po proteku 
poslovne godine u kojoj je donesena odluka o smanjenju temeljnog kapitala koristiti samo za: 
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1. pokriće gubitka iskazanog u poslovnoj godini ako ga se ne može pokriti iz neraspoređene 
dobiti iz ranijih godina ni korištenjem rezervi iz dobiti, 
2. pokriće gubitka iz ranijih godina ako ga se ne može pokriti iz dobiti iskazane u posljednjoj 
poslovnoj godini niti korištenjem rezervi iz dobiti i 
3. povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva. 
(3) Pokaže li se iz godišnjeg financijskog izvješća za poslovnu godinu u kojoj je donesena 
odluka o smanjenju temeljnog kapitala ili iz izvješća za obje poslovne godine nakon nje da 
nije došlo do onolikih smanjenja vrijednosti odnosno gubitaka koji su navedeni u odluci o 
smanjenju temeljnog kapitala, iznos razlike mora se unijeti u kapitalnu dobit društva. 
 
Članak 475. 
 (1) Ovisno društvo je pravno samostalno društvo na koje neko drugo društvo (vladajuće 
društvo) ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj. 
(2) Pretpostavlja se da je društvo koje se nalazi u većinskome sudjelovanju ovisno o društvu 
koje u njemu ima većinski udio. 
 
Članak 478.a 
(1) Ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova društva ili ugovor o prijenosu dobiti (članak 
479. stavak 1.), vanjski su dioničari oni dioničari ovisnoga društva koji istodobno nisu i 
dioničari odnosno članovi vladajućeg društva. 
(2) Vanjskim dioničarom ne smatra se vladajuće društvo. 
(3) Vanjskim dioničarima smatraju se i članovi ovisnoga društva, ako je ono društvo s 
ograničenom odgovornošću. 
 
Članak 480. 
(1) Poduzetnički su nadalje ugovori kojima se društva kapitala: 
1. obvezuju da će svoju dobit ili dobit pojedinih dijelova svoga poduzeća (svojih pogona) u 
potpunosti ili djelomično udružiti s dobiti drugih društava ili pojedinih dijelova poduzeća 
(pogona) tih društava radi podjele zajedničke dobiti (ugovor o zajednici dobiti), 
2. obvezuju da će dio svoje dobiti ili dobiti pojedinih dijelova svog poduzeća (pogona) u 
potpunosti ili djelomično prenijeti nekome drugome (ugovor o djelomičnom prijenosu dobiti), 
3. obvezuju da će svoje poduzeće ili dio svoga poduzeća (pogon) dati u zakup drugome 
(ugovor o zakupu poduzeća ili pogona) ili da će svoje poduzeće ili dio svoga poduzeća 
prepustiti da ga drugi vodi u svoje ime i za svoj račun (ugovor o prepuštanju poduzeća ili 
pogona). 
(2) Ne smatraju se ugovorima o djelomičnom prijenosu dobiti ugovor sa članovima uprave i 
nadzornog odbora ili s pojedinim zaposlenima u društvu o njihovu sudjelovanju u dobiti 
društva ni ugovori o udjelu u dobiti društva u okviru ugovora iz tekućeg poslovanja ili 
ugovora o licenci. 
(3) Ugovor o zakupu pogona ili ugovor o prepuštanju pogona i odluka kojom skupština na 
njih daje suglasnost nisu ništavi zbog toga što s njima postupa suprotno odredbama članka 
217., 220. i 223. ovoga Zakona. 
 
Članak 493. 
(1) Ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova društva, vladajuće društvo je ovlašteno upravi 
ovisnoga društva davati upute glede vođenja poslova društva. Ako ugovorom nije drugačije 
određeno, mogu se dati i upute koje su štetne za ovisno društvo, ako služe interesima 
vladajućega društva ili društva koja su s njime i s ovisnim društvom povezana u koncern. 
(2) Uprava ovisnoga društva mora slijediti upute vladajućega društva. Ona ne može odbiti da 
postupi po dobivenim uputama ako smatra da one ne služe interesima vladajućega društva niti 
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društva koja su s njime i s ovisnim društvom povezana u koncern, osim ako je očito da dane 
upute ne služe tim interesima. 
(3) Ako se upravi ovisnoga društva dadu upute da obavi neki posao za koji je potrebna 
suglasnost nadzornog odbora ovisnoga društva, pa taj odbor ne dade suglasnost u 
primjerenome roku, uprava to mora priopćiti vladajućemu društvu. Ponovi li vladajuće 
društvo uputu i nakon te obavijesti, suglasnost nadzornog odbora više nije potrebna. Ako 
vladajuće društvo ima nadzorni odbor, uputa se može ponoviti samo uz odobrenje toga 
odbora. 
 
Članak 495. 
(1) Članovi, uprave i nadzornog odbora ovisnoga društva odgovaraju kao solidarni dužnici, 
pored obveznika na naknadu štete iz članka 494. ovoga Zakona, ako svojim djelovanjem 
povrijede svoje obveze. Ako je sporno jesu li primijenili pozornost urednog i savjesnog 
voditelja poslova, oni moraju dokazati da su primijenili pozornost koja se od njih zahtijeva. 
(2) Obveza naknade štete ne isključuje se time što se nadzorni odbor suglasio s nekom 
radnjom. 
(3) Nema obveze članova uprave da nadoknade štetu, ako je štetna radnja poduzeta prema 
uputi po kojoj se moralo postupiti po odredbama članka 493. stavka 2. ovoga Zakona. Ovdje 
treba primijeniti odredbe članka 494. stavka 3. do 5. ovoga Zakona. 
 
Članak 496. 
(1) Ako nije sklopljen ugovor o vođenju poslova društva, vladajuće društvo ne smije koristiti 
svoj utjecaj da ovisno društvo uputi na to da poduzme štetne pravne poslove ili da poduzme ili 
propusti radnje na svoju štetu, osim ako se vladajuće društvo obveže da će ovisnome društvu 
nadoknaditi štetu koja bi mu time nastala. 
(2) Ako se šteta ne nadoknadi u poslovnoj godini, mora se najkasnije na kraju poslovne 
godine u kojoj je ovisnome društvu počinjena šteta utvrditi kada će se i na koji način to 
učiniti. Ovisnome društvu mora se osigurati pravo prvenstva pri podmirenju zahtjeva. 
Ispitivanje od strane nadzornog odbora 
 
Članak 499. 
(1) Uprava mora izvješće o odnosima s povezanim društvima i izvješće revizora a, ako 
godišnja financijska izvješća mora pregledati revizor, i njegovo izvješće dostaviti nadzornome 
odboru. Svaki član nadzornoga odbora ima pravo upoznati se s tim izvješćima Ako nadzorni 
odbor drugačije ne odluči, izvješća se moraju dostaviti svim članovima toga odbora. 
(2) Nadzorni odbor mora ispitati izvješće o odnosima s povezanim društvima i o tome 
izvijestiti glavnu skupštinu u izvješću koje joj inače podnosi. Ako godišnja financijska 
izvješća mora ispitati revizor, nadzorni odbor mora u svome izvješću zauzeti stav o 
rezultatima revizorovog ispitivanja izvješća o odnosima s povezanim društvima. U izvješću se 
mora preuzeti izjava koju je dao revizor ili izričito navesti da je takvu izjavu odbio dati. 
(3) Na kraju izvješća nadzorni odbor mora izjaviti ima li prigovora na izjavu uprave koju je 
ona dala na kraju svoga izvješća o odnosima s povezanim društvima. 
(4) Ako revizor mora ispitati godišnja financijska izvješća, on mora na zahtjev nadzornoga 
odbora sudjelovati u raspravi koja se o tome u njemu vodi. 
 
Članak 500. 
Na zahtjev nekoga od dioničara ili člana društva s ograničenom odgovornošću sud može 
odrediti da se posebno ispitaju poslovni odnosi društva s vladajućim društvom ili s nekim 
društvom koje je s njime povezano 1. ako je revizor ograničio izjavu prema odredbi članka 
498. stavka 4. ovoga Zakona ili ju je odbio dati, 
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2. ako se nadzorni odbor izjasnio za to da treba staviti prigovore na izjavu uprave koju je ona 
dala na kraju svoga izvješća o odnosima s povezanim društvima, 
3. ako je uprava izjavila da je društvo bilo oštećeno određenim pravnim poslovima ili 
mjerama, a da mu šteta nije nadoknađena. 
 
Članak 501. 
(1) Potakne li vladajuće društvo ovisno društvo, s kojim nema ugovor o vođenju poslova 
društva, da poduzme pravne poslove ili radnje, odnosno da propusti takve radnje na svoju 
štetu, a da štetu stvarno ne nadoknadi do kraja poslovne godine niti dade ovisnome društvu 
prednost pri zahtjevu da mu se šteta nadoknadi, vladajuće društvo mora ovisnome društvu 
nadoknaditi svu štetu koja iz toga proizađe. Zahtjev za naknadu štete mogu pojedinačno 
postaviti i dioničari i članovi društva bez obzira na štetu koja im je prouzročena štetom 
počinjenom društvu. 
(2) Pored vladajućega društva, jamče kao solidarni dužnici i zakonski zastupnici društva, koji 
su uputili ovisno društvo na to da obavi pravni posao ili da poduzme, odnosno propusti da 
poduzme neke radnje. 
(3) Nema obveze da se nadoknadi šteta, ako bi uredan i savjestan voditelj poslova nekoga 
nezavisnoga društva ušao u takav pravni posao ili bi poduzeo ili propustio istu takvu radnju. 
(4) Za odgovornost zakonskih zastupnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
članka 494. stavka 3. do 5. ovoga Zakona. 
 
Članak 502. 
(1) Članovi uprave ovisnoga društva odgovaraju kao solidarni dužnici, pored obveznika za 
naknadu štete iz članka 501. ovoga Zakona ako, povrijedivši svoje obveze, u izvješću o 
odnosima ovisnoga društva s povezanim društvima propuste navesti štetne pravne poslove ili 
štetne radnje ili ne navedu da je društvo s tim pravnim poslovima ili radnjama bilo oštećeno, a 
da mu tako nastala šteta nije bila nadoknađena. Ako je sporno jesu li članovi uprave 
primijenili pozornost urednog i savjesnog voditelja poslova, moraju dokazati da su primijenili 
pozornost koja se od njih zahtijeva. 
(2) Članovi nadzornog odbora odgovaraju kao solidarni dužnici, pored obveznika za naknadu 
štete iz članka 501. ovoga Zakona, ako glede pravnoga posla ili štetne radnje povrijede svoju 
obvezu da provjere izvješće o odnosima s povezanim društvima i da o rezultatu provjere 
obavijeste skupštinu. 
 (3) Nema obveze da se nadoknadi šteta, ako se radnja temelji na zakonitoj odluci skupštine. 
(4) Za odgovornost članova organa ovisnoga društva na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 494. stavka 3. do 5. ovoga Zakona. 
 
Članak 503. 
(1) Glavna skupština dioničkoga društva, odnosno skupština društva s ograničenom 
odgovornošću može donijeti odluku o priključenju društva drugome dioničkom društvu ili 
društvu s ograničenom odgovornošću čije je sjedište u Republici Hrvatskoj (glavnome 
društvu), ako sve dionice društva, odnosno jedini udio u društvu drži buduće glavno društvo. 
Na tu se odluku ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona i statuta o promjeni statuta. 
(2) Odluka o priključenju je pravovaljana ako se s njome suglasi skupština budućega glavnoga 
društva. Odluka o davanju suglasnosti donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri 
četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga u skupštini društva pri donošenju odluke. 
Statutom se može predvidjeti da je za to potrebna veća većina a može se zahtijevati i 
ispunjenje dodatnih pretpostavki. Na tu odluku primjenjuje se druga rečenica stavka 1. ovoga 
članka. 
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(3) Od sazivanja glavne skupštine, odnosno skupštine koja treba odlučiti o davanju 
suglasnosti na priključenje, dioničarima, odnosno članovima društva mora se omogućiti da u 
poslovnim prostorijama u sjedištu društva pregledaju: 
1. odluku o priključenju, 
2. izvješće uprave budućega glavnog društva u kojemu se priključenje pravno i gospodarski 
obrazlaže i objašnjava (izvješće o priključenju), 
3. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva za zadnje tri godine onih društava 
koja sudjeluju u priključenju. 
(3) Svakom članu, odnosno dioničaru mora se na njegov zahtjev, a na trošak društva, uručiti 
prijepis odluke o priključenju. 
(4) Dioničari odnosno članovi društva imaju pravo iz stavka 1. ovoga članka i na skupštini 
koja treba odlučiti o davanju suglasnosti na priključenje. 
(5) Na početku rasprave o davanju suglasnosti na priključenje, uprava ga mora objasniti. 
Svakog dioničara, odnosno člana društva mora se, na njegov zahtjev, izvijestiti o svim bitnim 
činjenicama vezanim za priključenje, koje se odnose na društvo koje se priključuje. 
(6) Uprava priključenoga društva mora podnijeti prijavu za upis priključenja u sudski registar 
u kojemu je ono upisano. U prijavi se mora navesti tvrtku glavnoga društva. Prijavi se prilažu 
zapisnik sa skupštine koja je donijela odluku o priključenju, njegovi prilozi u originalu ili u 
javno ovjerenom prijepisu ili preslici te izjava uprave da odluka o priključenju nije pobijana 
ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno. 
(7) Društvo je priključeno glavnome društvu upisom priključenja u sudski registar na čijem je 
području sjedište društva koje se priključuje. 
 
