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         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 

KLASA: 400-01/12-01/52 

URBROJ: 2140/01-10-12-2 

Krapina, 17. svibnja 2012. 

 

O.D. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA 

        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                 

 

PREDMET: Nacrt prijedloga zaključka o odobrenju novog  Društvenog ugovora  

                      trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko 

                      turističku djelatnost 

 

PRAVNI TEMELJ:  - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne  

   novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,    

   125/08, 36/09 i 150/11 ), članak 35. točka 5.  

 - Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/03, 34/99,   

   52/00-Odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), članak    

   454.  

 - Statut Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko- 

   zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09),   

   članak 17.  

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: o.d. Župana – zamjenica župana 

 

IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela  

                                   za poslove župana  i Županijske skupštine 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

Krapinsko-zagorska županija i Grad Zabok članovi su društva Krapinsko-zagorski aerodrom 

d.o.o. za športsko turističku djelatnost (dalje u tekstu: Društvo) upisanog u sudskom registru 

Trgovačkog suda u Zagrebu, u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 

080322886, OIB: 74828960258. Temeljni kapital Društva iznosi 2.233.000,00 kuna. 

Skupština Društva, sukladno odredbi članka IX. Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. 

Krapinsko zagorska športsko turistička zračna luka, dana 11. travnja 2012. godine usvojila je 
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novi Društveni ugovor trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko 

turističku djelatnost. 

Novi Društveni ugovor, u odnosu na važeći, predviđa slijedeće promjene: 

- promjenu sjedišta Društva (umjesto Krapine predlaže se sjedište u Zaboku), 

- promjenu djelatnosti koje čine predmet poslovanja Društva (briše se djelatnost 

trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu), 

- utvrđivanje obveze članova Društva da mjesečno izdvajaju financijska sredstva za rad 

Društva i Uprave sve dok Društvo ne počne profitabilno poslovati (ova je obveza za 

članove Društva bila utvrđena u visini razmjerno postotku poslovnih udjela), 

- utvrđivanje postupka i uvjeta raspolaganja poslovnim udjelima, 

- određivanje ukupnog broja glasova na Skupštini sukladno broju poslovnih udjela 

(2233), 

- utvrđivanje načina odlučivanja Skupštine (Skupština može pravovaljano odlučivati 

ako su sjednici nazočni svi članovi Društva koji raspolažu natpolovičnom većinom 

glasova, a odluke donose većinom ukupnog broja glasova, osim ako je zakonom 

propisano drugačije) te 

- promjenu visine sredstava kojima je ovlaštena samostalno raspolagati Uprava Društva 

sa 30.000,00 kn na 70.000,00 kuna. 

 

Kako, temeljem članka 35. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

Županijska skupština osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne 

(regionalne) samouprave, tako Županijska skupština odlučuje i o svim promjenama akta o 

osnivanju. Također, sukladno članku 454. Zakona o trgovačkim društvima, društveni ugovor 

može se izmijeniti samo odlukom članova društva. 

Slijedom navedenog, predlaže se o.d. župana-zamjenici župana da utvrdi Prijedlog zaključka 

kojim se odobrava sklapanje novog Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-

zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost,  u tekstu kao u prilogu, te isti uputi 

Županijskoj skupštini na usvajanje. 

 

 

Prilog: 

 Prijedlog zaključka  o. d. župana-zamjenice župana, 

 Društveni ugovor od 10. lipnja 2010. g., 

 Prijedlog zaključka Županijske skupštine, 

 Društveni ugovor od 11. travnja 2012. g..  

      

 

       P R O Č E L N I C A 

         Dubravka Sinković 
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         REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

  Ž U P A N  

KLASA: 400-01/12-01/52 

URBROJ: 2140/01-02-12-3 

Krapina, 21. svibnja 2012. 

 

                       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

PREDMET: Prijedloga zaključka o odobrenju sklapanja  Društvenog ugovora  

                      trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko 

                      turističku djelatnost 

 

        

 Na temelju  članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09) o.d. 

župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije dana 21. svibnja 2012. godine 

donosi 

Z A K L J U Č A K  

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o odobrenju sklapanja Društvenog ugovora trgovačkog 

društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost.      

 

2. Prijedlog zaključka i tekst Društvenog ugovora nalaze se u prilogu i čine sastavni dio 

ovog Zaključka, te se upućuje  Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 

 

3. Za izvjestiteljicu po točci 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana 

Malogorski, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za poslove župana i Županijske 

skupštine.  

 

                            o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA                                                                                                                           

                        Sonja Borovčak 

Dostaviti:  

1. Županijska skupština, 

2. za Zbirku isprava, 

3. pismohrana. 
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KLASA: 400-01/12-01/52 

URBROJ: 2140/01-01-12-4 

Krapina, 12. srpanj 2012. 

 

 

 

Na temelju članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08 i 36/09), članka 454.  Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 

111/03, 34/99,   52/00-Odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 17. 

Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 

13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko-zagorske 

županije na 17. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2012.  godine donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

Odobrava se sklapanje Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski 

Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

         PREDSJEDNIK 

                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

                                                                                                    Višeslav Ćuk, dr. med. 

 

 

Dostaviti: 

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. 

za športsko turističku djelatnost, n/p direktorice 

Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6, 

2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,  

3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 

za objavu, 

4. za zbirku isprava, 

5. za prilog zapisniku, 

6. pismohrana, ovdje. 

 



DRUŠTVENI UGOVOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA   
Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost 

 
I 

Ovim Ugovorom osnivači osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću te povodom istog utvrđuju 
međusobna prava i obveze 

II. 
Članovi  Društva  su: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1. OIB: 20042466298   ……………………………… 
Grada Zabok, Zabok, Zivtov trg 10, OIB: 39265120858  ….. …………………………………………………………………. 

III. 
Tvrtka:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tvrtka društva s ograničenom odgovornošću glasi Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko 
turistički djelatnost………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Skraćeno tvrtka  glasi:  Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.………………………………………………………………… 

IV. 
Sjedište Društva ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sjedište Društva je u Zaboku ……………………………………………………………………………………………………………… 
Odluka o poslovnoj adresi donosi Uprava……………………………………………………………………………………………. 

V. 
Predmet poslovanja je ………………………………………………………………...........................................................          

 Zračni prijevoz  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Djelatnost u zračnim lukama………………………………………………………………………………………………….. 

             organiziranje i održavanje tečajeva, poduke i stručnog osposobljavanja  i pripreme za ispite 
            letačkog i zemaljskog osoblja …………………………………………………………………………………………………… 

 športska rekreacija, jedriličarstvo, padobranstvo  ………………………………………………………………… 
 pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i 

drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih  
      usluga ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 kupnja i prodaja robe ……………………………………………………………………………………………………………… 
 pripremanje hrane, usluživanje pićem i napicima i pružanje usluga smještaja…………………………. 

Temeljni kapital Društva iznosi 2.233.000,00 (dvamilijunadvjestotridesettritisuće) kuna…………………….. 
VI. 

Poslovni udjeli članova Društva iznose ……………………………………………………………………………………………… 
1.Krapinsko-zagorska županija : ……………………………………………………………………………………………………….. 
jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu 2.130.000,00 (dvamilijunastotridesettisuća) kuna…………… 
četiri poslovna udjela u nominalnom iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna …………………………………………… 
jedan poslovni udio u nominalnom iznosu 8.000,00 (osamtisuća) kuna …………………………………………….. 
2. Grad Zabok :  
jedan  poslovni udjel u nominalnom iznosu  83.000,00 (osamdesettritisuće) kuna ............................... 

VII. 
Financijska pomoć: 
Članovi Društva obvezuju se mjesečno izdvajati financijska sredstva za rad  Društva i Uprave sve dok 
Društvo ne počne profitabilno poslovati odnosno samo sebe financirati …………………………………………… 
Način financiranja troškova uprave i poslovanja Društva osnivači će regulirati posebni aktom ……….. 

