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INFORMACIJA O STANJU 

U TRGOVAČKOM DRUŠTVU 

CESTING D.O.O. OSIJEK 
 

 

UVOD 
 

 Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 20. sjednici 4. travnja 1997. godine 

Odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta Cesting Osijek 

("Županijski glasnik" broj 2/97.) prema Zakonu o javnim cestama ("Narodne novine" broj 100/96.). 

Skraćeni naziv tvrtke je Cesting d.o.o., a sjedište u Osijeku, Vinkovačka cesta 63a. Društvo je upisano 

u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta MBS: 030054700. 
 

 Temeljem činjenice da je Cesting d.o.o. Osijek (u daljnjem tekstu: Društvo) od svog osnutka 

svake godine pozitivno poslovalo i ostvarivalo dobit, Skupština Osječko-baranjske županije je na 22. 

sjednici 10. srpnja 2008. godine donijela Zaključak o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva 

Cesting d.o.o. Osijek, na temelju kojeg je temeljni kapital s početnih 10.275.800,00 kuna povećan na 

24.763.000,00 kuna ("Županijski glasnik" broj 10/08.) temeljem zadržane dobiti iz prethodnih godina, 

a što je bila pretpostavka za provođenje privatizacije u Društvu. 
 

 

PRIVATIZACIJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA CESTING D.O.O. OSIJEK 
 

 Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 23. sjednici 3. listopada 2008. godine 

Odluku o privatizaciji trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek ("Županijski glasnik" broj 12/08.) 

kojom je Osječko-baranjska županija utvrdila način privatizacije, i to: 
 

 50,00% temeljnog kapitala ili 12.382 udjela Društva mogu prodati isključivo uz popust 

zaposlenima i ranije zaposlenima u Društvu (članak 5. stavak 1. točka 1. Zakona o pretvorbi 

društvenih poduzeća), tako da svaka osoba može otkupiti udjele u nominalnoj vrijednosti od 

najviše 10.000 eura preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja 

ugovora. Status zaposlenih i ranije zaposlenih imaju sve fizičke osobe, državljani Republike 

Hrvatske koji su zaposleni ili su bili zaposleni u Društvu od dana početaka rada Društva 1. 

siječnja 1998. godine, sukladno Uredbi o početku rada županijskih uprava za ceste i društava 

kapitala iz Zakona o javnim cestama ("Narodne novine" broj 112/97.). Zaposleni i ranije 

zaposleni u Društvu imaju pravo upisa udjela Društva uz osiguranje prava jednakog stjecanja, 

pod uvjetom da svoje pravo na otkup dionica ili udjela s popustom već nisu iskoristili niti u 

jednom društvenom poduzeću u pretvorbi. Osobe mogu kupiti udjele uz osnovni popust od 

20% i dodatni popust od 1% za svaku navršenu godinu radnog staža u trenutku 

predbilježbe ugovora, kao i dodatni popust od 50% u slučaju jednokratne otplate. Kupljeni 

udjeli se plaćaju jednokratno ili otplaćuju u obrocima do 20 godina od dana sklapanja ugovora 

o prodaji udjela. (Po završenom postupku predbilježbe za upis udjela zaposlenih i ranije 

zaposlenih u Društvu, pravo na kupnju udjela ostvarila je 371 osoba te je Osječko-baranjska 

županija sklopila 371 ugovor s popustom), 

 4,00% temeljnog kapitala ili 987 udjela Društva prodajom na tržištu. Prioritet pri kupnji 

udjela je kupnja po modelu ESOP-programa, odnosno kroz organizirani model zaposlenih 

radnika, udjeličara i sindikata koji omogućuje da se organiziraju i otkupe još 4% udjela i 

postanu vlasnici, što do današnjeg dana nitko nije službeno pokrenuo, 

 10,00% temeljnog kapitala ili 2.477 udjela prenosi se bez naknade Hrvatskim cestama d.o.o. 

Zagreb, 

 8,00% temeljnog kapitala ili 1.982 udjela prenosi se bez naknade Vukovarsko-srijemskoj 

županiji, 

 2,00% temeljnog kapitala ili 496 udjela prenosi se bez naknade Virovitičko-podravskoj 

županiji te 

 26,00% temeljnog kapitala ili 6.439 udjela zadržava u svom vlasništvu Osječko-baranjska 

županija. 
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Na istoj sjednici Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program privatizacije 

trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek s ciljem  provedbe Odluke o privatizaciji trgovačkog društva 

Cesting d.o.o. Osijek. 