Članak 504. 
(1) Skupština dioničkoga društva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću može 
donijeti odluku o priključenju društva drugome dioničkome društvu, odnosno društvu s 
ograničenom odgovornošću koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj i onda ako dionice 
društva, odnosno udio u društvu u ukupnom iznosu koji čini devedeset i pet posto (95%) 
temeljnoga kapitala društva drži buduće glavno društvo. Vlastite dionice i dionice, odnosno 
udjeli koje netko drugi drži za račun društva odbijaju se od temeljnog kapitala društva. Za to 
priključenje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 503. stavka 1., 2., 6. i 7. 
ovoga Zakona. 
(2) Oglašavanje priključenja kao točke dnevnoga reda skupštine valjano je: 
1. ako sadržava tvrtku i sjedište budućega glavnoga društva, 
2. ako mu je priložena izjava budućega glavnoga društva kojom ono dioničarima, odnosno 
imateljima udjela koji su istupili ponudi na ime naknade za njihove dionice, odnosno udjele 
vlastite dionice, a u slučaju iz članka 504.a stavka 2. rečenice treće ovoga Zakona osim toga i 
plaćanje naknade u novcu. Odredba točke 2. ovoga stavka primjenjuje se i pri objavljivanju 
koje čini buduće glavno društvo. 
(3) Priključenje moraju provjeriti jedan ili više revizora (revizori priključenja) koje imenuje 
uprava budućega glavnoga društva. 
(4) Revizori moraju izraditi pisano izvješće o obavljenoj reviziji. Izvješće se mora zaključiti 
izjavom o tome je li otpremnina iz članka 504.a ovoga Zakona primjereno odmjerena. Pri 
tome se treba navesti: 
1. kojim je metodama određena otpremnina, 
2. iz kojih je razloga primjena tih metoda primjerena, 
3. ako je primijenjeno više metoda, do koje bi se otpremnine došlo primjenom pojedine 
metode, te koji je značaj dan pojedinim metodama za utvrđivanje predložene otpremnine, 
4. posebne teškoće koje su se javile pri procjeni vrijednosti društva. 
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(5) Od sazivanja glavne skupštine, odnosno skupštine koja treba odlučiti o davanju 
suglasnosti na priključenje, dioničarima, odnosno članovima budućega priključenoga društva i 
budućega glavnoga društva mora se omogućiti da u poslovnim prostorijama u sjedištu 
društava pregledaju: 
1. odluku o priključenju, 
2. izvješće uprave budućega glavnog društva u kojemu se priključenje pravno i gospodarski 
obrazlaže i objašnjava, 
3. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društva onih društava koja sudjeluju u 
priključenju za zadnje tri godine. 
4. izvješće revizora iz stavka 4. ovoga članka. 
(6) U izvješću o priključenju iz stavka 5. točke 2. ovoga članka mora se posebno opisati i 
obrazložiti oblik i visina otpremnine iz članka 504.a ovoga Zakona te upozoriti na posebne 
teškoće pri procjeni vrijednosti društva kao i na posljedice priključenja na udjele dioničara 
odnosno članova obaju društava. 
(7) Svakom članu, odnosno dioničaru budućega priključenog društva i budućega glavnog 
društva mora se na njegov zahtjev, a na trošak društva, uručiti prijepis odluke o priključenju. 
(8) Dioničari odnosno članovi društva imaju pravo iz stavka 5. ovoga članka i na skupštini 
koja treba odlučiti o davanju suglasnosti na priključenje. 
(9) Na početku rasprave o davanju suglasnosti na priključenje, uprava ga mora objasniti. 
Svakog dioničara odnosno člana društva mora se, na njegov zahtjev, izvijestiti o svim bitnim 
činjenicama vezanim za priključenje, koje se odnose na društvo koje se priključuje. 
 
Članak 504.a 
(1) Upisom priključenja u sudski registar sve dionice, odnosno udjeli koje ne drži glavno 
društvo prelaze na to društvo. 
(2) Dioničari, odnosno imatelji udjela koji istupaju iz društva imaju pravo na primjerenu 
otpremninu. Kao otpremninu treba im dati dionice glavnoga društva. Ako je glavno društvo 
ovisno društvo, dioničarima koji istupaju treba po njihovom izboru dati dionice glavnoga 
društva ili im isplatiti primjerenu otpremninu u novcu. Ako se kao otpremnina daju dionice 
glavnoga društva, otpremnina se smatra primjerenom ako se dionice daju u omjeru u kojemu 
bi se pri spajanju društava za svaku dionicu društva, odnosno za udio morale dati dionice 
glavnoga društva, pri čemu se mogu učiniti i doplate u novcu. Kod određivanja primjerene 
otpremnine u novcu mora se uzeti u obzir imovinsko i financijsko stanje društva u trenutku 
donošenja odluke skupštine glavnoga društva o priključenju. Otpremnina i doplate u novcu 
moraju se od trenutka upisa priključenja u sudski registar ukamatiti po eskontnoj stopi 
Hrvatske narodne banke uvećanoj za dva postotna poena za vrijeme do isplate dioničarima, 
odnosno članovima društva. Ne isključuje se ostvarivanje prava na naknadu i druge štete. 
(3) Svaki dioničar, odnosno član priključenoga društva koji istupa iz društva može zahtijevati 
da sud iz članka 40. ovoga Zakona odredi otpremninu, ako smatra da ona nije primjerena ili 
da ju glavno društvo nije ponudilo na pravi način ili ako glavno društvo otpremninu nije 
uopće ponudilo. 
Zahtjev se može postaviti u roku od dva mjeseca od upisa priključenja u sudski registar. Iz 
navedenih se razloga odluka priključenog društva o priključenju ne može pobijati. 
 
Članak 513. 
(1) Uprave društava koja sudjeluju u pripajanju sklapaju ugovor o pripajanju. 
(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke: 
1. tvrtke i sjedišta društva koja sudjeluju u pripajanju, 
2. sporazum o prijenosu imovine svakoga društva koje se pripaja u zamjenu za dionice 
društva preuzimatelja, 
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3. omjer zamjene dionica, a ako je to potrebno i visinu doplate u novcu, 
4. pojedinosti o prijenosu dionica društva preuzimatelja, 
5. vrijeme od kada te dionice daju pravo na sudjelovanje u dobiti društva i sve pojedinosti 
glede toga prava, 
6. vrijeme od kada radnje pripojenoga društva vrijede kao da su poduzete za račun društva 
preuzimatelja, 
7. prava koja društvo preuzimatelj daje svakome pojedinome dioničaru, kao i imateljima 
vrijednosnih papira pripojenoga društva, 
8. svaku posebnu pogodnost koja se daje nekome članu uprave ili nadzornog odbora društva 
koja sudjeluju u pripajanju ili revizoru pripajanja. 
 
Članak 515. 
(1) Jedan ili više revizora (revizori pripajanja) moraju za svako društvo koje sudjeluje u 
pripajanju pregledati ugovor o pripajanju. 
(2) Revizore pripajanja imenuje sud iz članka 40. ovoga Zakona. Na zajednički zahtjev uprava 
svih društava koja sudjeluju u pripajanju, sud može za sva ta društva imenovati iste revizore. 
(3) Revizori pripajanja moraju izraditi pisano izvješće o obavljenoj reviziji. Može se izraditi i 
zajedničko izvješće. Izvješće se mora zaključiti izjavom o tome je li primjeren omjer 
predložene zamjene dionica. Pri tome treba navesti: 
1. kojim je metodama određen omjer zamjene dionica, 
2. iz kojih je razloga primjena tih metoda primjerena, 
3. do kojega bi se omjera zamjene došlo kada bi se primijenile različite metode, ako su one 
primijenjene, te koji je značaj dan pojedinim metodama za utvrđivanje predloženog omjera 
zamjene i vrijednosti na kojoj ona počiva, kao i posebne teškoće koje su se pojavile pri 
procjeni društava. U izvješću ne treba navoditi činjenice čije bi objavljivanje moglo 
prouzročiti značajnu štetu nekome od društava koja sudjeluju u pripajanju ili društvima koja 
su s njima povezana. 
(4) Na odgovornost revizora pripajanja, njihovih pomoćnika i zakonskih zastupnika društva 
koje obavlja reviziju primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje revizija. 
 
Članak 517. 
(1) Ugovor o pripajanju treba prijaviti u sudski registar prije nego što se sazove glavna 
skupština koja treba odlučiti o odobrenju ugovora. 
(2) Od sazivanja glavne skupštine iz stavka 1. ovoga članka moraju se u poslovnim 
prostorijama društva staviti na uvid dioničarima: 
1. ugovor o pripajanju; 
2. godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju društava koja sudjeluju u pripajanju za 
posljednje tri poslovne godine, 
3. ako se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više 
od šest mjeseci prije sklapanja ugovora o pripajanju, i nova takova izvješća na određeni dan 
od kojega nije proteklo više od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora o pripajanju, 
4. izvješća uprava društava koja sudjeluju u pripajanju iz članka 514. ovoga Zakona, izvješća 
o reviziji iz članka 515. ovoga Zakona. 
(3) Nova financijska izvješća iz stavka 2. točke 3. ovoga članka moraju se sastaviti po 
propisima koji su se primjenjivali pri izradi posljednjih godišnjih financijskih izvješća 
društva. Ta nova financijska izvješća moraju se sastaviti primjenom istih metoda i u istom 
obliku kao i posljednja godišnja financijska izvješća. Mogu se preuzeti stavke iz posljednjih 
godišnjih financijskih izvješća. 
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Pri tome se moraju uzeti u obzir otpisi i ispravke vrijednosti te sve bitne promjene u 
vrijednosti imovine, koje nisu vidljive iz poslovnih knjiga do dana s kojim su izrađena ta 
izvješća. 
(4) Na zahtjev svakoga dioničara mora mu se bez odgađanja besplatno dati prijepis ili presliku 
isprava navedenih u stavku 2. ovoga članka. 
(5) Za vrijeme održavanja glavne skupštine svakoga društva treba omogućiti uvid u isprave iz 
stavka 2. ovoga članka. Uprava mora na početku rasprave usmeno obrazložiti ugovor o 
pripajanju, koji se prilaže kao prilog zapisniku. 
(6) Svakome dioničaru treba na njegov zahtjev na glavnoj skupštini koja odlučuje o pripajanju 
dati obavijest o svim činjenicama vezanim za druga društva koja sudjeluju u pripajanju, a koje 
su bitne za to pripajanje. 
 
Članak 520. 
(1) Društvo preuzimatelj ne smije povećati temeljni kapital da bi provelo pripajanje utoliko, 
ukoliko: 
1. drži dionice društva koje se pripaja, 
2. društvo koje se pripaja drži vlastite dionice, 
3. društvo koje se pripaja drži dionice društva preuzimatelja za koje nije u punom iznosu 
uplaćen iznos za koji su izdane, a koji je trebalo uplatiti. 
(2) Društvo preuzimatelj ne mora povećati temeljni kapital utoliko, ukoliko: 
1. drži vlastite dionice, 
2. društvo koje se pripaja drži dionice društva preuzimatelja za koje je u punom iznosu plaćen 
iznos za koji su izdane. 
(3) S držanjem dionica od strane društva izjednačava se slučaj kada ih za račun toga društva 
drži netko treći. 
(4) Ako društvo preuzimatelj plaća doplate u novcu, one ne smiju prelaziti deseti dio 
ukupnoga nominalnoga iznosa danih dionica toga društva odnosno temeljnog kapitala koji 
otpada na dane dionice bez nominalnog iznosa. 
 
Članak 521. 
(1) Svako društvo mora podnijeti registarskome sudu prijavu za upis pripajanja u sudski 
registar. 
Društvo preuzimatelj ovlašteno je podnijeti prijavu za upis pripajanja i u sudski registar u koji 
je upisano pripojeno društvo. 
(2) Pri podnošenju prijave uprava mora izjaviti da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to 
propisanome roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno. Prijavi se prilažu u originalu ili u 
javno ovjerenoj kopiji ili preslici ugovor o pripajanju, zapisnici s glavnih skupština na kojima 
su donesene odluke o pripajanju, a ako je za pripajanje potrebno odobrenje državnog organa, i 
to odobrenje. 
(3) Prijavi za upis u sudski registar sjedišta svakoga pripojenoga društva moraju se priložiti i 
zaključna financijska izvješća toga društva. Na ta izvješća na odgovarajući se način 
primjenjuju propisi o izradi financijskih izvješća i o reviziji tih izvješća. Ona se ne moraju 
objaviti. 
 
Članak 522. 
(1) Pripajanje se može upisati u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj tek 
nakon što se to upiše u sudski registar u kojemu je upisano pripojeno društvo. Ako je radi 
provođenja pripajanja povećan temeljni kapital društva preuzimatelja, pripajanje se ne može 
upisati u sudski registar prije nego što se u taj registar upiše povećanje temeljnoga kapitala. 
Uz upis u sudski registar svakoga pripojenoga društva, treba upisati zabilješku da će 
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pripajanje biti pravovaljano tek nakon što se upiše u sudski registar sjedišta društva 
preuzimatelja. 
(2) Svako pripojeno društvo mora imenovati povjerenika za primanje dionica koje se moraju 
dati i za primanje doplata u novcu. Pripajanje se može upisati u sudski registar nakon što 
povjerenik priopći sudu da je u posjedu dionica te da je primio doplate u novcu. 
(3) Upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj, imovina 
pripojenoga društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja. Ako se pri tome na 
strani društva preuzimatelja nađu obveze iz dvostranoobveznih ugovora koje do trenutka 
pripajanja nijedna strana nije potpuno ispunila, a koje su međusobno nespojive ili čije bi 
ispunjenje bilo za društvo preuzimatelja posebno nepravično, njihov se opseg pravično 
određuje, uzimajući u obzir ugovorna prava svih strana. 
(4) Upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj prestaju 
pripojena društva. Nije potrebno da se ona posebno brišu iz trgovačkog registra. Upisom 
pripajanja dioničari pripojenih društava postaju dioničari društva preuzimatelja. To neće biti 
onda ako društvo preuzimatelj ili netko treći, tko djeluje u svoje ime a za račun toga društva, 
drži dionice pripojenoga društva ili ako pripojeno društvo drži vlastite dionice ili ako te 
dionice drži netko treći tko djeluje u svoje ime a za račun toga društva. 
(5) Upisom pripajanja u sudski registar uklanja se nedostatak ako ugovor o pripajanju nije 
sklopljen u obliku javnobilježničke isprave. 
(6) Sud koji vodi sudski registar u kome je upisano društvo preuzimatelj mora po službenoj 
dužnosti izvijestiti sud koji vodi registar u kome je upisano svako pripojeno društvo o danu 
kada je pripajanje bilo upisano. Po primitku toga priopćenja sud sjedišta svakoga pripojenoga 
društva mora po službenoj dužnosti upisati u sudski registar zabilješku kada je pripajanje 
upisano u taj registar suda sjedišta društva preuzimatelja i poslati tome sudu na čuvanje sve 
isprave društva koje se kod njega nalaze. 
(7) Na zamjenu dionica pripojenih društava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o 
proglašenju isprava o dionicama nevažećima sadržane u članku 230. ovoga Zakona i o 
njihovu proglašenju nevažećima u vezi sa spajanjem dionica sadržane u članku 346. ovoga 
Zakona. Za tu zamjenu nije potrebno odobrenje suda. 
 