VIII. 
Poslovni udjeli:  
Poslovni udio u Društvu je djeljiv i prenosiv……………………………………………………………………………………….. 
Poslovni udio osnivača Društva određuje se prema veličini poslovnog udjela ……………………………………. 



Kod donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala može se odrediti da poslovni udio osnivača 
Društva nije određen veličinom preuzetog temeljnog uloga, već da bude određen kako se utvrdi 
odlukom o povećanju temeljnog kapitala. 
Članovi Društva koji imaju namjeru raspolagati svojim poslovnim udjelom obvezan je o svojoj namjeri 
raspolaganja preporučenim pismom obavijestiti drugog člana društva  …………………………………………….. 
Kod prijenosa poslovnih udjela članovi Društva imaju pravo prvokupa……………………………………………… 
U obavijesti o namjeri raspolaganja član Društva je obavezan navesti: 

- kome ima namjeru prenijeti poslovni udjel  ……………………………………………………………………………. 
- Koji su uvjeti prijenosa (cijenu, rokovi, plaćanja, dozvola upisa u knjigu poslovnih udjela) …… 

Član društva koji želi iskoristiti pravo prvokupa je obvezan u roku od 15 dana (petnaest) od dana 
primitka preporučenog pisma s obavijest, isto preporučenim pismom izjaviti članu društva koji želi 
raspolagati poslovnim udjelom da pristaje na uvjete prijenosa  ………………………………………………………… 
Ukoliko član društva koji ima pravo prvokupa ne postupi sukladno prethodnom stavku, pravo 
prvokupa prestaje istekom 15 (petnaest) dana iz prethodnog stavka ………………………………………………. 
 
Član društva koji želi raspolagati poslovnim udjelom obavezan je , po primitku izjave o pristanku na 
uvjete prijenosa, preporučenim pismom pozvati člana društva koji koristi pravo prvokupa na 
zaključenje ugovora …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Član društva koji želi iskoristiti pravo prvokupa obavezan je pristupiti zaključenju tog ugovora u roku 
određenim u preporučenom pozivu člana društva koji želi raspolagati poslovnim udjelom ……………… 
Ukoliko član društva koji ima pravo prvokupa ne postupi sukladno prethodnom stavku, pravo 
prvokupa prestaje ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Član društva suglasno izjavljuje da raspolaganje poslovnim udjelom znači sve pravne poslove kojim se 
prenosi poslovni udjel ………………………………………………………………………………………………………………………... 
Članovi društva su suglasni da odnose između sebe kao i odnose sa eventualnim budućim članovima 
društva urede kroz javno privatno partnerstvo  ………………………………………………………………………………….. 
Uprava društva je obavezna odbiti upis u knjigu poslovnih udjela promjenu na temelju raspolaganja 
poslovnim udjelom koji nije obavljen sukladno ovom članku ……………………………………………………………… 

IX. 
Organi društva : 
Organi Društva jesu:………………………………………………………………………………………………………........................ 
- Skupština…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Uprava…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

X. 
Glavna skupština: 
Društvom upravlja Skupština koju čine članovi Društva……………………………………………………………………….. 
Ukupni broj glasova na Glavnoj skupštini je 2.333 jer svakih 1.000,00 kuna poslovnog udjela daje 
pravo na jedan glas…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Skupština se održava po potrebi, a najmanje jedanput godišnje………………………………………………………. 
Skupštinu saziva Uprava…………………………………………………………………………………………………………………….  
 Skupština odlučuje o :………………………………………………………………………………………………………………………… 

- financijskim izviješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju 
gubitaka………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- imenovanju i opozivu Uprave…………………………………………………………………………………………………. 
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva…………………………………………………………………. 
- davanju prokure……………………………………………………………………………………………………………………… 
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova…………………………………………………………… 
- izmjeni Društvenog ugovora……………………………………………………………………………………………………. 
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koju Društvo može imati protiv Uprave te o 

imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati 
Uprava……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- osnivanje podružnica u zemlji i inozemstvu…………………………………………………………………………….. 