 

Kriteriji na osnovu kojih je predložen postotak udjela županija u strukturi vlasništva temeljio 

se na broju kilometara županijskih i lokalnih cesta koje Društvo održava na njihovom području te 

prema broju radnika Društva koji rade na području pojedine županije. Hrvatske ceste dale su svoju 

suglasnost na prijenos udjela bez naknade. 

 

Kako je Vukovarsko-srijemska županija na svom području osnovala trgovačko društvo za 

održavanje cesta u svom vlasništvu, nije bio zadovoljen kriterij kojim bi Vukovarsko-srijemskoj 

županiji bio izvršen prijenos bez naknade iz Odluke te je Osječko-baranjska županija zadržala 8% 

temeljnog kapitala ili 1.982 udjela u svom vlasništvu. Skupština Osječko-baranjske županije donijela 

je na 26. sjednici 21. ožujka 2009. godine Odluku o izmjeni Odluke o privatizacji trgovačkog društva 

Cesting d.o.o. ("Županijski glasnik" broj 2/09.). 

 

 

STJECANJE VLASTITIH UDJELA U DRUŠTVU U RAZDOBLJU OD 2010. GODINE DO 

31. PROSINCA 2015. GODINE I PROMJENA VLASNIČKE STRUKTURE 

 

Stjecanje vlastitih udjela u Društvu provedeno je u razdoblju od 2010. godine do 30. lipnja 

2016. godine. Društvo je za otkup vlastitih udjela formiralo rezerve čime su ispunjeni uvjeti iz članka 

418. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Tako je Društvo sukladno Zakonu o trgovačkim 

društvima u razdoblju od 2010. do 2016. godine izvršilo rezerviranja za otkup vlastitih udjela u iznosu 

od 6.648.134,00 kuna. 

 

Temeljem Odluke Nadzornog odbora od 22. listopada 2010. godine Uprava Društva je podnijela 

Ponudu za kupnju poslovnih udjela te je: 

 tijekom siječnja 2011. godine od 8 udjeličara otkupljen 251 poslovni udjel, 

 tijekom veljače 2011. godine od 6 udjeličara 177 poslovnih udjela, 

 tijekom kolovoza 2011. godine od 31 udjeličara otkupljeno je 1.020 poslovnih udjela i 

 tijekom prosinca 2011. godine i veljače 2012. godine otkupljeno je od 37 udjeličara 1.264 

poslovnih udjela, a od Virovitičko-podravske županije 496 poslovnih udjela čime je u cijelosti 

otkupljeno njenih 2% temeljnog kapitala. 

 

Na ovaj način broj vlastitih udjela povećao se na ukupno 3.208. 
 

Tijekom prosinca 2012. godine otkupljeno je od 21 udjeličara 723 poslovnih udjela, što 

ukupno čini 3.931 vlastitih udjela, a odlukom o prijenosu poslovnih udjela prodano je jednom radniku 

Društva 20 vlastitih udjela, pa je Društvo  tada imalo sveukupno 3.911 vlastitih udjela. 
 

Temeljem suglasnosti Nadzornog odbora o prijenosu poslovnih udjela Društvo je u 2013. 

godini od 18 udjeličara otkupilo 588 udjela, što konačno čini 4.499 vlastitih udjela odnosno 18,17% 

temeljnog kapitala Društva. 
 

Temeljem suglasnosti Nadzornog odbora o prijenosu poslovnih udjela od 30. prosinca 2014. 

godine i od 18. lipnja 2015. godine od 15 udjeličara otkupljeno je 447 udjela, od kojih je jedan 

udjeličar od drugog kupio 11 udjela, što ukupno čini 4.946 vlastitih udjela odnosno 19,97%. 
 

Prema Godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu vlasnička struktura Društva 

na dan 31. prosinca 2015. godine bila je sljedeća: 
 

 Osječko-baranjska županija 9.408 udjela ili 38,00%, 

 mali udjeličari 7.932 udjela ili 32,03%, 

 vlastiti udjeli Društva 4.946 udjela ili 19,97% te 

 Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 2.477 udjela ili 10,00%. 
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STJECANJE VLASTITIH UDJELA U DRUŠTVU U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 

30. LIPNJA 2016. GODINE I PROMJENA VLASNIČKE STRUKTURE 
 

Temeljem suglasnosti Nadzornog odbora o prijenosu poslovnih udjela od 18. veljače 2016. 

godine od 12 udjeličara otkupljeno je 412 udjela, a od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb 2.477 udjela, što 

ukupno čini 7.835 vlastitih udjela, odnosno 31,63%. 
 