Članak 526. 
(1) Članovi uprave i nadzornoga odbora pripojenoga društva obvezni su kao solidarni dužnici 
nadoknaditi štetu, koju pripajanjem pretrpe to društvo, njegovi dioničari i vjerovnici društva. 
Za štetu ne odgovaraju oni članovi tih organa koji su pri reviziji imovinskog stanja društava i 
pri sklapanju ugovora o pripajanju postupali s dužnom pozornošću. 
(2) Za zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka, kao i za sve druge zahtjeve koji se podignu za i 
protiv pripojenoga društva smatra se kao da to društvo i dalje postoji. Utoliko se tražbine i 
obveze pripajanjem ne sjedinjuju. 
(3) Zahtjevi koji se temelje na odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka zastaruju za pet godina 
od dana objave upisa pripajanja u sudski registar suda sjedišta društva preuzimatelja. 
 
Članak 528. 
Zastara zahtjeva protiv članova uprave i nadzornog odbora društva preuzimatelja za naknadu 
štete na temelju pripajanja koji proizlazi iz odredbi članka 252., 272., 273., 494., 495., 501., i 
502. ovoga Zakona počinje teći od dana koji se smatra danom objave upisa pripajanja u 
sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj. 
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Ništavost odluke pripojenoga društva o pripajanju 
Članak 529. 
Nakon upisa pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj, tužba na 
utvrđenje da je ništava odluka o pripajanju što ju je donijelo pripojeno društvo podiže se 
protiv društva preuzimatelja. 
 
Članak 531. 
(1) Ako društvo preuzimatelj drži dionice na koje otpada najmanje devet desetina temeljnoga 
kapitala pripojenoga društva, za pripajanje se ne traži odobrenje glavne skupštine društva 
preuzimatelja, osim ako dioničari toga društva čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti 
dio temeljnoga kapitala zahtijevaju da se sazove glavna skupština, koja treba odlučiti o 
davanju odobrenja za pripajanje. 
(2) Ako sve dionice društva koje se pripaja drži društvo preuzimatelj, podaci o zamjeni 
dionica iz članka 513. stavka 2. točke 3. do 5. ovoga Zakona i revizija pripajanja iz članka 
515. i članka 517. stavak 2. točka 5. ovoga Zakona nisu potrebni ako se odnose samo na 
pripajanje toga društva. 
 
Članak 532. 
(1) Odluka kojom je glavna skupština pripojenoga društva odobrila ugovor o pripajanju ne 
može se pobijati zbog toga što je omjer zamjene dionica prenisko odmjeren. Ako je on 
prenisko odmjeren, sud može na temelju zahtjeva odrediti da se doplate iznosi koji ne mogu 
prelaziti deseti dio ukupnoga nominalnoga iznosa danih dionica odnosno temeljnog kapitala 
koji otpada na dane dionice bez nominalnog iznosa. 
(2) Zahtjev može postaviti svaki dioničar pripojenoga društva, koji bi po odredbama članka 
362. točke 1 i 2. ovoga Zakona imao pravo pobijati odluku o pripajanju, ali mu je pravo 
pobijanja isključeno prvom rečenicom stavka 1. ovoga članka. Zahtjev se može postaviti u 
roku od dva mjeseca od dana kada se smatra da je objavljen upis pripajanja u sudski registar 
suda sjedišta društva preuzimatelja. Dioničari koji nisu postavili zahtjev ne mogu iz odluke 
suda izvoditi nikakva prava. 
 
Članak 533. 
(1) Pri spajanju dioničkih društava osnivanjem novoga dioničkoga društva na odgovarajući se 
način primjenjuju odredbe članka 513. do 518., članka 520. stavka 2., članka 521. stavka 2. i 
3., članka 522. stavka 2. i stavka 5. do 7., članka 523. do 527., članak 529., članka 530. i 532. 
ovoga Zakona. 
Svako od društava koja se spajaju smatra se društvom koje se pripaja, a novo društvo se 
smatra društvom preuzimateljem. 
(2) O spajanju se može odlučivati, tek nakon što je svako od društava koja se spajaju bilo 
barem dvije godine upisano u sudskom registru. 
(3) Za donošenje statuta novoga društva i za izbor članova nadzornoga odbora toga društva 
traže se odobrenja glavnih skupština društava koja se spajaju. Na odgovarajući način 
primjenjuju se odredbe članka 280. stavka 2. i 3. i članka 516. stavka 2. i 3. ovoga Zakona. 
(4) Za osnivanje novoga društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6., 
članka 173. stavka 3. i 4., članka 178. stavka 1., članka 180. stavka 1. i 4. i članka 189. ovoga 
Zakona. U statut novoga društva moraju se preuzeti utvrđenja o posebnim pogodnostima, 
troškovima osnivanja, ulozima u stvarima i u pravima i o njihovom preuzimanju, sadržana u 
statutima društava koja se spajaju. 
(5) Društva koja se spajaju moraju podnijeti. prijavu za upis u sudski registar novoga društva 
sudu na čijem području to društvo treba da ima sjedište. Upisom novoga društva u sudski 
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registar imovina društava koja se spajaju i njihove obveze prelaze na novo društvo. Ako se pri 
tome na strani novoosnovanoga društva nađu obveze iz dvostranoobveznih ugovora koje do 
trenutka spajanja nijedno od društava koja se spajaju nije potpuno ispunilo, a koje su 
međusobno nespojive ili čije bi ispunjenje bilo za društvo preuzimatelja posebno nepravično, 
njihov se opseg pravično određuje, uzimajući u obzir ugovorna prava svih strana. 
(6) Upisom novoga društva u sudski registar prestaju društva koja se spajaju. Nije potrebno 
posebno brisanje društava koja se spajaju u sudskom registru. Dioničari društava koja se 
spajaju upisom u registar postaju dioničari novoga društva. To ne vrijedi, ako jedno od 
društava koje se spajaju drži vlastite dionice ili ih drži netko treći, u svoje ime, ali za račun 
toga društva. 
 (7) U objavi upisa novoga društva treba osim njegova sadržaja navesti : 
1. utvrđenja iz odredaba članka 165. stavka 3., članka 173. stavka 3. točke 5., 6. i 7., članka 
174. stavka 2. i članka 175 ovoga Zakona, 
2. ime, jedinstveni matični broj građana i prebivalište članova prvog nadzornog odbora, 
3. odredbe ugovora o spajanju koje se odnose na broj dionica, a ako postoji više rodova 
dionica, i o rodu dionica koje novo društvo daje dioničarima društava koja se spajaju, te o 
načinu i vremenu dodjele tih dionica. Istovremeno mora se objaviti da je kod suda moguć 
uvid u sve isprave koje su mu uručene zajedno s prijavom za upis. 
(8) Novo društvo mora podnijeti prijave za upis spajanja u trgovačke registre svih društava 
koja se spajaju. Spajanje društava može se upisati tek nakon što se upiše novo društvo. 
(9) Ako je novo društvo upisano u sudski registar, nedostaci u postupku spajanja ne utječu na 
valjanost spajanja. 
 
Članak 534. 
(1) Jedno ili više dioničkih društava mogu se pripojiti društvu s ograničenom odgovornošću 
prijenosom cijele imovine na to društvo u zamjenu za stjecanje udjela u društvu s 
ograničenom odgovornošću. 
(2) Ako iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne proizlazi što drugo, na pripajanje na odgovarajući se 
način primjenjuju odredbe članka 532., članka 535. stavka 2. i članka 536. do 545. ovoga 
Zakona. 
Odredbe koje se odnose na članove uprave i članove društva s ograničenom odgovornošću 
kojemu se dioničko društvo pripaja primjenjuju se na upravu i glavnu skupštinu dioničkog 
društva. U popisu članova društva koji se prilaže prijavi za upis u sudski registar moraju se 
navesti nepoznati dioničari s naznakom isprava o dionicama na koje otpadaju odgovarajući 
udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću. Zaključna financijska izvješća društva koje se 
pripaja ne treba objaviti. 
(3) Za odluku skupštine o pripajanju, dužnost uprave društva s ograničenom odgovornošću 
glede objave sastava nadzornog odbora, zamjenu dionica i prava dioničara koji su protiv 
pripajanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 516. stavka 2., članka 517. 
stavka 2. točke 1. i stavka 4. do 6., članka 557. stavka 2. i 3., članka 559., članka 561. točke 4. 
i članka 562. ovoga Zakona. 
(4) Članovi uprave i nadzornog odbora dioničkog društva odgovaraju kao solidarni dužnici za 
štetu ako je ona pripajanjem pričinjena društvu, dioničarima i vjerovnicima društva. Za štetu 
ne odgovaraju oni članovi tih organa koji su pri reviziji imovinskog stanja društva i pri 
sklapanju ugovora o pripajanju postupali s dužnom pozornošću. 
 
Članak 547. 
(1) Odluka kojom je skupština pripojenoga društva odobrila ugovor o pripajanju ne može se 
pobijati zbog toga što je omjer zamjene udjela prenisko odmjeren. Ako je on prenisko 
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odmjeren, sud može na temelju zahtjeva odrediti da se doplate iznosi koji ne mogu prelaziti 
deseti dio nominalnih iznosa danih udjela. 
(2) Zahtjev može postaviti svaki član pripojenoga društva, koji bi imao pravo pobijati odluku 
ali je to njegovo pravo isključeno prvom rečenicom prethodnoga stavka ovoga članka. Zahtjev 
se može postaviti u roku od dva mjeseca od dana kada se smatra da je objavljen upis 
pripajanja u sudski registar u koji je upisano pripojeno društvo. Članovi društva koji nisu 
postavili zahtjev ne mogu iz odluke suda izvoditi nikakva prava. 
 
Članak 548. 
(1) Pri spajanju društava s ograničenom odgovornošću na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 536., članka 537. stavka 1., 2. i 5., članka 540., članka 541 stavka 4. i 5. i 
članka 542. do 546. ovoga Zakona. Svako od društava koja se spajaju smatra se društvom 
kojega se pripaja, a novo društvo se smatra društvom preuzimateljem. 
(2) Društveni ugovor novoga društva valjan je tek nakon što se s njime odlukom suglase 
članovi u svakome od društava koja se spajaju. Glede toga na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe prve i druge rečenice stavka 2. te stavka 3. i 4. članka 536. ovoga 
Zakona. Ti se propisi odgovarajuće primjenjuju i glede imenovanja članova nadzornog odbora 
novoga društva koje treba da imenuju članovi društava koja se spajaju. 
 (3) Na osnivanje novoga društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6., 
članka 387. stavka 1. i članka 395. ovoga Zakona. Utvrđenja sadržana u društvenim 
ugovorima svakoga od spojenih društava s posebnim pogodnostima, troškovima osnivanja, 
ulozima u stvarima i u pravima moraju se preuzeti u društveni ugovor novoga društva. 
(4) Društva koja se spajaju moraju podnijeti prijavu za upis u sudski registar novoga društva 
sudu na čijem području to društvo treba da ima sjedište. Upisom novoga društva u sudski 
registar imovine društava koja se spajaju i njihove obveze prelaze na novo društvo. Ako se pri 
tome na strani novoosnovanoga društva nađu obveze iz dvostranoobveznih ugovora, koje do 
trenutka spajanja nijedna strana nije potpuno ispunila, koje su međusobno nespojive čije bi 
ispunjenje bilo za novoosnovano društvo posebno nepravično, njihov se opseg pravično 
određuje, uzimajući u obzir ugovorna prava svih strana. 
(5) Upisom novoga društva u sudski registar prestaju društva koja su se spojila. Nije potrebno 
posebno brisanje društava koja su se spojila u sudskom registru. Članovi društava koja su se 
spojila upisom spajanja postaju članovi novoga društva. 
(6) U objavi upisa novoga društva moraju se osim sadržaja upisa navesti: 
1. imena, njihovi jedinstveni matični brojevi građana i prebivališta članova prvoga 
nadzornoga odbora ako društveni ugovor predviđa da takav odbor postoji ili je propisano 
zakonom da društvo mora imati nadzorni odbor 
2. odredbe društvenog ugovora o načinu kako će društvo objavljivati priopćenja. 
(7) Novo društvo mora prijaviti spajanje društava radi upisa u odgovarajuće trgovačke 
registre. 
Spajanje se može upisati u registrima tih društava tek nakon što se u sudski registar upiše 
novo društvo. 
 
