
Temeljem članka 30. točke 2. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 
broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), Skupština Osječko-baranjske županije 
donijela je na 23. sjednici 3. listopada 2008. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o privatizaciji trgovačkog društva 
Cesting d.o.o. Osijek 

 
 
I. TEMELJNA  ODREĐENJA 
 

Članak 1. 
 

Trgovačko društvo Cesting d.o.o. Osijek (u daljnjem tekstu: Društvo) privatizira se na način i 
pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom. 
 
 

Članak 2. 
 

Temeljni kapital Društva utvrđen je u iznosu od 24.763.000,00 kuna (slovima: 
dvadesetčetirimilijunasedamstošezdesettritisuće kuna). Temeljni kapital je djeljiv. 
 
 Temeljni kapital podijeljen je na 24.763 (slovima: dvadesetčetiritisućesedamstošezdesettri) 
udjela, svaki nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna). 
 
 
II. NAČIN PRIVATIZACIJE 
 
 

Članak 3. 
 

Privatizacija će se provesti na sljedeći način: 
 
1. Prodajom 12.382 (slovima: dvanaesttisućatristoosamdesetdva) udjela Društva u ukupnoj 

nominalnoj vrijednosti 12.382.000,00 kuna (slovima: dvanaestmilujunatristoosamdesetdvije 
tisuće kuna) što čini 50% ukupnog temeljnog kapitala Društva, a koji se mogu prodati 
isključivo uz popust zaposlenima i ranije zaposlenima u Društvu (članak 5. stavak. 1 točka 1. 
Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, u daljnjem tekstu: ZPDP) tako da svaka od tih osoba 
može otkupiti udjele u nominalnoj vrijednosti od najviše 10.000 eura preračunato u kune 
prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora. Zaposleni i ranije zaposleni u Društvu 
stječu udjele uz primjenu načela jednakog stjecanja. 

 
2. Prodajom na tržištu 987 (slovima: devetstoosamdesetsedam) udjela Društva u ukupnoj 

nominalnoj vrijednosti 987.000,00 kuna (slovima: devetstoosamdesetsedamtisuća kuna) što 
čini 4% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Pri prodaji 4% udjela prioritet će imati kupnja 
po modelu ESOP-programa. 

 
3. Prijenosom bez naknade Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb 2.477 (slovima: 

dvijetisućečetiristosedamdesetsedam) udjela u ukupnoj vrijednosti od 2.477.000,00 kuna 
(slovima: dvamilijunačetiristosedamdesetsedamtisuća kuna), što čini 10% ukupnog temeljnog 
kapitala Društva. 



4. Prijenosom bez naknade Vukovarsko-srijemskoj županiji 1.982 (slovima: tisućudevetsto 
osamdesetdva) udjela u ukupnoj vrijednosti od 1.982.000,00 kuna (slovima: milijundevetsto 
osamdesetdvijetisuće kuna), što čini 8% ukupnog temeljnog kapitala Društva. 

 
5. Prijenosom bez naknade Virovitičko-podravskoj županiji 496 (slovima: četiristodevedesetšest) 

udjela, u ukupnoj vrijednosti od 496.000,00 kuna (slovima: četiristodevedesetšesttisuća kuna), 
što čini 2% ukupnog temeljnog kapitala Društva. 

 
6. Osječko-baranjska županija zadržava u svom vlasništvu 26% ukupnog temeljnog kapitala 

Društva, odnosno 6.439 (slovima: šesttisućačetiristotridesetdevet) udjela Društva u ukupnoj 
nominalnoj vrijednosti od 6.439.000,00 kuna (slovima: šestmilijunačetiristotridesetdevettisuća 
kuna). 

 
 

Članak 4. 
 

Svi udjeli prodani odnosno preneseni na temelju ove Odluke su osnivački udjeli. Udjeli se 
mogu prenositi pod uvjetima i na način utvrđen zakonom i Društvenim ugovorom Društva. 
 
 
III. UVJETI PRODAJE UDJELA 
 
 

Članak 5. 
 

Udjele pod uvjetima iz članka 3. točka 1. ove Odluke mogu kupiti zaposleni i ranije zaposleni u 
Društvu. 
 

Status zaposlenih i ranije zaposlenih imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske 
koji su sada zaposleni ili su bili zaposleni u Društvu počev od dana početka 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. 
 
 

Članak 6. 
 

Osobe iz članka 5. stavak 1. ove Odluke mogu kupiti udjele uz osnovni popust od 20% i 
dodatni popust od 1% za svaku navršenu godinu radnog staža u trenutku predbilježbe udjela. 
 

Osobe iz članka 5. stavak 1. ove Odluke koji udjele stječu kupnjom, mogu uz popust steći 
udjele u nominalnoj vrijednosti od najviše 10.000 eura preračunato u kune prema srednjem tečaju 
HNB na dan sklapanja ugovora. 
 

Osobe iz članka 5. stavak 1. ove Odluke u slučaju jednokratne uplate ugovorne cijene udjela u 
roku osam (8) dana od dana sklapanja ugovora, ostvaruju dodatni popust od 50% obračunat na iznos 
koji je kupac temeljem ugovora dužan uplatiti. 
 