Nakon provedenih radnji ukupna vlasnička struktura u temeljnom kapitalu (sveukupno 

24.763 udjela) Društva je sljedeća: 
 

 Osječko-baranjska županija 9.408 udjela ili 38,00%, 

 mali udjeličari 7.520 udjela ili 30,37% (230 ugovora) i 

 vlastiti udjeli Društva: 7.835 udjela ili 31,63% (143 ugovora). 

 

Sukladno navedenom, u vlasništvu Osječko-baranjske županije nije došlo do promjene broja 

udjela, međutim glasačko pravo Osječko-baranjske županije povećano je s 38,00% na 55,58%, 

budući da vlastiti udjeli nemaju pravo glasa. 
 

O navedenoj značajnoj promjeni vlasničke strukture, a onda i glasačkih prava, Nadzorni 

odbor i Uprava Društva nisu izvijestili Skupštinu Društva, koja je održana 29. lipnja 2016. 

godine niti je na bilo koji način o istome izviještena Osječko-baranjska županija. 
 

Dvadeset dana prije navedene Skupštine Društva održana je sjednica Nadzornog odbora Društva 

dana 9. lipnja 2016. godine. Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je bez znanja i potrebite Odluke 

Skupštine Društva, dakle malih udjeličara i Osječko-baranjske županije, donio Odluku o prodaji 

sveukupnog paketa vlastitih udjela od 7.835 udjela ili 31,63%. Sastavni dio ove Odluke Nadzornog 

odbora je i pojedinačna početna cijena udjela koju je Nadzorni odbor utvrdio ispod nominalne cijene 

pojedinačnog udjela od 1.000,00 kuna po udjelu. Dakle, Nadzorni odbor odlučuje 5.358 udjela 

ponuditi na prodaju po 700,00 kuna po udjelu (3.750.600,00 kuna), a 2.477 udjela po 909,00 kuna po 

udjelu (2.251.593,00 kuna). 
 

U navedenoj Odluci u točki II. navodi se da prednost prilikom kupnje udjela ostvaruju 

udjeličari prije radnika Društva, a u slučaju više zainteresiranih ponuditelja, prednost pri kupnji ima 

ponuditelj koji ponudi višu cijenu po udjelu. U slučaju iste cijene prednost ima udjeličar odnosno 

radnik s više radnog staža u Društvu. Kupac udjela dužan je cijenu platiti u gotovini u roku 30 dana od 

dana sklapanja Ugovora o prijenosu udjela. 
 

Nakon ovakve odluke Nadzornog odbora Društva, direktor 3. listopada 2016. godine 

objavljuje na oglasnoj ploči namjeru prodaje vlastitih poslovnih udjela Društva s rokom od 15 dana za 

predaju ponuda. Osim prodaje vlastitih udjela Društva, 18 malih udjeličara ponudilo je prodaju 601 

udjela po cijeni od 700,00 kuna (420.700,00 kuna), a jedan mali udjeličar ponudio je prodaju 34 udjela 

po cijeni od 909,00 kuna (30.906,00 kuna), što čini ukupno 8.470 udjela. 
 

Podsjećamo da je 6. listopada 2016. godine održana Skupština Osječko-baranjske županije 

koja je između ostalog raspravljala i o Izvješću o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2015. godini. 

Unatoč već poodmaklim aktivnostima glede prodaje značajnog vlastitog udjela Društva od 

31,63% koji bitno utječu na strukturu udjeličara i pravo glasa, Nadzorni odbor i Uprava 

Društva, odnosno njihov predstavnik nije izvijestio vijećnike na sjednici Skupštine Osječko-

baranjske županije, o ovoj važnoj informaciji. 
 

Nadalje, iz Zapisnika s 13. sjednice Nadzornog odbora Društva održane 25. listopada 2016. 

godine vidljivo je da je pristiglo 45 ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva, i to: 

 12. listopada 2016. godine predsjednik Nadzornog odbora, ujedno i zamjenik direktora, dao je 

ponudu za kupnju 286 udjela u iznosu 200.200,00 kuna, 

 18. listopada 2016. godine direktor Društva podnio je ponudu za kupnju 8.470 poslovnih 

udjela za iznos od 7.421.868,85 kuna, 

 18. listopada 2016. godine za kupnju 8.470 udjela Društva jedan djelatnik je ponudio iznos od 

6.776.488,95 kuna, 
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 18. listopada 2016. godine jedan djelatnik za kupnju 35 poslovnih udjela ponudio 24.500,00 

kuna i 

 19. listopada 2016. godine jedan član Nadzornog odbora dao je ponudu za kupnju 70 

poslovnih udjela u iznosu od 49.000,00 kuna. 
 