Članak 549. 
(1) Jedno ili više društava s ograničenom odgovornošću mogu se bez provođenja likvidacije 
pripojiti dioničkome društvu prijenosom cijele imovine svakoga društva na dioničko društvo u 
zamjenu za dionice toga društva. 
(2) Ako iz druge i treće rečenice ovoga stavka te iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne proizlazi 
što drugo, na pripajanje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 512. stavka 3., 
članka 513. do 524. i članka 526. do 532. ovoga Zakona. Prijava ugovora o pripajanju u 
sudski registar (članak 517. stavak 1.) i stavljanje na uvid isprava (članak 517. stavak 2.) nisu 
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potrebni za društva s ograničenom odgovornošću. Postavljanje revizora pripajanja (članak 
515.) potrebno je samo ako to traži netko od članova društva s ograničenom odgovornošću. 
Odredbe koje se odnose na upravu i glavnu skupštinu dioničkoga društva na odgovarajući se 
način primjenjuju na upravu i skupštinu društva s ograničenom odgovornošću. 
(3) Odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću o pripajanju donosi se većinom od 
tri četvrtine danih glasova. Društvenim ugovorom može se za to predvidjeti veća većina i 
ispunjenje drugih pretpostavki. Odluka se mora donijeti u obliku javnobilježničkoga akta. 
 (4) Odluka o pripajanju može se donijeti samo onda, ako je dioničko društvo već dvije godine 
upisano u sudskom registru. 
(5) Članovi uprave i, ako društvo ima nadzorni odbor, članovi nadzornoga odbora društva s 
ograničenom odgovornošću dužni su solidarno nadoknaditi štetu koja pripajanjem nastane 
društvu, njegovim članovima i vjerovnicima. Od odgovornosti se oslobađaju članovi uprave i 
članovi nadzornoga odbora koji su kod revizije imovinskog stanja društva i pri sklapanju 
ugovora o pripajanju pokazali pozornost urednog člana uprave. Na odgovarajući način 
primjenjuju se odredbe članka 526. stavka 2. i 3. i članka 527. ovoga Zakona. 
 
Članak 550.b 
(1) Uprava društva koje se dijeli mora izraditi plan podjele. 
(2) Plan podjele iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke: 
1. tvrtku i sjedište društva koje se dijeli, 
2. prijedloge statuta odnosno društvenog ugovora novih društava, 
3. izričitu izjavu o podjeli i prijenosu dijelova imovine na nova društva s pravnim 
posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva i uz prijenos članovima društva koje se dijeli 
udjela u novim društvima u zamjenu za udjele u društvu koje se dijeli, 
4. omjer zamjene udjela u društvu koje se dijeli za udjele u novim društvima, 
5. iznos doplate u novcu u slučaju iz članka 550.a stavka 8. ovoga Zakona te tvrtku i sjedište 
novog društva odnosno tvrtku ili ime, prezime i prebivalište treće osobe koja će platiti tu 
doplatu, 
6. pojedinosti o smanjenju temeljnog kapitala u društvu koje se dijeli, ako se taj temeljni 
kapital smanjuje suglasno članku 550.c ovoga Zakona, 
7. pojedinosti o stjecanju udjela u novim društvima, 
8. vrijeme od kada udjeli u novim društvima daju njihovim imateljima pravo na sudjelovanje 
u dobiti tih društava, 
9. vrijeme od kada radnje društva koje se dijeli vrijede kao da su poduzete za račun novih 
društava (dan poslovnih učinaka podjele), a s kojim danom će biti sastavljene bilance iz toč. 
14. ovoga stavka, 
10. ako u društvu koje se dijeli postoje udjeli s posebnim položajem ili s posebnim pravima, 
kao što su npr. dionice bez prava glasa, povlaštene dionice, zamjenjive obveznice, užitnice, 
obveznice s pravom na dividendu ili poslovni udjeli s posebnim pravima, navode o pravima 
koja će imateljima takvih udjela odnosno nositeljima tih prava pripadati u novim društvima ili 
o primjerenoj novčanoj naknadi za takva prava, 
11. posebne pogodnosti dane članovima uprave, članovima nadzornog odbora društva koje se 
dijeli odnosno novog društva ili revizoru pripajanja, 
12. precizan opis i raspored dijelova imovine i obveza odnosno pravnih odnosa koji se 
prenose svakom pojedinom novom društvu, pri čemu je dovoljno pozvati se na isprave kao što 
su godišnja financijska izvješća, bilance iz točke 14. ovoga stavka, inventurne liste, ako po 
svom sadržaju omogućavaju raspored pojedinih dijelova imovine, 
13. pojedinosti o rasporedu onih dijelova imovine koje na temelju plana podjele ne bi bilo 
moguće dodijeliti niti jednom od novih društava, 
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14. zaključnu bilancu društva koje se dijeli, početne bilance novih društava, a kod podjele 
odvajanjem diobenu bilancu iz koje je vidljivo koji dio imovine i obveza će ostati društvu 
koje se dijeli nakon provedenog odvajanja, 
15. u slučaju iz članka 550.a stavak 8. ovoga Zakona, iznos novčane doplate, osim ako su se 
svi članovi društva koje se dijeli izričito odrekli novčane doplate posebnom izjavom na kojoj 
potpis ovjerava javni bilježnik. 
(3) Između dana s kojim su sastavljene zaključna i početne bilance odnosno diobena bilanca 
iz stavka 1. točke 14. ovoga članka i dana podnošenja prijave za upis podjele u sudski registar 
ne smije proći više od devet mjeseci. Bilance iz stavka 1. točke 14. ovoga članka ne moraju se 
objaviti, ali se moraju dati na uvid članovima društva koje se dijeli suglasno odredbi članka 
550.g ovoga Zakona. 
(4) Potpis na ponudi treće osobe za isplatu doplate u novcu iz članka 550.a stavka 8. ovoga 
Zakona ovjerava javni bilježnik. 
 
Članak 550.c 
(1) Zbroj nominalnih iznosa temeljnih kapitala novih društava nakon podjele mora biti 
najmanje jednak nominalnom iznosu temeljnog kapitala društva koje se dijeli kakav je bio 
prije podjele. 
Zbroj zakonskih rezervi, statutarnih rezervi i drugih rezervi koje se suglasno zakonu odnosno 
statutu ili društvenom ugovoru mogu upotrijebiti samo za određenu svrhu svih novih 
društava, iskazanih u početnim bilancama novih društava, mora biti najmanje jednak tim 
rezervama iskazanima u zaključnoj bilanci društva koje se dijeli. 
(2) Pri podjeli odvajanjem društvo koje se dijeli može smanjiti temeljni kapital i bez primjene 
propisa ovoga Zakona o smanjenju temeljnog kapitala. Ako se smanjenje temeljnog kapitala 
provodi suglasno odredbama ovoga Zakona o njegovom redovnom smanjenju, dopušteno je 
odstupiti od odredbi stavka 1. ovoga članka. 
(3) Pri osnivanju novih društava primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o simultanom 
osnivanju dioničkog društva odnosno osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, ako što 
drugo ne proizlazi iz odredbi ove glave Zakona. Osnivačem se smatra društvo koje se dijeli. 
(4) Osnivanje novih društava provjerava jedan ili više revizora (revizor osnivanja). Kod 
podjele odvajanjem revizor osnivanja mora osobito provjeriti hoće li nakon podjele stvarna 
vrijednost neto aktive društva koje se dijeli (vrijednost imovine nakon odbitka obveza) biti 
najmanje jednaka iznosu temeljnog kapitala uvećanog za rezerve koje to društvo mora imati. 
Na reviziju iz ovoga stavka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o reviziji 
osnivanja dioničkog društva, pri čemu se ne sastavlja izvješće o osnivanju iz članka 181. 
ovoga Zakona. 
(5) Članovi uprave i nadzornog odbora, ako takav postoji, društva koje se dijeli, kao i treće 
osobe koje su iskoristile svoj utjecaj u društvu, odgovaraju svim društvima koja sudjeluju u 
podjeli, kao i članovima tih društava, za štetu koja im je pričinjena podjelom. Na odgovornost 
članova uprave i nadzornog odbora odnosno na odgovornost trećih osoba, odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe članka 252., 253., 272. i 273. ovoga Zakona. 
 
Članak 550.e 
(1) Plan podjele mora provjeriti revizor podjele. 
(2) Revizora podjele imenuje nadzorni odbor društva koje se dijeli, a ako to društvo nema 
nadzorni odbor, imenovat će ga sud na zahtjev uprave društva. 
(3) Revizor podjele sastavlja pisano izvješće o provedenoj reviziji plana podjele. U slučaju da 
članovi društva koje se dijeli u novim društvima ne stječu udjele u istom omjeru kao što su im 
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pripadali u društvu koje se dijeli, izvješće se mora zaključiti izjavom o tome je li primjeren 
omjer zamjene udjela, uzimajući u obzir doplate u novcu predviđene planom podjele ili 
ponuđene od strane treće osobe. Pritom treba osobito navesti: 
1. kojim metodama je određen omjer zamjene udjela, njihov raspored imateljima tih udjela te 
iznos doplate u novcu, 
2. iz kojih je razloga primjena tih metoda primjerena, 
3. do kojeg bi se omjera zamjene udjela i do kakvog bi se rasporeda udjela došlo primjenom 
svake od različitih metoda, ako su one primijenjene, te koji je značaj dan pojedinim 
metodama za utvrđivanje predloženog omjera zamjene i vrijednosti na kojoj ona počiva te 
rasporeda udjela, kao i posebne teškoće koje su se pojavile pri utvrđivanju vrijednosti. 
(4) Revizor podjele svoje izvješće upućuje upravi društva koje se dijeli i njegovom 
nadzornom odboru, ako taj postoji u društvu. 
(5) Na odgovornost revizora podjele, njegovih pomoćnika i zakonskih zastupnika društva koje 
obavlja reviziju primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje revizija. 
(6) Revizija podjele nije potrebna ako svi imatelji udjela u obliku javnobilježničke isprave 
dadu izričitu izjavu o tome da se odriču revizije podjele. Izričitu izjavu zamjenjuje 
jednoglasna odluka glavne skupštine dioničkog društva ili jednoglasna odluka skupštine 
društva s ograničenom odgovornošću, zabilježena u javnobilježničkom zapisniku, o tome da 
se članovi društva odriču revizije podjele, ali samo ako su na skupštini društva koje se dijeli 
sudjelovali svi članovi društva koje se dijeli. 
 
Izvješće nadzornog odbora 
Članak 550.f 
(1) Nadzorni odbor društva koje se dijeli, ako taj u društvu postoji, dužan je provjeriti plan 
podjele i reviziju podjele te o namjeravanoj podjeli izraditi pisano izvješće. Svoje izvješće 
nadzorni odbor upućuje glavnoj skupštini dioničkog društva odnosno skupštini društva s 
ograničenom odgovornošću. Ako društvo nema nadzorni odbor, uprava društva prosljeđuje 
skupštini društva izvješće revizora sa svojim primjedbama, ako ih ima. Skupština društva 
može izabrati posebno povjerenstvo koje će provjeriti plan podjele i reviziju podjele i o tome 
sastaviti pisano izvješće. Članovi povjerenstva ne moraju biti članovi društva. 
(2) U izvješću nadzornog odbora ne moraju se navesti podaci koji sadržavaju obavijesti iz 
članka 287. stavak 2. točke 1. i 5. ovoga Zakona. 
(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno ako svi imatelji udjela u obliku 
javnobilježničke isprave dadu izričitu izjavu o tome da se odriču toga izvješća. Izričitu izjavu 
zamjenjuje jednoglasna odluka glavne skupštine dioničkog društva ili jednoglasna odluka 
skupštine društva s ograničenom odgovornošću, zabilježena u javnobilježničkom zapisniku, o 
tome da se nadzorni odbor oslobađa obveze izrade izvješća o podjeli, ali samo ako su na 
skupštini društva koje se dijeli sudjelovali svi članovi društva koje se dijeli. 
 
Članak 550.g 
(1) Ako je društvo koje se dijeli dioničko društvo, plan podjele treba prijaviti u sudski registar 
na čijem je području sjedište društva koje se dijeli prije nego što se sazove glavna skupština 
koja treba odlučiti o podjeli, a ako je društvo koje se dijeli društvo s ograničenom 
odgovornošću tu prijavu treba podnijeti najmanje mjesec dana prije dana kada će članovi toga 
društva odlučivati o podjeli. 
(2) U glasilu društva i »Narodnim novinama« mora se objaviti obavijest o tome da je 
podnesena prijava iz stavka 1. ovoga članka. 
(3) Istodobno s objavom sazivanja glavne skupštine dioničkog društva koja treba odlučiti o 
podjeli moraju se u poslovnim prostorijama društva u njegovu sjedištu staviti na uvid 
dioničarima: 
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1. nacrt podjele, 
2. godišnja financijska izvješća društva za posljednje tri poslovne godine, a ako dan s kojim 
su sastavljena posljednja godišnja financijska izvješća društva nije i dan poslovnih učinaka 
podjele (članak 550.b stavak 2. točke 9.), mora se priložiti i zaključna bilanca društva koje se 
dijeli, 
3. ako se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više 
od šest mjeseci prije izrade plana podjele, moraju se priložiti i nova takva izvješća na 
određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca do izrade plana podjele, 
4. izvješće uprave o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća, 
5. izvješće o reviziji podjele, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća, 
6. izvješće nadzornog odbora o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća. 
(4) Financijska izvješća iz stavka 3. točke 3. ovoga članka sastavljaju se suglasno propisima 
koji su važili u vrijeme kad su sastavljana posljednja godišnja financijska izvješća. Mogu se 
preuzeti stavke iz posljednjih godišnjih financijskih izvješća. Pri tome se moraju uzeti u obzir 
otpisi i ispravke vrijednosti te sve bitne promjene u vrijednosti imovine, koje nisu vidljive iz 
poslovnih knjiga do dana s kojim su izrađena ta izvješća. 
(5) Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev a na trošak društva, dati preslika isprava iz 
stavka 3. ovoga članka, a vjerovnicima društva i zaposleničkom vijeću na njihov zahtjev 
preslika isprava iz točke 1. do 3. stavka 3. ovoga članka. 
(6) Ako je društvo koje se dijeli društvo s ograničenom odgovornošću, svim članovima toga 
društva dostavlja se preslika isprava iz stavka 3. ovoga članka. Između dana otpošiljanja i 
dana odlučivanja o podjeli mora proteći najmanje 14 dana. 
(7) Za vrijeme održavanja glavne skupštine ili skupštine društva članovima društva treba 
omogućiti uvid u isprave iz stavka 3. ovoga članka. Uprava mora na početku rasprave usmeno 
obrazložiti plan podjele i upoznati članove društva sa svim bitnim promjenama imovine 
društva do kojih je došlo nakon izrade plana podjele. To se pogotovo odnosi na promjene koje 
bi opravdavale promjenu omjera zamjene i drukčiji raspored udjela u novim društvima. 
(8) Odluka o podjeli mora biti u obliku javnobilježničke isprave. Smatra se da je tom zahtjevu 
udovoljeno, ako je zapisnik na skupštini koja odlučuje o podjeli vodio javni bilježnik. Plan 
podjele prilaže se odluci odnosno zapisniku sa skupštine kao njihov sastavni dio. 
 