Kupac koji ugovorenu cijenu uplaćuje obročno, naknadno može zatražiti jednokratnu uplatu 
preostalog iznosa. U tom slučaju revalorizacija duga obavlja se s danom uplate, a revalorizirani iznos 
duga umanjuje se za popust utvrđen člankom 32. Zakona o privatizaciji. 
 

 2



Ako se nakon kupnje udjela utvrdi da osobi koja je udjele upisala ne pripada odobreni popust 
Osječko-baranjska županija će biti ovlaštena od stjecatelja udjela potraživati iznos razlike između 
odobrenog i stvarno pripadajućeg popusta, uvećane za zateznu kamatu. 
 
 

Članak 7. 
 

Osobe iz članka 5. stavak 1. ove Odluke kupljene udjele plaćuju jednokratno ili otplaćuju u 
obrocima, tako da su svoje obveze po toj osnovi dužne ispuniti najkasnije u roku od dvadeset (20) 
godina od dana sklapanja ugovora o prodaji udjela. 
 

Udjeli iz članka 3. stavak 1. točka 1. ove Odluke će se otplaćivati u gotovom novcu u skladu 
sa sklopljenim ugovorom. 
 

Obročna uplata udjela obavit će se kako slijedi: 
 
a) u prvoj otplatnoj godini, najkasnije do isteka prvih dvanaest mjeseci od dana sklapanja 

ugovora (u daljnjem tekstu: godišnje razdoblje), uz prvi obrok, otplate jedanaest (11) jednakih 
obroka koji čine ukupno pet (5) posto prodajne cijene udjela; 

b) u svim narednim godišnjim razdobljima, otplate dvanaest (12) jednakih obroka godišnje koji 
čine ukupno pet (5) posto prodajne cijene udjela, revalorizirane u skladu s odredbama ugovora 
o prodaji udjela. 

 
Mjesečni obroci dospijevaju na naplatu svakog zadnjeg dana u mjesecu za svaki naredni 

mjesec koji slijedi nakon mjeseca u kojem je uplaćen prvi obrok. 
 

Uplata se, prema odluci Komisije iz članka 9. ove Odluke obavlja na blagajni Društva ili na 
žiro-račun Osječko-baranjske županije. Društvo će navedene iznose koji su uplaćeni na žiro-račun 
Društva, s naznakom uplatitelja, dostaviti Osječko-baranjskoj županiji zajedno s primjercima ugovora 
za potpis, najkasnije u roku od trideset (30) dana od isteka roka za kupnju udjela. 
 

U pogledu revalorizacije iznosa duga odnosno eventualne primjene devizne klauzule pri 
izračunu duga, primjenjuju se odredbe sadržane u ugovoru. 
 

Ubrana sredstva od prodaje udjela prihod su Osječko-baranjske županije, a namijenit će se za 
financiranje kapitalnih projekata u cestogradnji Osječko-baranjske županije. 
 
 
IV. POSTUPAK PRIVATIZACIJE 
 
 

Članak 8. 
 

Prodaja udjela iz članka 3. ove Odluke provest će se u postupku propisanom Programom 
privatizacije. 
 

Program privatizacije donosi Skupština Osječko-baranjske županije. 
 

Programom iz stavka 2. uređuje se postupak privatizacije Društva, a osobito postupak 
predbilježbe i kupnje udjela, način ostvarivanja jednakog prava stjecanja udjela te prava na popust, 
nadležnost za rješavanje sporova i druge odredbe kojima se potanje uređuje postupak privatizacije, te 
prava odnosno obveze sudionika privatizacije. 
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Članak 9. 
 

Radi provođenja radnji propisanih ovom Odlukom i Programom privatizacije, Poglavarstvo 
Osječko-baranjske županije (u daljem tekstu: Poglavarstvo) osniva Komisiju za provedbu privatizacije 
(u daljnjem tekstu: Komisija). 
 

Komisija broji 5 članova koje će Poglavarstvo imenovati u roku od 10 dana od dana stupanja 
na snagu ove Odluke. 
 

Komisija odlučuje većinom glasova svih članova. 
 
 

Članak 10. 
 

Komisija je ovlaštena svojom odlukom utvrditi podrobnija pravila o tehnici provođenja radnji 
koje se obavljaju u postupku privatizacije, a u skladu s Programom privatizacije. 
 

Ako se pojedina odredba Odluke ili Programa u postupku privatizacije ne bi mogla ostvariti 
zbog stvarnih ili pravnih razloga, Skupština Osječko-baranjske županije ovlaštena ih je mijenjati, ne 
povređujući prava što su ih pojedini sudionici privatizacije do tada stekli. 
 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 11. 
 

U slučaju spora nastalog u svezi s pravima i obvezama nastalim na temelju Odluke i Programa 
privatizacije, odnosno upisom preuzete obveze na uplatu udjela, nadležan je stvarno nadležni sud u 
Osijeku. 
 
 

Članak 12. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 024-02/08-04/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-08-5 
 
Osijek, 3. listopada 2008. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Ivica Završki, v.r. 
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