Nadzorni odbor je na istoj sjednici većinom glasova donio Odluku kojom uskraćuje suglasnost 

za prijenos poslovnih udjela svima koji su u propisanom roku podnijeli ponude za kupnju udjela. 
 

O gore navedenim događanjima glede kupoprodaje vlastitih udjela Društva Župan Osječko-

baranjske županije izviješten je pisanim putem 14. studenoga 2016. godine od strane člana Nadzornog 

odbora kojega je  imenovala Osječko-baranjska županija. 
 

Unatoč činjenici da su se tijekom 2016. godine dogodile značajne promjene u vlasničkim i 

glasačkim pravima, a onda odlukom Nadzornog odbora pokrenut postupak prodaje vlastitih 

(trezorskih) udjela, o značajnim i bitnim promjenama i aktivnostima nije izviještena niti Skupština 

Društva, niti Skupština Osječko-baranjske županije održana 6. listopada 2016. godine. Tek 14. 

studenoga 2016. godine o događanjima glede prodaje vlastitih udjela Društva pisano je izviješten 

Župan od člana Nadzornog odbora imenovanog od strane Osječko-baranjske županije. 

 

 

IZVANREDNA SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA CESTING D.O.O. OSIJEK 
 

Bez suglasnosti i znanja Skupštine Društva i Osječko-baranjske županije, tijekom 2016. 

godine u trgovačkom društvu Cesting d.o.o. Osijek u više navrata provedeni su postupci kupoprodaje 

vlastitih (trezorskih) udjela, što je bitno promijenilo vlasničku strukturu tvrtke, ali i utjecalo na 

svakodnevne aktivnosti, pa i pojavu glasina o preuzimanju ove uspješne tvrtke od strane (ne)poznatih 

osoba. Iz zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora uočeni su ozbiljni pritisci na odgovorne osobe i 

zaposlenike te verbalne prijetnje, kao i narušeni odnosi između članova Nadzornog odbora, Uprave, 

predstavnika sindikata i zaposlenika, uz naznake ozbiljnih sukoba interesa. 
 

Slijedom tih saznanja, a osobito činjenice da je u Društvu pokrenut postupak prodaje 31,63% 

vlastitih udjela, što je Nadzorni odbor ocijenio kao pokušaj "neprijateljskog preuzimanja", Župan 

Osječko-baranjske županije, sukladno odredbi članka 26. Društvenog ugovora društva Cesting d.o.o. 

Osijek, zahtijevao je da Uprava Društva u roku određenom odredbom članka 442. Zakona o 

trgovačkim društvima sazove Izvanrednu Skupštinu Društva na kojoj će podnijeti informaciju o stanju 

u Društvu, s osvrtom na način stjecanja vlastitih poslovnih udjela i načina otuđenja vlastitih poslovnih 

udjela, imenovanje revizora radi ispitivanja zakonitosti vođenja poslova Društva i rad Nadzornog 

odbora u dijelu stjecanja i prodaje vlastitih poslovnih udjela, te donošenje Odluke o poništenju Odluke 

Nadzornog odbora o prodaji vlastitih poslovnih udjela donesene 9. lipnja 2016. godine. 
 

Izvanredna Skupština Društva održana je 15. prosinca 2016. godine u prostorijama Društva. 

Neposredno prije održavanja Skupštine Društva, direktor Društva izvještava da je protiv svoje tvrtke 

6. prosinca 2016. godine Trgovačkom sudu u Osijeku podnio tužbu sa zahtjevom da mu Sud svojom 

presudom da suglasnost na prijenos udjela za koju je predao ponudu, a Nadzorni odbor ju nije 

prihvatio. 
 

Skupština Društva nije prihvatila Informaciju direktora o stanju u Društvu s osvrtom na način 

stjecanja vlastitih poslovnih udjela i načina otuđenja vlastitih poslovnih udjela, imenovala je revizora - 

Društvo Saldo Revizor d.o.o. Osijek radi ispitivanja zakonitosti vođenja poslova Društva i rada 

Nadzornog odbora u dijelu stjecanja vlastitih poslovnih udjela i prodaje, te donijela Odluku o 

poništenju Odluke Nadzornog odbora Društva o prodaji vlastitih poslovnih udjela od 9. lipnja 2016. 

godine. 
 