Članak 550.i 
(1) Ako se podjelom pojedinim članovima društva isključuju ili umanjuju posebna prava koja 
im pripadaju na temelju statuta ili društvenog ugovora, posebno prava koja se odnose na 
vođenje poslova društva, imenovanje članova uprave ili članova nadzornog odbora ili su u 
vezi s prijenosom udjela u društvu, za donošenje odluke o podjeli potrebna je i suglasnost tih 
članova društva, osim ako bi im prema planu podjele i statutu odnosno društvenom ugovoru ta 
ista prava pripadala i u novim društvima. 
(2) Ako su udjeli u društvu koje se dijeli bili slobodno prenosivi, a plan podjele i statut 
odnosno društveni ugovor novog društva čini prijenos udjela ovisnim o ispunjenju nekih 
pretpostavki, posebno o suglasnosti društva, za donošenje odluke o podjeli potrebna je 
suglasnost svih članova društva koje se dijeli. 
(3) Suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se dati i pisanim putem izvan skupštine, uz 
odgovarajuću primjenu odredbi članka 550.h stavka 3. i 4. ovoga Zakona. 
 
Članak 550.k 
(1) Odluka o podjeli ne može se pobijati samo zbog toga što: 
1. udjeli u novom društvu, zajedno s doplatom u novcu ako se takva plaća, nisu s obzirom na 
omjer zamjene utvrđen u planu podjele, primjerena nadoknada za udjele u društvu koje se 
dijeli. 
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2. iznos otpremnine iz članka 550.j ovoga Zakona nije primjeren ili zbog toga što otpremnina 
nije bila ponuđena ili nije bila pravilno ponuđena, 
3. utvrđenje odnosno obrazloženje omjera zamjene udjela i doplate u novcu, ako se takva 
plaća, sadržano u izvješću uprave o podjeli, izvješću revizora podjele odnosno izvješću 
nadzornog odbora, nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona. 
(2) Član društva koji je pravodobno postavio odgovarajući zahtjev ali mu u propisanom roku 
nije ponuđena primjerena otpremnina ili ponuđena otpremnina nije primjerena, može do 
isteka roka koji je u članku 550.i stavak 7. ovoga Zakona propisan za prihvat ponude od suda 
nadležnog prema mjestu sjedišta društva koje se dijeli, zatražiti da utvrdi iznos primjerene 
naknade. 
 
Prijava za upis podjele u sudski registar 
Članak 550.l 
(1) Prijavu za upis podjele u sudski registar podnose članovi uprava i predsjednici nadzornih 
odbora, ako društvo ima taj organ, svih društava koja sudjeluju u podjeli. 
(2) Prijava se podnosi registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta društva koje se dijeli. 
(3) Prijavi se prilažu: 
1. plan podjele, 
2. zapisnik sa skupštine na kojoj je donesena odluka o podjeli, 
3. naknadne izjave o suglasnosti s odlukom o podjeli, ako su dane, 
4. izjave o suglasnosti pojedinih članova društva s posebnim pravima, ako su takve izjave 
potrebne, 
5. izvješće uprave o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća, 
6. izvješće revizora podjele, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća, 
7. izvješće nadzornog odbora o podjeli, osim ako su se članovi društva odrekli tog izvješća, 
8. isprave koje je potrebno priložiti za upis novih društava u sudski registar, uz odgovarajuću 
primjenu odredbi ovoga Zakona o osnivanju odgovarajućih društava, 
9. ako je za podjelu potrebna suglasnost ili dozvola nekog državnog organa ili institucije s 
javnopravnim ovlastima, takva suglasnost ili dozvola, 
10. dokaz da je skupština na kojoj se odlučivalo o podjeli pripremljena i sazvana suglasno 
odredbi članka 550.g stavka 1. ovoga Zakona, 
11. izjava treće osobe s ponudom novčane doplate dana u propisanom obliku (članak 550.b 
stavak 4.), 
12. dokaz o danom osiguranju iz članka 550.j stavka 6. ovoga Zakona, ako je zahtjev 
postavljen prije podnošenja prijave, 
13. izjavu uprave društva koje se dijeli o tome 
– da protiv odluke skupštine o podjeli u propisanom roku nije bila podignuta tužba za njeno 
pobijanje ili da do dana podnošenja prijave nije podignuta tužba za utvrđivanje ništavosti 
odluke ili 
– da je tužbeni zahtjev, ako je podignut iz razloga navedenog u prethodnom podstavku ove 
točke pravomoćno odbijen ili da je tužba odbačena odnosno povučena ili 
– da su svi članovi društva dali izjavu u obliku javnobilježničke isprave kojom se odriču prava 
na pobijanje odluke o podjeli ili pozivanja na ništavost. Izričitu izjavu o odricanju zamjenjuje 
jednoglasna odluka glavne skupštine dioničkog društva ili jednoglasna odluka skupštine 
društva s ograničenom odgovornošću istog sadržaja, zabilježena u javnobilježničkom 
zapisniku, ali samo ako su na skupštini društva koje se dijeli sudjelovali svi članovi društva 
koje se dijeli. 
(4) Prijava i prilozi navedeni u stavku 3. ovoga članka podnose se u onoliko primjeraka koliko 
se novih društava osniva radi provođenja podjele uz jedan primjerak prijave i svih priloga za 
registarski sud kod kojeg je upisano društvo koje se dijeli. 
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Članak 550.n 
(1) Upisom podjele u sudski registar nastupaju sljedeće pravne posljedice: 
1. dijelovi imovine društva koje se dijeli, obveze i pravni odnosi, suglasno planu podjele 
sveopćim sljedništvom prelaze na nova društva, 
2. kod podjele razdvajanjem dolazi do prestanka društva koje se dijeli, 
3. kod podjele odvajanjem stupaju na snagu planom podjele predviđene izmjene statuta ili 
društvenog ugovora, a temeljni kapital društva koje se dijeli smatra se smanjenim, ako je 
takvo smanjenje bilo predviđeno planom podjele, 
4. članovi društva koje se dijeli stječu udjele u novim društvima suglasno planu podjele; prava 
trećih osoba koja su postojala na udjelima u društvu koje se dijeli nastavljaju se na udjelima u 
novim društvima za koje su ovi zamijenjeni i na dodatnim isplatama u novcu, ako je takvih 
bilo, 
5. prestaje pravna odlučnost nedostatka javnobilježničkog oblika odluke o podjeli. 
(2) Nedostaci odluke o podjeli ne utječu na valjanost upisa i na pravne posljedice podjele iz 
stavka 1. ovoga članka. Tužitelj koji je prije upisa podjele u sudski registar podnio tužbu radi 
pobijanja odluke o podjeli ili utvrđenja njene ništavosti može i bez suglasnosti tuženika 
preinačiti tužbeni zahtjev te zahtijevati naknadu štete koja mu je nastala upisom podjele u 
sudski registar. 
(3) Dužnik društva koje se dijeli, sve dok nije obaviješten o tome kojemu novome društvu 
odnosno društvu koje je sudjelovalo u podjeli je prenesena njegova obveza, može valjano 
ispuniti svoju obvezu bilo kojemu od njih. 
(4) Vjerovnik društva koje se dijeli, sve dok nije obaviješten o tome na koje od novih društava 
odnosno društava koja sudjeluju u podjeli je prešla njegova tražbina, može zahtijevati njeno 
podmirenje od bilo kojeg od njih. 
 
Članak 550.r 
(1) Na podjelu s preuzimanjem odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 550.b do 550.p 
ovoga Zakona, osim ako odredbama ovoga članka nije propisano što drugo. 
(2) Pri podjeli s preuzimanjem, uz odgovarajuću primjenu odredbi članaka navedenih u stavku 
1. ovoga članka: 
1. plan podjele nadomješta se ugovorom o podjeli i preuzimanju koji u obliku 
javnobilježničke isprave sklapaju uprave društva koje se dijeli i društva preuzimatelja, 
2. novo društvo nadomješta se društvom preuzimateljem, 
3. kada pri odvajanju s preuzimanjem društvo koje se dijeli smanjuje temeljni kapital odnosno 
kada društvo preuzimatelj povećava temeljni kapital, odgovarajuće se primjenjuju propisi 
ovoga Zakona o pripajanju odgovarajućih društava. 
 
Prijenos imovine na drugi način 
Članak 552. 
(1) Ugovor kojime se dioničko društvo obveže da će prenijeti cijelu svoju imovinu, ali ne na 
način kako je to određeno u odredbama članka 512. do 534. ovoga Zakona, valjan je samo ako 
ga odobri glavna skupština. Za odluku se traži većina glasova koji predstavljaju najmanje tri 
četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke. 
Statutom se može odrediti da je za to potrebna veća većina a može se zahtijevati i ispunjenje 
dodatnih pretpostavki. Ugovor se mora sklopiti u obliku javnobilježničkoga akta. 
(2) Na pitanje pripreme i provođenja skupštine i prava dioničara na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe ovoga Zakona o pripajanju. 
(3) Ako se zbog prijenosa imovine društva odlučuje o prestanku društva, na odgovarajući se 
način primjenjuju odredbe o likvidaciji dioničkoga društva. Prijavi prestanka društva prilaže 
se ugovor u originalu, u javno ovjerenome prijepisu ili presliki.. 
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Članak 557. 
(1) Dioničko društvo može se preoblikovati u društvo s ograničenom odgovornošću. 
(2) Odluku o preoblikovanju donosi glavna skupština društva glasovima koji predstavljaju 
najmanje devet desetina temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini prilikom 
donošenja odluke. Statutom se može odrediti da je za to potrebna veća većina, a može se 
zahtijevati i ispunjenje dodatnih pretpostavki. Priopćenje da se odbija dati glas dioničar može 
povući samo unutar roka od tri (3) mjeseca u kojemu je mogao dati priopćenje o odbijanju. 
(3) Ako postoje dionice više rodova, za odluku glavne skupštine potrebna je suglasnost 
dioničara svakog roda dionica. Dioničari svakog roda dionica donose o suglasnosti posebnu 
odluku. Za to vrijede odredbe stavka 2. ovoga članka. 
(4) U zapisniku s glavne skupštine mora se navesti koji su dioničari osobno odnosno preko 
punomoćnika glasovali za odluku o preoblikovanju odnosno koji su dioničari uskratili svoju 
suglasnost na odluku o preoblikovanju. 
 
Članak 560. 
(1) Nakon što se donese odluka o preoblikovanju društvo s ograničenom odgovornošću 
podnosi registarskome sudu prijavu za upis preoblikovanja u sudski registar. 
(2) Prijavi za upis preoblikovanja u sudski registar prilažu se: 
1. odluka o preoblikovanju, 
2. popis članova društva s naznakom nominalnih iznosa njihovih udjela, a ako dioničari nisu 
poznati, brojeve isprava o dionicama i udjele u društvu s ograničenom odgovornošću koji se 
na njih odnose, 
3. ako je to potrebno, izjave iz članka 559. stavka 2. ovoga Zakona, 
4. imena i prezimena članova uprave društva s ograničenom odgovornošću i njihovo 
prebivalište, te njihovi jedinstveni matični brojevi građana. 
(3) Uz prijavu članovi uprave dioničkoga društva moraju izjaviti koliko je dioničara 
neposredno ili preko punomoćnika sudjelovalo u radu glavne skupštine, a koliko ih to nije 
učinilo. 
 
Članak 561. 
Upisom preoblikovanja u sudski registar: 
1. dioničko društvo nastavlja djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću, 
2. dionice postaju poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću određeni brojem i 
nominalnim iznosima dionica odnosno temeljnim kapitalom koji otpada na dionice bez 
nominalnog iznosa pojedinih bivših dioničara, a sada članova društva s ograničenom 
odgovornošću, 
3. prava koja su treće osobe stekle na dionicama vrijede glede poslovnih udjela u koje su 
pretvorene, 
4. članovi uprave i nadzornoga odbora dioničkoga društva postaju članovima uprave i 
nadzornoga odbora dioničkog nadzornog odnosno upravnog  odbora društva s ograničenom 
odgovornošću, ako odlukom o preoblikovanju nije što drugo određeno. 
 
Članak 564. 
(1) Odlukom skupštine društvo s ograničenom odgovornošću može se preoblikovati u 
dioničko društvo. 
(2) Na preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo na 
odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o društvu s ograničenom 
odgovornošću kojima se uređuje izmjena društvenog ugovora. 
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(3) Ako se poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću mogu ustupiti samo uz 
suglasnost jednoga ili više članova društva, društvo se ne može preoblikovati bez suglasnosti 
tih članova. 
(4) Ako članovi društva s ograničenom odgovornošću osim obveze uplate temeljnoga uloga 
imaju prema društvu i drugih obveza, te ako prilikom preoblikovanja te obveze ne mogu 
ispuniti zbog ograničenja iz članka 416. ovoga Zakona, s odlukom o preoblikovanju moraju se 
suglasiti i ti članovi društva. 
 