- Skupština može pravovaljano odlučivati ako su sjednici nazočni svi članovi Društva koji 
raspolažu natpolovičnom većinom  glasova, a odluke donose većinom ukupnog broja glasova 
, osim ako  je zakonom propisano drugačije…………………………………………………………………………… 

- Skupština odlučuje o isključenju člana Društva i načinu raspolaganja poslovnih udjela 
isključenog člana …………………………………………………………………………………………………………………… 

XI. 
Uprava: 
Uprava Društva se sastoji se od jednog člana – direktora kojeg imenuje Skupština Društva na vrijeme 
od 4 godine, s time da ista osoba može ponovno biti imenovana. 
Direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno…………………………………………………………………………. 
Direktor društva…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- zastupa i predstavlja Društvo te vodi poslovanje Društva………………………………………………………. 
- samostalno raspolaže sredstvima Društva do iznosa od 70.000,00  (sedamdesettisuća) kuna, 

a za sklapanje poslova Društva iznad navedenog iznosa potrebna je suglasnost 
Skupštine………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- obavlja sve druge poslove koji su mu Zakonom stavljeni u nadležnost………………………………. 
XII. 

Raspodjela dobiti –pokriće gubitka: 
Dobit Društva, po podmirenju svojih zakonskih i ugovornih obveza, utvrđuje se u skladu s propisima, 
a podjela dobiti izvršiti će se između članova razmjerno visini njihovih poslovnih 
udjela…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Društvo podmiruje gubitak iz sredstava rezervi Društva odnosno iz svih sredstava koja se u skladu s 
propisima mogu koristiti za pokriće gubitaka Društva……………………………………………………………………… 

XIII. 
Istup: 
Svaki član Društva može u svako doba slobodno istupiti iz Društva na način da o namjeri istupanja 
obavijesti Upravu te da svoj udjel u Društvu poštujući pravo prvokupa, ponudi ostalim članovima 
Društva………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XIV. 
Isključenje člana: 
Član Društva može biti isključen iz društva:………………………………………………………………………………………… 

- ako povredom odredbi ovog Ugovora nanese štetu Društvu,………………………………………………… 
- ako ometa rad Društva ili ostvarivanja prava drugih članova Društva………………………………….. 
- ako ne poštuje odluke Skupštine Društva………………………………………………………………………………… 

Odluka o isključenju člana Društva i o načinu raspolaganja poslovnim udjelom isključenog člana 
donosi Skupština Društva većinom od 2/3 danih glasova…………………………………………………………………… 
Poslovni udjel isključenog člana može biti :………………………………………………………………………………………… 

- prenesen na samo društvo……………………………………………………………………………………………………… 
- prenesen svim preostalim članovima Društva, jednom članu Društva ili trećim 

osobama………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- povučen (amortiziran)…………………………………………………………………………………………………………… 

Nakon donošenja odluke o isključenju člana Društva koji je isključen nema upravljačkih prava (pravo 
glasa u Skupštini Društva) …………………………………………………………………………………………………………………. 

XV. 
Prestanak: 
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme…………………………………………………………………………………………… 
 Društvo prestaje u zakonom predviđenim slučajevima te odlukom osnivača, u kojem slučaju se 
provodi postupka likvidacije Društva u skladu s zakonom………………………………………………………………….. 

XVI. 
Članovi društva suglasni su da eventualne sporove rješavaju sporazumno, a u protivnom putem 
Trgovačkog suda u Zagrebu……………………………………………………………………………………………………………….. 
 



XVII. 
 Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom sklapanja, a primjenjuje se od dana upisa u trgovački 
registar………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Članovi društva: 
 
 Krapinsko-zagorska županija                                                                                     Grad Zabok 
po županu Hajdaš Dončić Siniši v.r.                                                  po gradonačelniku Hanžek Ivanu v.r.           
 

 
 
 