Nakon što je posebni revizor, Društvo Saldo-Revizor d.o.o. Osijek dostavilo nalaz i mišljenje 

glede stjecanja i prodaje vlastitih poslovnih udjela te izrazilo stajalište kako je stjecanje bilo zakonito, 

ali da je odluka o prodaji vlastitih (trezorskih) udjela trebala biti donesena od strane Skupštine 

Društva, a ne od strane Nadzornog odbora, Župan Osječko-baranjske županije je zatražio sazivanje 

nove Skupštine Društva s dnevnim redom koji je između ostalog sadržavao i prijedlog o opozivu 

članova Nadzornog odbora. 
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Župan Osječko-baranjske županije inicirao je sastanak koji je održan 29. prosinca 2016. 

godine s predstavnicom radnika Društva u Nadzornom odboru Društva, povjerenikom Povjerenstva 

Sindikata prometa i veza Podružnice Cesting d.o.o., predsjednikom Nezavisnog cestarskog sindikata, 

te predsjednicom Podružnice Cesting d.o.o. Nezavisnog cestarskog sindikata, kako bi iznijeli svoja 

stajališta o cjelokupnoj situaciji u Društvu. Župan je predložio da se povuku vlastiti udjeli Društva te 

objasnio da će Osječko-baranjska županija kao vlasnik 9.408 poslovnih udjela predložiti Skupštini 

društva donošenje odluke o povlačenju 7.835 vlastitih poslovnih udjela Društva ukupne nominalne 

vrijednosti od 7.835.000,00 kuna, na način da se povećavaju nominalni iznosi svih poslovnih udjela 

razmjerno sudjelovanju u temeljnom kapitalu društva. 
 

To znači da se smanjuje temeljni kapital Društva koji iznosi 24.763.000,00 kuna za iznos od 

1.063.800,00 kuna na iznos od 23.699.200,00 kuna koji se dijeli na 16.928 poslovnih udjela, svaki 

nominalne vrijednosti od 1.400,00 kuna, zbog povlačenja vlastitih poslovnih udjela. Sukladno članku 

390. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, smanjenje temeljnog kapitala je nužno budući da 

nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja sto. 
 

Sukladno izmjeni trebala bi se promijeniti i odredba članka 8. Društvenog ugovora društva 

Cesting d.o.o. Osijek od 26. lipnja 2014. godine na način da temeljni kapital Društva iznosi 

23.699.200,00 kuna, podijeljen je na 16.928 poslovna udjela, svaki nominalne vrijednosti od 1.400,00 

kuna, tako da Osječko-baranjska županija, koja ima 9.408  udjela svaki nominalne vrijednosti od 

1.400,00 kuna ili 55,58% od ukupnog temeljnog kapitala Društva te mali udjeličari potpisnici 

Društvenog ugovora imaju ukupno 7.520 poslovna udjela svaki nominalne vrijednosti od 1.400,00 

kuna ili 44,42% od ukupnog temeljnog kapitala. 
 

Na takav prijedlog Župan je zatražio od svih predstavnika nazočnih na sastanku mišljenje o 

povlačenju udjela, opozivu članova Nadzornog odbora i imenovanju novih, prijedlog predstavnika 

radnika za jednog člana Nadzornog odbora, održavanju Izvanredne Skupštine i promjeni Društvenog 

ugovora. Navedeni prijedlog je podržan i ocijenjen kao najbolje rješenje u tom trenutku. 
 

Nakon sastanka, Župan je uputio zahtjev za održavanje Izvanredne Skupštine Društva za 17. 

siječnja 2017. godine, koja nije bila održana zbog nedostatka kvoruma. 
 

Sljedeća Izvanredna Skupština Društva zakazana je i održana 30. siječnja 2017. godine u 

15,00 sati u prostorijama Društva. Na Skupštini je bilo nazočno 15.457 glasova. Predložena Odluka o 

opozivu članova Nadzornog odbora nije donesena budući da nije postignuta propisana tročetvrtinska 

većina. 
 

Direktor Društva obratio se Skupštini kao jedan od ponuditelja na natječaju za otkup vlastitih 

udjela, obrazložio da su sve aktivnosti glede kupoprodaje udjela bile usmjerene isključivo u interesu 

Društva, te da je u interesu Društva povukao tužbu protiv Odluke Nadzornog odbora o nedavanju 

suglasnosti na otkup vlastitih udjela Društva, o čemu prilaže i podnesak od 30. siječnja 2017. godine. 
 