Članak 565. 
(1) Odluka o preoblikovanju sadržava: 
1. tvrtku društva s ograničenom odgovornošću i tvrtku dioničkoga društva, 
2. iznos temeljnoga kapitala, broj i nominalni iznos dionica ako one glase na nominalne 
iznose, 
3. statut dioničkoga društva, 
4. imena i prezimena članova uprave i nadzornog odbora dioničkoga društva, 
5. imena članova društva koji su glasovali za preoblikovanje. 
(2) Ako je odlukom o preoblikovanju utvrđen nominalni iznos dionice koji nije manji od 
najnižeg iznosa propisanog u članku 163. stavku 1. ovoga Zakona, ali ukupni nominalni iznos 
dionica, odnosno dio temeljnog kapitala koji otpada na dionice bez nominalnog iznosa koje bi 
imale pripasti nekome dioničaru nije jednak nominalnom iznosu njegovoga poslovnog udjela 
u društvu s ograničenom odgovornošću, s odlukom se mora suglasiti oštećeni dioničar 
izjavom danom u obliku javnobilježničke isprave. 
 
Članak 568. 
(1) Nakon što se donese odluka o preoblikovanju, dioničko društvo podnosi sudu prijavu za 
upis preoblikovanja u sudski registar. 
(2) Prijavi za upis preoblikovanja u sudski registar prilažu se: 
1. odluka o preoblikovanju, 
2. imena, jedinstveni matični broj građana i prebivalište članova uprave i nadzornog odbora 
dioničkoga društva, 
3. izvješća o reviziji članova uprave, članova nadzornog odbora i revizora o obavljenom 
ispitivanju prema odredbama članka 182. i 183. ovoga Zakona s odgovarajućim ispravama. 
(3) Zajedno s upisom preoblikovanja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo 
objavljuju se imena članova nadzornog odbora. 
 
Članak 569. 
Upisom preoblikovanja u sudski registar: 
1. društvo s ograničenom odgovornošću nastavlja djelovati kao dioničko društvo, 
2. poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću zamjenjuju se dionicama 
dioničkoga društva, 
3. prava koja su treće osobe stekle na poslovnim udjelima vrijede glede dionica u koje su 
pretvoreni, 
4. članovi uprave društva s ograničenom odgovornošću postaju članovima uprave dioničkoga 
društva, a članovi nadzornoga odbora društva s ograničenom odgovornošću članovima 
nadzornoga odbora dioničkoga društva, ako odlukom o preoblikovanju nije što drugo 
određeno. 
 
Članak 574. 
Nakon upisa preoblikovanja u sudski registar: 
1. dioničko društvo nastavlja djelovati kao javno trgovačko društvo, 
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2. članovi javnoga trgovačkoga društva odgovaraju osobno, neograničeno i solidarno 
vjerovnicima društva i za one obveze društva koje su nastale prije upisa preoblikovanja u 
sudski registar, 
3. prestaju sve ovlasti uprave i nadzornog odbora dioničkoga društva. 
 
Članak 579. 
(1) Odluka o preoblikovanju sadržava 
1. tvrtku javnoga trgovačkoga društva, odnosno komanditnoga društva i tvrtku dioničkoga 
društva, 
2. iznos temeljnoga kapitala, broj i vrstu dionica, te druge izmjene statuta potrebne za 
preoblikovanje u dioničko društvo, 
3. imena i prezimena članova uprave i nadzornog odbora društva. 
(2) Članovima javnoga trgovačkoga društva ili komanditnoga društva za donošenje odluke o 
preoblikovanju u dioničko društvo treba podnijeti financijska izvješća za posljednju poslovnu 
godinu i posljednja periodička financijska izvješća. Ako su financijska izvješća potrebna za 
obračun sa članovima društva, mora ih se izraditi s danom koji je za to mjerodavan. Izvješća 
se prilažu zapisniku. 
 
Članak 580. 
(1) Nakon što se donese odluka o preoblikovanju javno trgovačko društvo, odnosno 
komanditno društvo podnose sudu prijavu za upis preoblikovanja u sudski registar. 
(2) Prijavi za upis preoblikovanja u sudski registar prilažu se: 
1. odluka o preoblikovanju, 
2. izjave svih članova javnoga trgovačkoga društva, odnosno svih komplementara o 
suglasnosti s odlukom o preoblikovanju dane u obliku javnobilježničke isprave, 
3. popis dioničara s naznakom broja dionica koje pripadaju svakome od njih, 
4. imena i prezimena članova uprave i nadzornog odbora dioničkoga društva i njihovi 
jedinstveni matični brojevi građana, 
5. izvješća o reviziji članova uprave i nadzornoga odbora društva, te revizora o objavljenom 
ispitivanju po odredbama članka 182. i 183. ovoga Zakona. 
 
Članak 588. 
(1) Udruženje se upisuje u sudski registar suda na čijem se području nalazi sjedište udruženja 
navedeno u ugovoru o osnivanju. 
(2) Prijava za upis iz stavka 1. ovoga članka mora pored podataka navedenih u članku 587. 
ovoga Zakona sadržavati i imena i prezimena članova uprave, njihove jedinstvene matične 
brojeve građana, prebivalište i ovlaštenje za zastupanje udruženja. 
(3) Radi upisa u sudski registar moraju se prijaviti i: 
1. izmjene podataka navedenih u stavku 2. ovoga članka, 
2. oglašavanje udruženja ništavim, 
3. osnivanje i prestanak podružnica, 
4. prestanak udruženja, 
5. imena likvidatora udruženja, njihovi jedinstveni matični brojevi građana, prebivalište i 
ovlaštenje za zastupanje kao i promjena tih podataka, 
6. okončanje likvidacije udruženja, 
7. klauzulu ugovora, odnosno odredbu pravnoga akta koja po odredbi članka 592. stavka 4. 
ovoga Zakona oslobađa novoga člana udruženja od odgovornosti za obveze udruženja nastale 
prije njegova pristupanja udruženju. 
(4) Prijavu za upis udruženja i za sve promjene upisa u sudski registar podnose svi članovi 
uprave udruženja, a za upis okončanja likvidacije udruženja svi likvidatori. 
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(5) Prijavi za upis iz stavka 2. i 3. ovoga članka ovisno o upisu prilažu se: 
1. ugovor o osnivanju udruženja i pravni akt iz članka 592. stavka 4. ovoga Zakona, 
2. izmjene ugovora iz prethodne točke ovoga stavka uključujući i sve izmjene članstva u 
udruženju, 
3. odluka o osnivanju i ukidanju podružnice, 
4. sudska odluka kojom se udruženje oglašava ništavim, 
5. odluke o imenovanju i opozivu članova uprave udruženja i o tome djeluju li pojedinačno ili 
skupno, a ako se radi o imenovanju, njihove izjave da ne postoje zapreke za imenovanje iz 
članka 239. stavka 2. ovoga Zakona, 
6. izjava člana kojom ustupa svoj udio ili dio udjela u udruženju te odluku ostalih članova 
kojom se na to daje suglasnost, 
7. odluka članova ili suda o prestanku udruženja, 
8. odluka o postavljanju i opozivu likvidatora udruženja, 
9. odluka o okončanju likvidacije, 
10. odluka o promjeni sjedišta udruženja. 
 
Članak 604. 
(1) Poslove udruženja vode jedna ili više fizičkih osoba koje se u upravu udruženja imenuju 
ugovorom o osnivanju ili odlukom članova. Članovima uprave ne mogu biti osobe koje po 
odredbama ovoga Zakona ne mogu biti članovi uprave ili nadzornog odbora trgovačkoga 
društva. 
(2) U ugovoru o osnivanju udruženja, a ako u njemu o tome nema odredaba jednoglasno 
donesenom 
odlukom svih članova, postavljaju se uvjeti za imenovanje i opoziv članova uprave i određuju 
njihove ovlasti. 
 
Članak 612. 
(1) Inozemna trgovačka društva i trgovci pojedinci, pod uvjetima propisanim zakonom, 
izjednačeni su u poslovanju na području Republike Hrvatske s domaćim osobama. 
(2) Inozemna trgovačka društva i inozemni trgovci pojedinci ne mogu obavljati djelatnosti na 
području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu. 
 
Članak 613. 
(1) Na osnivanje i upis podružnica osoba iz članka 612. ovoga Zakona (osnivača) u sudski 
registar primjenjuju se propisi po kojima podružnice osnivaju domaća društva. 
(2) Osnivač podnosi registarskome sudu na čijem području treba da bude sjedište podružnice 
prijavu za njezin upis u sudski registar. 
(3) Prijavi za upis podružnice u sudski registar prilažu se u izvorniku i u ovjerenome 
prijevodu na hrvatski jezik: 
1. izvod iz registra u kojemu je upisan osnivač iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme 
kada je upisan u taj registar ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, 
valjane isprave o osnivanju javno ovjerene po propisima zemlje u kojoj osnivač ima 
registrirano sjedište iz kojih su vidljivi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja, 
2. odluka osnivača o osnivanju podružnice, 
3. prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta osnivača, javno ovjereni po 
propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište, 
4. javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće osnivača. 
(4) Registarski sud će, osim iz razloga zbog kojih može odbiti upis svake podružnice u sudski 
registar, odbiti taj upis ako osnivač ne dokaže: 
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1. da je valjano osnovan i da postoji u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište i da tamo 
redovno posluje, 
2. da je za obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj odredio osobe ovlaštene za zastupanje 
koje tamo imaju prebivalište, 
3. da je osobama iz Republike Hrvatske u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište omogućeno da 
osnivaju podružnice pod uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno i 
osnivaču. 
(5) Smatra se da je osnivač dokazao da postoji uzajamnost iz stavka 4. točke 3. ovoga članka 
ako ga sud ne pozove da podnese dokaz o postojanju uzajamnosti. U slučaju sumnje 
postojanje uzajamnosti na zahtjev registarskoga suda potvrđuje Ministarstvo pravosuđa. Ako 
se ne može dokazati da postoji uzajamnost , podružnicu se može upisati i na temelju 
odobrenja koje izdaje Ministarstvo gospodarstva. 
(6) Odredbe stavka 4. točke 3. i stavka 5. ovoga članka ne primjenjuju se na osnivača koji ima 
sjedište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije. 
(7) Osnivač je dužan svaku promjenu podataka iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona prijaviti 
registarskome sudu radi upisa u sudski registar. Utvrdi li taj sud da promjena podataka nije 
prijavljena radi upisa u sudski registar, pozvat će osnivača da to učini u roku kojega mu za to 
odredi, pa ako on to ne učini ni u tome roku, brisat će podružnicu iz trgovačkoga registra po 
službenoj dužnosti. 
 
Članak 615. 
(1) Ako isti osnivač ima u Republici Hrvatskoj više podružnica, u prijavi za upis u sudski 
registar mora se naznačiti koja je podružnica glavna, a za ostale mora se rednim brojevima 
označiti njihov redoslijed. U tvrtki podružnice mora se naznačiti da je glavna, odnosno neka 
od drugih podružnica istog osnivača. 
(2) Osnivač mora imenovati jednu ili više osoba u svakoj podružnici koje su ovlaštene da ga 
zastupaju, može u više podružnica za to ovlastiti iste osobe ili odrediti da su ga osobe u 
glavnoj podružnici ovlaštene zastupati i djelovanjem drugih podružnica. 
 
Članak 618. 
(1) Osnivač donosi odluku o prestanku podružnice na način kako je to određeno u 
društvenome ugovoru, odnosno u izjavi o osnivanju ili u statutu osnivača. 
(2) Ministarstvo gospodarstva može donijeti rješenje o ukidanju podružnice: 
1. ako podružnica protuzakonitim postupanjem ugrozi opće dobro, a nadležni organ osnivača 
ne opozove osobe koje su to učinile ili 
2. ako osnivač prestane postojati u zemlji u kojoj ima sjedište ili po propisima te zemlje izgubi 
poslovnu sposobnost ili pravo raspolaganja imovinom ili se nad njime otvori stečajni 
postupak ili 
3. ako više nema osoba koje u podružnici zastupaju osnivača, a on ne imenuje nove u roku od 
tri mjeseca nakon što ga pozove registarski sud ili 
4. ako država kojoj pripada osnivač više ne poštuje uzajamnost iz članka 613. stavka 4. točke 
3. ovoga Zakona. 
(3) Osnivač podnosi registarskome sudu prijavu za brisanje podružnice iz trgovačkoga 
registra i prilaže joj odluku o prestanku podružnice. U slučaju iz stavka 2. ovoga članka 
Ministarstvo gospodarstva dostavlja registarskome sudu rješenje o ukidanju podružnice, a sud 
je briše iz trgovačkog registra po službenoj dužnosti. 
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Članak 620. 
(1) Inozemni ulagač, pod uvjetom uzajamnosti koja se pretpostavlja, osniva ili sudjeluje u 
osnivanju trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, u njima stječe prava i preuzima obveze 
pod istim uvjetima i ima isti položaj kao i domaća osoba. 
(2) Uvjet uzajamnosti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na inozemnog ulagača koji 
ima sjedište, odnosno trajno boravište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije, ili je 
njezin državljanin. 
(3) Inozemno društvo kapitala može biti članom koji za obveze društva osobno odgovara u 
društvu osoba s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj samo onda ako je uz njega u 
društvu barem još jedan član domaće društvo kapitala ili domaća fizička osoba koja osobno 
odgovara za te obveze. 
 
