
Dužna pozornost i odgovornost članova uprave 

Članak 252. 

(1) Članovi uprave moraju voditi poslove društva s pozornošću 

urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu 

društva. 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. 

(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, 

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 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. 

 

 

 

 

 

 



Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora 

Članak 272. 

(1) Članovi nadzornog odbora dužni su djelovati u interesu 

društva. 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., 273. i 273.a 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. 