Na istoj Izvanrednoj skupštini Društva, Osječko-baranjska županija je predložila Odluku o 

povlačenju vlastitih trezorskih udjela Društva kojom se nominalni iznos pojedinačnog udjela povećava 

s 1.000,00 na 1.400,00 kuna, a vlasništvo malih udjeličara za oko 15% u ukupnom kapitalu Društva. 

Za prijedlog Osječko-baranjske županije glasovalo je sveukupno 9.579 glasova, a protiv je bilo 5.878 

glasova, dakle Odluka je pravovaljana, jer je donesena natpolovičnom većinom nazočnih glasova. 

Međutim, predsjednik Skupštine nije potvrdio da je Odluka o povlačenju vlastitih udjela Društva 

donesena, već je ustrajao na svom stajalištu da se ova odluka mora donijeti kvalificiranom, odnosno 

tročetvrtinskom većinom glasova nazočnih Skupštini Društva, uz obrazloženje da se ista ne može niti 

donijeti i provesti izdvojeno od Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva i Odluke o izmjenama 

Društvenog ugovora koji su bili predloženi u sljedećim točkama dnevnog reda. 
 

S obzirom na odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora Društva, 

Osječko-baranjska županija je upozorila Skupštinu Društva na okolnost da njezin predsjednik ne želi 

proglasiti pravovaljano donošenje Odluke o povlačenju vlastitih udjela, jer smatra da je za povlačenje 

vlastitih udjela nužna tročetvrtinska većina nazočnih glasova na Skupštini Društva. Iz tog razloga 

Osječko-baranjska županija je na Izvanrednoj Skupštini društva najavila poduzimanje pravnih mjera 

glede utvrđivanja pravovaljanosti Odluke o povlačenju vlastitih udjela Društva. 
 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka koji u prijedlogu glasi: 
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Temeljem članka 30. točka 15. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 

broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi s člankom 390. 

stavak 1., člankom 419. i člankom 454. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" 

broj 111/93., 34/99., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13. i 110/15.), Skupština 

Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici _______________________ 2017. godine 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju u trgovačkom društvu Cesting d.o.o 

Osijek te povlačenja vlastitih udjela i 

smanjenja temeljnog kapitala društva 
 

 

I. 

 

Skupština Osječko-baranjske županije prihvaća Informaciju o stanju u trgovačkom društvu 

Cesting d.o.o. Osijek. 

 

 

II. 

 

Skupština Županije prihvaća povlačenje 7.835 vlastitih udjela trgovačkog društva Cesting 

d.o.o. Osijek i smanjenje temeljnog kapitala trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek od 

24.763.000,00 kuna za 1.063.800,00 kuna na 23.699.200,00 kuna, kao posljedicu primjene članka 390. 

stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, te sukladno tome izmjenu Društvenog ugovora trgovačkog 

društva Cesting d.o.o. Osijek. Zbog povlačenja vlastitih udjela temeljni kapital društva se dijeli na 

16.928 poslovnih udjela kojima se nominalna vrijednost povećava s 1.000,00 kuna na 1.400,00 kuna. 

 

 

III. 

 

Skupština Županije odobrava do sada poduzete radnje i ovlašćuje župana Osječko-baranjske 

županije na poduzimanje daljnjih radnji radi povlačenja vlastitih udjela i smanjenja temeljnog kapitala 

trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek i s tim u vezi donošenja Odluke o izmjenama Društvenog 

ugovora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek. 

 

 

IV. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I L O Z I 

 

 

 

1. Izvješće nezavisnog revizora o stjecanju vlastitih poslovnih udjela i prodaji vlastitih 

poslovnih udjela Društva Cesting d.o.o. Osijek od prosinca 2016. godine 

 

2. Primjedbe direktora Cesting d.o.o. Osijek na Izvješće o zakonitosti stjecanja vlastitih 

poslovnih udjela i prodaji vlastitih poslovnih udjela Ur.broj: 01/16-11527/2 od 2. 

siječnja 2017. godine 

 

3. Očitovanje nezavisnog revizora na Primjedbe na Izvješće o zakonitosti stjecanja 

vlastitih udjela i prodaji vlastitih udjela od 13. siječnja 2017. godine 

 

4. Prilog 
 

- Iz zapisnika 13. sjednice Nadzornog odbora (25. listopada 2016.) 