Članak 624. 
(1) Tko 
1. kao osnivač, član uprave ili nadzornog odbora u svrhu upisa dioničkoga društva u sudski 
registar ili preuzimanja dionica, uplate dionica, korištenja uplaćenih iznosa, iznosa za koji su 
dionice izdane glede posebnih pogodnosti, troškova osnivanja, uloga u stvarima ili u pravima 
ili preuzimanja stvari ili prava, 
2. kao osnivač ili član uprave ili nadzornog odbor dioničkoga društva u izvješću o osnivanju 
ili o reviziji osnivanja, 
3. u javnoj objavi iz članka 192. točke 3. ovoga Zakona, 
4. kao član uprave dioničkoga društva u svrhu upisa u sudski registar povećanja temeljnoga 
kapitala društva (članak 304. do 327.) o unosu dotadašnjega, upisu i unosu novoga kapitala, 
iznosu za koji se izdaju dionice, izdavanju dionica s pravom prvenstva upisa ili o ulozima u 
stvarima ili u pravima, 
5. kao likvidator dioničkog društva u svrhu upisa nastavljanja društva u dokazivanju iz članka 
384. stavka 3. ovoga Zakona, 
6. kao član uprave dioničkoga društva u izjavi iz članka 187. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona 
ili kao likvidator u izjavi iz članka 372. stavka 3. ovoga Zakona, 
7. kao član uprave društva s ograničenom odgovornošću u svrhu upisa društva u sudski 
registar o preuzimanju temeljnih uloga, uplati uloga, upotrebi uplaćenih iznosa, posebnim 
pogodnostima, troškovima osnivanja, ulaganjima u stvarima ili u pravima ili osiguranjima za 
uloge u novcu koji nisu uplaćeni u cjelini, 
8. kao član uprave u izvješću o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 
9. kao član uprave u svrhu upisa povećanja temeljnoga kapitala društva s ograničenom 
odgovornošću u sudski registar o upisu i uplati novoga kapitala ili o ulozima u stvarima ili u 
pravima, 
10. kao član uprave društva s ograničenom odgovornošću u izjavi iz članka 394. stavka 4. 
točke 3. i iz članka 425. stavka 2. ovoga Zakona ili kao likvidator toga društva u izjavi iz 
članka 372. stavka 3. u svezi sa člankom 472. ovoga Zakona ili 
11. kao član uprave društva s ograničenom odgovornošću u izjavi iz članka 460. stavka 2. 
ovoga Zakona, dade netočne podatke ili prešuti važne okolnosti, kaznit će se novčanom 
kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. 
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se onaj tko dade neistinitu izjavu kao član 
uprave ili nadzornoga odbora u svrhu upisa u sudski registar povećanja temeljnoga kapitala 
dioničkoga društva iz članka 331. stavka 1. ovoga zakona ili društva s ograničenom 
odgovornošću iz članka 460. stavka 2. ovoga Zakona ili kao član uprave u svrhu upisa u 
sudski registar preoblikovanja dioničkoga društva u društvo s ograničenom odgovornošću iz 
članka 560. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ili kao član uprave društva s ograničenom 
odgovornošću u svrhu smanjenja temeljnoga kapitala društva ili osiguranja vjerovnika. 
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Članak 625. 
(1) Tko kao član uprave, član nadzornoga odbora ili kao likvidator 
1. u prikazima ili pregledima o imovinskom stanju, u izlaganjima ili obavještenjima koja daje 
u skupštini društva netočno prikaže ili prikrije prilike društva uključujući i odnose s 
povezanim društvima, ili 
2. u razjašnjenjima ili obavještenjima koje daje revizorima društva ili društva koje je 
povezano s tim društvom dade netočne podatke ili netočno prikaže ili prikrije prilike društva, 
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. 
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se onaj tko kao osnivač ili dioničar u 
razjašnjenjima i obavještenjima koje treba da po zakonu dade revizoru osnivanja ili drugome 
revizoru dade netočne podatke ili prešuti važne okolnosti. 
 
Članak 626. 
(1) Tko 
1. kao član uprave društva protivno odredbi članka 251. stavka 1., odnosno članka 442. stavka 
2. ovoga Zakona, iako je društvo u gubitku, ne sazove skupštinu društva i o tome je ne 
izvijesti, ili 
2. kao član uprave protivno odredbi članka 251. stavka 2., odnosno u svezi odredbe druge 
rečenice stavka 1. članka 430. ovoga Zakona ili kao likvidator protivno odredbi članka 374. 
stavka 2., odnosno u svezi odredbe članka 471. stavka 5. ovoga Zakona u slučaju da je 
društvo nesposobno za plaćanje ili da je prezaduženo ne zatraži ostvarenje stečajnog postupka 
ni postupka za sklapanje prisilne nagodbe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora 
do dvije godine. 
 (2) Ako je djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno iz nemarnosti, počinitelj će se kazniti 
novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. 
 
Netočno izdavanje ili krivotvorenje potvrda o polaganju dionica 
Članak 627. 
(1) Tko netočno izda ili krivotvori potvrdu o polaganju dionica ili privremenica koja služi kao 
dokaz o pravu glasa na glavnoj skupštini ili na posebnoj skupštini društva, kaznit će se 
novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, ako nekim drugim zakonom za 
izdavanje ili krivotvorenje isprave nije zaprijećena veća kazna. 
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se onaj tko upotrijebi netočnu ili krivotvorenu 
potvrdu iz stavka 1. ovoga članka. 
(3) Pokušaj počinjenja djela iz stavka 1. ovoga članka se kažnjava. 
 
Članak 629. 
(1) Tko neovlašteno otkrije proizvodnu ili poslovnu tajnu društva koju je saznao kao član 
uprave, nadzornog odbora ili kao likvidator društva, kao revizor ili kao pomoćnik revizora, 
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. 
(2) Ako je djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno da bi se sebi ili drugome pribavila 
protupravna imovinska korist ili da bi se drugome nanijela šteta, počinitelj će se kazniti 
novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. 
(3) Kazneni postupak provodi se samo na prijedlog društva. Ako kazneno djelo počini član 
uprave ili likvidator društva, prijedlog za pokretanje postupka stavlja nadzorni odbor, a ako 
djelo počini član nadzornog odbora prijedlog za pokretanje postupka stavljaju uprava ili 
likvidatori. 
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Članak 630. 
 (1) Prekršaj čini pravna osoba 
1. ako ne prijavi upis ili brisanje podružnice u sudskom registru (članak 7. stavak 6. i članak 
8. stavak 1.) 
2. ako u poslovanju ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u sudskom registru ili na 
poslovnom papiru ne navede propisane podatke (članak 21.), 
3. ako obavlja djelatnosti prije nego što registarskome sudu podnese odluku nadležnog 
upravnog organa kojom se utvrđuje da udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i 
drugim uvjetima propisanim za obavljanje te djelatnosti (članak 32. stavak 3.), 
4. ako obavlja djelatnost a da za to nema suglasnost dozvolu ili drugi akt državnog organa ili 
institucije kada je to propisano zakonom (članak 32. stavak 4.), 
5. ako obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski registar a ne služi obavljanju djelatnosti 
upisane u tom registru (članak 35. stavak 1. i 2.), 
6. ako ne prijavi za upis u sudski registar podatke koji se po odredbama ovoga Zakona upisuju 
u taj registar ili to ne učini u propisanome roku (članak 59.), 
7. ako ne prijavi sudu odluku o prestanku društva radi upisa u sudski registar ili isključenje, 
odnosno istupanje člana iz društva (članak 111. stavak 1. i 2., članak 368. stavak 1. i članak 
470. stavak 1.), 
8. ako iznos temeljnoga kapitala dioničkoga društva padne ispod najnižega propisanoga 
iznosa (članak 162.), 
9. ako izda dionice koje glase na nominalni iznos manji od najnižega pripisanoga iznosa 
odnosno ako je iznos temeljnog kapitala koji otpada na jednu dionicu bez nominalnog iznosa 
manji od najnižeg propisanog iznosa (članak 163.), 
10. ako izda dionice za iznos koji je manji od najnižega iznosa temeljnoga kapitala dioničkoga 
društva (članak 164. stavak 1.), 
11. ako izda dionice za iznos niži od nominalnog iznosa odnosno iznosa temeljnog kapitala 
koji otpada na pojedinu dionicu bez nominalnog iznosa (članak 164. stavak 2.), 
12. ako izda dionice koje glase na ime i u njima ne naznači iznos koji je djelomično plaćen ili 
izda dionice koje glase na donositelja prije nego što se uplati puni iznos za koji su izdane 
(članak 165. stavak 2.), 
13. ako izda privremenice koje glase na donositelja (članak 166. stavak 2.), 
14. ako izda dionice koje za isti iznos temeljnog kapitala koji se na njih odnosi daju različito 
pravo glasa (članak 169. stavak 3.), 
15. ako dioničarima ili članovima društva isplati naknadu troškova osnivanja protivno 
odredbama članka 175., odnosno 393. ovoga Zakona, 
16. ako prenosi pravo sudjelovanja u društvu, izda dionice ili privremenice prije upisa društva 
u sudski registar (članak 194.), 
17. ako prospekt ne sadržava sve zakonom propisane sastojke (članak 196.), 
18. ako dioničara oslobodi plaćanja obaveza iz članka 212. i 215. ovoga Zakona ili svoje 
tražbina s tog naslova prebije s tražbinama dioničara (članak 216.) ili članu društva s 
ograničenom odgovornošću odgodi, olakša ili ga oslobodi obveze uplate temeljnoga uloga ili 
svoje tražbine s naslova uplate toga uloga prebije s tražbinama člana prema društvu (članak 
398. stavak 3.), 
19. ako dioničarima vrati ulog ili im plati kamate na ulog (članak 217.), 
20. ako upiše vlastite dionice (članak 219. stavak 1.), 
21. ako kao ovisno društvo preuzme dionice vladajućega društva ili kao društvo u kojemu 
postoji 
većinski udio preuzme dionice društva koje ima taj većinski udio (članak 219. stavak 2.), 
22. ako rasporedi dobit protivno odredbama članka 220. ovoga Zakona, 
23. ako isplati predujam dividende protivno odredbama članka 221. ovoga Zakona, 