- Iz zapisnika 15. sjednice Nadzornog odbora (19. prosinca 2016.) 

- Iz zapisnika 16. sjednice Nadzornog odbora (30. prosinca 2016.) 
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PRILOG 

 

 

 Iz zapisnika 13. sjednice Nadzornog odbora (25. listopada 2016.) 

 

U Zapisniku s 13. sjednice Nadzornog odbora, u obrazloženju odluka kojima Nadzorni odbor 

uskraćuje suglasnost za prijenos poslovnih udjela direktoru Društva i djelatniku Društva koji su 

ponudu za kupnju 8.470 poslovnih udjela predali 18. listopada 2016. godine stoji (citirano): 

 

„Slijedom navedenoga, Nadzorni odbor je došao do zaključka da se radi o skrivenoj ponudi 

treće (pravne ili fizičke) nepoznate osobe, odnosno da bi se radilo o tzv. „neprijateljskom 

preuzimanju“ od strane „konkurentskog poduzeća“ da pokupuje udjele tvrtke Cesting d.o.o. i tako 

bi u bliskoj budućnosti došao do većinskog udjela. 

Do ovakvog zaključka Nadzorni odbor je došao uvidom u dvije gore prispjele ponude, koje su 

osim ponuđenog iznosa potpuno istovjetne u pogledu pisanja, fonta, stila pisanja, sadržaja, pa i 

papira, kuverte iz čega se prostim okom može uočiti da je obje ponude pisala jedno te ista osoba.  

Nadalje i događaji koji su uslijedili dan ranije u vidu pritisaka na jednog člana Nadzornog 

odbora pobuđuju dodatnu sumnju da se u odnosu na ove dvije ponude ne radi o neovisnim 

ponuditeljima. 

Sindikalni povjerenik Sindikata prometa i veza Hrvatske (ujedno i predsjednik Skupštine 

Društva), je upozorio predsjednika Nadzornog odbora i jednog člana Nadzornog odbora da je 

moguće „neprijateljsko preuzimanje“ od poznate osobe prije održane sjednice Nadzornog odbora. 

Sumnju u fingiranu ponudu za kupnju udjela ova dva ponuditelja dodatno osnažuje i 

činjenica da ponuditelj gospodin (djelatnik Društva) objektivno financijski nije sposoban realizirati 

kupovinu za visoko ponuđeni novčani iznos, odnosno da je on paravan ponuditelju gospodinu 

(direktoru Društva), a oba da nastupaju za treću osobu“. 

 

Jedan od članova Nadzornog odbora – djelatnik Cestinga  d.o.o. navodi,  kako mu se večer 

prije održavanja 13. sjednice Nadzornog odbora od 25. listopada 2016. godine dogodilo nešto 

neuobičajeno, uslijed čega nije cijelu noć spavao. U kasnim večernjim satima primio je na svoj 

službeni mobitel nekoliko poziva različitih osoba koji su tu večer pokušavali sa njim dogovoriti 

sastanak sa „određenom gospodom“ što je on odbio. Pola sata prije ponoći uočio je da  se pred 

njegovom kućom zaustavlja crni Mercedes 500, te pored njega još jedan crni „Džip“. Uslijedio je još 

jedan mobitelski poziv kojim ga se pokušalo nagovoriti da na 5 minuta izađe iz kuće. Pri tome mu je 

sugovornik rekao da će ga nagraditi, obzirom je sutra otvaranje ponuda za kupnju poslovnih udjela, 

tražeći da ne prisustvuje sjednici Nadzornog odbora i otvaranju ponuda. Sve te prijedloge član 

Nadzornog odbora je odbio. I nastavlja kako ne tvrdi da iza direktora i djelatnika Društva koji su 

podnijeli ponude za kupnju udjela stoji treća osoba koja ga je zvala mobitelom, ali mu nije jasno zašto 

ga je zvao večer prije oko ponoći i rekao kako mu još fali samo jedan glas u Nadzornom odboru 

odnosno, da mu fali još samo njegov glas i da će ga nagraditi. 

 

Dodaje kako je dotičnog sugovornika nekoliko puta susretao, jednom prigodom kada su bile 

poplave kod Županje. Kada su pod šatorom bili nazočni stožer vojske, ministri, policija, novinari, isti 

je napravio „dramu“ i ne preže pred ničime. Iz navedenih razloga ujutro ga je  bilo strah izaći iz 

dvorišta i ići na posao. Zaključuje  „kako ovdje nešto ne štima, te zamolio predsjednika Nadzornog 

odbora da ga dotični gospodin više ne uznemirava i da je zbog pritiska spreman i odustati od 

kupovine udjela, jer smatra kako je imenovani gospodin „spreman na sve“. 

 

Za razumjeti je i predsjednika Nadzornog odbora kada na istoj sjednici  kaže kako zbog 

izrečenih navoda smatra da je  i njemu ugrožena sigurnost. U nastavku svoje rasprave navodi da je 

razmišljao da odustane od svoje ponude  jer mu je od svega važnije zdravlje, da se uoči sjednice 

probudio usred noći oko pola 2 i nije mogao spavati. Kada je ujutro pogledao svoj mobitel vidio je 

poruku člana Nadzornog odbora,  uplašio se i gledao kroz prozor ima li koji auto parkiran ispred 

njegove kuće i ponavlja kako ga je obuzeo strah.  

 



 

Na upit članice Nadzornog odbora za razloge uskrate suglasnosti za prodaju trezorskih udjela,  

predsjednik Nadzornog odbora odgovora  kako smatra da postoji opasnost za Društvo uslijed 

neprijateljskog preuzimanja od strane treće osobe… 

 

 

 Iz zapisnika 15. sjednice Nadzornog odbora (19. prosinca 2016.) 

 

Zapisnik s 15. sjednice Nadzornog odbora održane 19. prosinca 2016. godine potvrđuje da se 

dana 24. listopada 2016. godine u prostorijama Društva održao neformalni dvosatni susret 

predsjednika i dva člana Nadzornog odbora  o informaciji koju im je 20. 10. 2016. godine priopćio 

predsjednik Skupštine Društva, ujedno povjerenik sindikata, da Društvo kupuje „treća osoba“, a što je 

predsjednik Skupštine Društva i povjerenik sindikata proslijedio i SMS porukom predsjedniku 

Nadzornog odbora. Raspravljali su o tome što učiniti u slučaju neprijateljskog preuzimanja od strane 

treće osobe. 

 

 

 Iz zapisnika 16. sjednice Nadzornog odbora (30. prosinca 2016.) 

 

Zapisnik s 16. sjednice Nadzornog odbora održane dana 30. prosinca  2016. godine jasno 

ukazuje da su se napetost i dvojbe glede budućnosti tvrtke Cesting d.o.o. prenijele i na djelatnike. 

 

Tako član Nadzornog odbora  navodi kako je u svom uredu ugledao papir potpore direktoru 

Društva odaslan s faksa info centra iz kojeg se ne vidi tko je pošiljatelj i tko stoji iza prikupljanja 

potpisa potpore, da su neki radnici potporu direktoru potpisali, a neki nisu, te da smatra da se na 

takav način pravi razdor među ljudima. 

 

Jedan od članova Nadzornog odbora i na ovoj sjednici ponavlja kako zbog cijele situacije ne 

spava mirno jer se boji za svoj život kao i živote svoje obitelji, da sa cjelokupnom situacijom liježe, 

diže se, spava, sanja i da mu to ne treba u životu…. 

 

… 

 

Gore opisane situacije i rasprave sadržane u zapisnicima sa sjednica Nadzornog odbora Društva 

potvrđuju da su pojedini članovi Nadzornog odbora u proceduri donošenja odluka o prodaji trezorskih 

udjela bili izloženi pritiscima, da se tijekom odlučivanja otvorio niz proceduralno-pravnih pitanja 

glede prava glasa i mogućeg sukoba interesa, procedure glasovanja i legitimnosti donošenja odluka, a 

na koja članovima Nadzornog odbora pravna služba Društva nije pravodobno, jasno i nedvosmisleno 

odgovorila, zbog čega su se i obavljale telefonske konzultacije tijekom sjednice s drugim pravnim 

stručnjakom, s obzirom da je pravnik Društva obrazložio da mu za odgovore na postavljene upite treba 

nekoliko dana jer mora zatražiti mišljenje drugih pravnih stručnjaka. 

 

Zapisnici sa sjednica ukazuju na različita stajališta i dvojbe članova Nadzornog odbora glede 

mogućih sukoba interesa i pravovaljanosti kod donošenja odluka, ali i na pokušaje  „trećih osoba“ 

izvan Nadzornog odbora da utječu na odluke glede kupoprodaje udjela.   

 

 