 150

24. ako u zakonske rezerve ne unosi iznose kako je to propisano u članku 222. stavku 1. 
ovoga Zakona ili sredstva zakonskih rezervi upotrijebi protivno odredbi stavka 2., odnosno 
stavka 3. istoga članka, 
25. ako u registar dionica ne upiše dionice koje glase na ime (članak 226. stavak 1.), 
25.a ako dioničara povodom njegova zahtjeva ne izvijeste o podacima u registru dionica koje 
on ima pravo saznati ili se koristi podacima iz registra dionica protivno odredbi članka 226. 
stavka 6. Zakona, 
26. ako proglasi nevažećima dionice suprotno odredbama članka 230. ili članka 346. ovoga 
Zakona, 
27. ako ne zamijeni oštećenu ispravu o dionici ili o privremenici iako su za to ispunjeni uvjeti 
iz članka 231. ovoga Zakona, 
28. ako stekne vlastite dionice protivno odredbama članka 233. ovoga Zakona ili ih protivno 
odredbama članka 238. stavka 1. ovoga Zakona uzme u zalog, 
29. ako drugome dade predujam ili zajam ili mu pruži osiguranje radi stjecanja dionica istoga 
društva, osim kada je to dopušteno zakonom (članak 234. stavak 1.), 
30. ako ne ponudi radi prijenosa drugome vlastite dionice koje je po zakonu dužno otuđiti ili 
ih ne povuče u skladu sa zakonom (članak 236. stavak 3.), 
31. ako ima upravu sastavljenu protivno odredbama članka 239., odnosno 422. i 423. ovoga 
Zakona, 
32. ako nema nadzorni odbor kada bi ga po zakonu morala imati (članak 434. stavak 2.), 
33. ako ima nadzorni odbor sastavljen protivno odredbama članka 254. i 255., odnosno članka 
435. i 436. ovoga Zakona, 
34. ako dade kredit članovima uprave, nadzornog odora, prokuristima i članovima njihovih 
užih obitelji protivno odredbama članka 249. stavka 1. i 2., članka 271. stavka 1. i 2. i članka 
431. ovoga Zakona, 
35. ako izbor i izmjenu u sastavu nadzornog odbora ne prijavi radi upisa u sudski registar i ne 
objavi u skladu s odredbama članka 262. i 439. ovoga Zakona, 
36. ako u roku iz članka 281. stavka 1. ovoga Zakona ne priopći financijskim institucijama i 
udruženjima dioničara, kada je to dužna učiniti, da je sazvana skupština društva ili ne dade 
tamo propisana priopćenja, 
36.a ako kao skrbnik ne proslijedi dioničarima priopćenje uprave društva ili im ne priopći 
prijedlog za glasovanje ili ih ne obavijesti o tome kako će ga uputiti da glasuje ili im ne dade 
obrazac za davanje uputa ili ih ne obavijesti o činjenicama o kojima ih je dužan obavijestiti 
(članak 284.), 
37. ako bez odgađanja po održanoj skupštini ne dostavi registarskome sudu primjerak 
zapisnika s održane skupštine (članak 286. stavak 5.), 
38. ako promjenu statuta ne prijavi registarskome sudu (članak 303. stavak 1.), 
39. ako poveća temeljni kapital protivno odredbama članka 304. i 305., članka 313. stavka 1. 
do 3., 
članka 315., 323., 326., 328., 329. ili 459. ovoga Zakona, . 
40. ako ne prijavi sudu odluku o povećanju temeljnoga kapitala (članak 306., 316., 327., 331., 
458., 460.), 
41. ako dioničaru uskrati pravo prvenstva upisa dionica protivno odredbama članka 308. 
ovoga Zakona, 
42. ako ne prijavi sudu provedeno povećanje temeljnog kapitala (članak 309., 322., 327.), 
43. ako izda dionice ili privremenice protivno odredbama članka 312., 318., 320., 340. ovoga 
Zakona, 
44. ako smanji temeljni kapital protivno odredbama članka 342., 349., 352. ili 462. ovoga 
Zakona, 
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45. ako ne prijavi sudu odluku o smanjenju temeljnoga kapitala, odnosno nakanu da smanji 
temeljni kapital (članak 343., članak 349. stavak 3., članak 354., članak 463. stavak 1.), 
46. ako vjerovnicima ne da osiguranje ili ih ne upozori na njihovo pravo glede traženja 
osiguranja kako je to propisano zakonom (članak 345.), 
47. ako ne prijavi sudu provedeno smanjenje temeljnoga kapitala (članak 347., 354.), 
48. ako s iznosom dobivenim smanjenjem temeljnoga kapitala postupi protivno odredbama 
članka 350. i 465. ovoga Zakona, 
49. ako dioničarima isplati dobit protivno odredbama članka 351. ovoga Zakona, 
50. ako bez odgađanja ne objavi da je podignuta tužba kojom se pobija odluka glavne 
skupštine odnosno tužba za utvrđenje ništavosti društva (članak 363 stavak 4., članak 384.a 
stavak 4.), 
51. ako bez odgađanja ne dostavi registarskome sudu presudu kojom je poništena odluka 
glavne skupštine ili je ne objavi (članak 364.), 
52. ako nakon što se odluka o otvaranju likvidacije upiše u sudski registar uz tvrtku ne navede 
naznaku "u likvidaciji" (članak 370. i 472.), 
53. ako ne podnese sudu prijavu za upis likvidatora u sudski registar (članak 372. stavak 1. i 
članak 472.), 
54. ako ne pozove vjerovnike u skladu s odredbama članka 373. ovoga Zakona, 
55. ako dioničarima podijeli imovinu protivno odredbama članka 379. ovoga Zakona, 
56. ako iznos temeljnoga kapitala društva s ograničenom odgovornošću padne ispod iznosa iz 
članka 389. stavka 2. ovoga Zakona, 
57. ako temeljni ulog u društvu s ograničenom odgovornošću padne ispod iznosa iz članka 
390. stavka 1. ovoga Zakona, 
58. ako je iznos uplate temeljnoga uloga u društvo s ograničenom odgovornošću u novcu 
manji od iznosa propisanoga u članku 390. stavku 2. ovoga Zakona, 
59. ako članovima društva s ograničenom odgovornošću isplati dobit protivno odredbama 
članka 406. ovoga Zakona, 
59.a ako ne vodi knjigu poslovnih udjela ili je ne vodi uredno (članak 410. stavak 1.), 
59.b ako u propisanome roku ne obavijesti registarski sud o promjeni upisa u knjizi poslovnih 
udjela ili ga o tome netočno obavijesti (članak 410. stavak 2.) 
60. ako stekne ili uzme u zalog vlastiti poslovni udio protivno odredbama članka 418. ovoga 
Zakona, 
61. ako povuče poslovni udio protivno odredbama članka 419. ovoga Zakona, 
62. ako registarskome sudu bez odgađanja ne podnese prijavu za upis u sudski registar 
promjene u sastavu uprave ili ovlasti za zastupanje (članak 425.), 
63. ako registarskome sudu ne podnese prijavu za upis promjene društvenoga ugovora u 
sudski registar (članak 456. stavak 1.), 
64. ako odluku o povećanju temeljnoga kapitala ne podnese sudu i ne zatraži da se ona upiše u 
sudski registar (članak 458.), 
65. ako stekne više od četvrtine dionica ili udjela u društvu kapitala sa sjedištem u Republici 
Hrvatskoj ili većinsko sudjelovanje u drugome društvu ili se ono nakon toga smanji a o tome 
ne izvijesti drugo društvo ili to na propisani način ne objavi (članak 478.), 
66. ako dioničara ili vanjskog dioničara na njegov zahtjev ne izvijesti o svemu što je bitno 
glede društva s kojim se skapa ugovor o vođenju poslova društva ili o prijenosu dobiti (članak 
481. stavak 4.), 
67. ako ne podnese prijavu za upis poduzetničkog ugovora ili njegova prestanka u sudski 
registar (članak 482 stavak 1. i članak 486.), 
68. ako uprava na propisani način ne objavi pravomoćnu sudsku odluku o otpremnini 
vanjskim dioničarima (članak 492. stavak 5.), 
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69. ako uprava društva koje se priključuje ne podnese prijavu za upis priključenja glavnome 
društvu u sudski registar (članak 503. stavak 3.), 
70. ako dioničarima ne dade obavijest o priključenome društvu i o poslovima glavnoga 
društva(članak 509.), 
71. ako priključeno društvo u propisanome roku ne prijavi upis prestanka priključenja u 
sudski registar (članak 510. stavak 3.), 
72. ako na zahtjev dioničara bez odgađanja besplatno ne dade prijepis ili presliku zakonom 
propisanih izjava u svezi pripajanja društva ili ne omogući uvid u te isprave (članak 517. 
stavak 4. i 5.), 
73. ako ne podnese registarskome sudu prijavu za upis pripajanja u sudski registar u koji je 
upisano pripojeno društvo ili društava koja se spajaju ili novoga društva (članak 521. stavak 
1., članak 533. stavak 5., članak 540. stavak 1., članak 548. stavak 4.), 
74. ako kao društvo preuzimatelj poveća temeljni kapital protivno Zakonu (članak 539 stavak 
1.), 
75. ako se ugovor o prijenosu cijele imovine društva na propisani način ne izloži dioničarima 
na uvid (članak 552. stavak 2.), 
76. ako ne podnese prijavu za upis preoblikovanja društva u sudski registar (članak 560., 568., 
573., 576., 577., 580., 82.), 
77. ako kao inozemna osoba obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj prije nego što tamo 
osnuje podružnicu (članak 612. stavak 2.), 
78. ako kao inozemna osoba koja ima više podružnica u Republici Hrvatskoj ne označi koja je 
od njih glavna ili ostale ne označi rednim brojem ili to ne naznači u tvrtkama podružnica 
(članak 615. stavak 1.), 
79. ako se kao inozemna osoba koristi u Republici Hrvatskoj podružnicom koja ne nastupa 
pod svojom tvrtkom ili bez navođenja svoga sjedišta i sjedišta osnivača (članak 616. stavak 
1.), 
80. ako kao inozemna osoba u djelovanju svoje podružnice u Republici Hrvatskoj ne vodi 
poslovne knjige onako kako je tamo propisano (članak 617.), 
81. ako joj kao inozemnoj osobi Ministarstvo gospodarstva ukine podružnicu u Republici 
Hrvatskoj zbog protuzakonitog postupanja kojim se ugrožava opće dobro (članak 618. stavak 
2. točka 1.), 
82. ako ne uskladi svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona ili na temelju njih ne imenuje 
organe i to ne prijavi registarskome sudu do roka iz članka 637. stavka 1. ovoga Zakona, a 
sama ne otpočne s likvidacijom društva, 
83. ako najkasnije do roka iz članka 637. stavka 3. ovoga Zakona ne donese odluku o 
povećanju temeljnoga kapitala na iznos koji nije manji od najmanjega iznosa toga kapitala 
propisanog ovim ili drugim zakonom ili se ne preoblikuje u drugo društvo za koje ispunjava 
uvjete, a sama ne otpočne s likvidacijom društva, 
84. ako se kao privatno poduzeće do roka iz članka 637. stavka 2. ovoga Zakona ne pretvori u 
neko od trgovačkih društava ili ne nastavi poslovati kao trgovac pojedinac, a sama ne pokrene 
postupak likvidacije, 
85. ako najkasnije do roka iz članka 640. ovoga Zakona ne uskladi najniži nominalni iznos 
dionica, odnosno njihov višekratnik i najniži iznos temeljnoga uloga s odredbama ovoga 
Zakona, 
86. ako najkasnije do roka iz članka 642. stavka 4. ovoga Zakona ne uskladi omjer dionica 
bez prava glasa izdanih do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i ostalih dionica, 
87. ako najkasnije do roka iz članka 643. ovoga Zakona ne postupi po odredbama članka 236. 
ovoga Zakona, 
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88. ako svoj dio koji ima određena ovlaštenja u pravnom prometu ne upiše u sudski registar 
kao podružnicu na način i u roku kako je to propisano u članku 645. stavku 1. ovoga Zakona, 
a u tome ga roku ne ukine. 
(2) Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka može se izreći novčana kazna najviše do 
iznosa od 50.000,00 kuna. Za prekršaj kaznit će se član društva, član uprave ili nadzornog 
odbora ili likvidator koji je po odredbama ovoga Zakona ili statuta, odnosno društvenog 
ugovora trgovačkog društva odgovorna osoba u društvu glede radnje iz stavka 1. ovoga 
članka učinjene kao prekršaj novčanom kaznom do iznosa od 7.000,00 kuna a ako je učinjena 
teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novčanom kaznom do 
iznosa od 50.000,00 kuna. 
(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. do 6. ovoga članka kaznit će se trgovac pojedinac 
novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna. 
 
Članak 631. 
(1) Prekršaj čini onaj tko: 
1. u propisanome roku ne zatraži da ga se upiše u sudski registar kao trgovca pojedinca kada 
je to po odredbi članka 3. stavka 1. i 4. ovoga Zakona dužan zatražiti, 
2. kao dioničar ili kao zastupnik dioničara ne dade ili dade netočne podatke radi unošenja u 
popis dioničara iz članka 285. ovoga Zakona, 
3. koristi dionice nekoga drugoga, iako nije ovlašten da ga zastupa, pa bez njegove suglasnosti 
ostvaruje prava u glavnoj skupštini ili u posebnoj skupštini dioničkoga društva, 
4. radi ostvarivanja prava u glavnoj skupštini ili u posebnoj skupštini dioničkoga društva 
koristi dionice nekoga drugoga koje je u tu svrhu pribavio davanjem ili obećavanjem posebne 
koristi, 
5. u svrhu iz točke 4. ovoga stavka dionice prenese nekome drugome uz davanje ili uz 
obećanje posebne koristi, 
6. dionice nekoga drugoga koristi za to da bi osobno ili preko nekoga tko ga zastupa ostvario 
pravo glasa koje po odredbama članka 292. ovoga Zakona ne bi smio ostvariti, 
7. prepusti drugome, kako bi ostvario pravo glasa, dionice za koje on ni osoba koju zastupa ne 
smije po odredbama članka 235., članka 237., članka 291. do 293., članka 298. stavka 1. ili 
članka 478. stavka 6. ovoga Zakona ostvarivati pravo glasa u glavnoj skupštini ili u posebnoj 
skupštini dioničkoga društva, 
8. zahtijeva da mu se dade neka posebna korist, dopusti da mu se ona obeća ili je primi kao 
naknadu za to da u glavnoj skupštini ili u posebnoj skupštini dioničkoga društva glasuje ili ne 
glasuje na određeni način ili 
9. ponudi, obeća ili dade neku posebnu korist za to da netko u glavnoj skupštini ili u posebnoj 
skupštini dioničkoga društva glasuje ili ne glasuje na određeni način. 
(2) Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka može se izreći novčana kazna najviše do 
iznosa od 7.000,00 kuna, a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne 
imovinske koristi novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna. 
 
Članak 632. 
(1) Registarski sud će opomenuti članove uprave ili likvidatore koji ne postupe po odredbama 
članka 230. stavka 5. druge rečenice, članka 236., članka 257., članka 299., članka 335. stavak 
1., članka 363. stavka 4., članka 374. stavka 4., članka 376. stavka 1., članka 382. stavka 2., 
članka 410. stavka 3. članka 428. stavka 2., članka 434. stavka 4., članka 446., članka 452. 
stavka 3., članka 463. stavka 2., članka 481. stavka 3. druge i treće rečenice, članka 497. 
stavka 1., članka 517. stavka 2. i 4., članka 552. stavka 2. i članka 563. ovoga Zakona i 
zaprijetiti im plaćanjem novčane kazne ako u primjerenome roku ne postupe po opomeni. 
Pojedina izrečena novčana kazna ne može preći iznos od 3.000,00 kuna. 
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(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka registarski sud će kazniti onoga tko povrijedi obvezu da 
u roku propisanom ovim Zakonom tome sudu podnese prijavu, kod njega pohrani potpis ili 
preda propisane isprave. 
 
Članak 633. 
(1) Odredba članka 624. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona primjenjuje se na članove uprave i 
likvidatore gospodarskog interesnog udruženja. 
(2) Odredbe članka 626. stavka 1. točke 2. i stavka 2. ovoga Zakona primjenjuju se na članove 
uprave i likvidatore gospodarskog interesnog udruženja. 
 (3) Odredbe članka 629. ovoga Zakona primjenjuju se na članove uprave i likvidatore 
gospodarskog interesnog udruženja. Prijedlog za pokretanje postupka stavlja zastupnik 
udruženja kojega u tu svrhu postave članovi udruženja. 
(4) Odredbe članka 630. stavka 1. točke 1. do 7. i stavka 2. ovoga Zakona primjenjuju se i na 
gospodarsko interesno udruženje. 
 
Članak 639. 
(1) Poduzeća iz članka 634. točke 1. do 5. ovoga Zakona nastavljaju upotrebljavati tvrtku pod 
kojom su na dan početka primjene ovoga Zakona upisana u sudskom registru. 
(2) Promijene li poduzeća iz stavka 1. ovoga članka predmet svog poslovanja koji je na dan 
početka primjene ovoga Zakona bio upisan u sudskom registru tako da bi nakon toga 
obavljala istu ili srodnu djelatnost kao i pravna osoba koja je već upisana u sudskom ili u 
sudskom registru kod istoga registarskoga suda pod istom ili sličnom tvrtkom, dužna su 
istovremeno s upisom promjene predmeta poslovanja podnijeti registarskome sudu i prijavu 
za promjenu tvrtke tako da ona udovoljava uvjetima iz članka 29. ovoga Zakona. U tom 
slučaju registarski sud dozvolit će upis promjene predmeta poslovanja samo ako se 
istovremeno upiše i promjena tvrtke u sudski registar. 
 


