
PULJANKA d.d. 
Pula, Anticova 5 
 

Pula, 23. travnja 2009. godine 

 

                                                                            H A N F A                                                                          

       ZAGREBAČKA BURZA d.d. 

       Zagreb 

 
 
 
 
Uprava i Nadzorni odbor PULJANKA d.d. Pula, Anticova 5 
 

o b a v j e š t a v a j u 
 

Nadzorni odbor PULJANKA d.d. Pula održat će  29. travnja 2009. godine sjednicu na 
kojoj će između ostalog odlučivati i o godišnjem financijskom izvješću za 2008. godinu, 
konsolidiranom godišnjem financijskom  izvješću za 2008. godinu. 
 
 
 
 
         PULJANKA d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PULJANKA d.d. 
Pula, Anticova 5 
 
Nadzorni odbor 
Br.:85/09 
 
Pula, 29. travnja 2009. g. 
 
 
Nadzorni odbor PULJANKA d.d. Pula na sjednici održanoj 29. travnja 2009. godine, 
donio je ovu 
 

O D L U K U 
 

1. Daje se suglasnost na Godišnje financijsko izvješće PULJANKA d.d. za 2008. 
godinu i Konsolidirano financijsko izvješće za 2008. godinu. 

2. Prihvaća se Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2008. godinu i 
Konsolidirano godišnje izvješće za 2008. godinu. 

3. Prihvaćaju se izvješća revizora temeljem obavljene revizije financijskih izvješća 
za PULJANKA d.d. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2008. 
godinu. 

4. Prihvaća se odluka Uprave da se neto dobit Društva ostvarena u 2008. godini od 
654.784,27 kn uporabi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina. 

 
 
 

Predsjednik  Nadzornog odbora 
Veljo Šumberac dipl.iur., v.r. 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta 
PULJANKA d.d. Pula, Anticova 5, Uprava Društva saziva i poziva dioničare na   
 
 

GLAVNU  SKUPŠTINU 
PULJANKA d.d. koja će se održati 09. srpnja 2009.g. 

u dvorani hotela RIVIERA u Puli, Splitska 1, 
sa početkom u 10,00 sati 

 
Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:  

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma. 
2. Izvješće Uprave Društva o stanju  Društva u 2008.g. i konsolidirano godišnje izvješće 

za 2008.g.  
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese o d l u k u: 

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju  Društva u 2008.g. i konsolidirano 
godišnje izvješće za 2008.g. 

3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.g.              
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese o d l u k u: 

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 
2008.g. 

4. Predočenje godišnjeg financijskih izvješća za 2008.g. i konsolidiranog  godišnjeg 
financijskog izvješća za 2008.g. 

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora: 
a) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave; 
b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora. 

 

      Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese o d l u k u:        

a) Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2008.g. 
b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja Društva u 

2008.g. 
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora 

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese o d l u k u: 
Za članove Nadzornog odbora biraju se gospodin Darko Jergović, rođen 20.10.1958, 
ekonomist iz Buja, Montrin 23 i gospodin Dragan Stojkovski, rođen 30.01.1953.  
dipl.ing. geodezije iz Pule, Giardini 11 s mandatom od četiri godine, koji počinje 01. 
veljače 2010. godine 

7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009.g. 



Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese o d l u k u: 

      Za revizora Društva za 2009.g. imenuje se REVIDAS, revizija i konzalting      
      d.o.o.,Vukovarska 47, Pula.  
      
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva i korištenja pravom glasa imaju 
dioničari koji imaju račun u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i koji najkasnije 
7 dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave sudjelovanje na Glavnoj 
skupštini, a punomoćnici dostave u tom roku uz pismenu prijavu i punomoć Upravi 
Društva, u Puli, Dobricheva 7. 
Punomoći moraju biti sastavljene u formi javnobilježničke isprave ili date u pravnoj službi 
Društva, uz nazočnost opunomoćitelja i punomoćnika, te ovjerene žigom Društva i 
potpisom ovlaštene osobe Društva. Punomoć vrijedi samo za Glavnu skupštinu za koju 
se odnosi.  
Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbama Statuta, naredna 
Glavna skupština zakazuje se za 13. srpnja 2009.g., sa početkom u 10,00 sati na istom 
mjestu održavanja.  
Dioničari  mogu razgledati isprave koje služe kao predmet razmatranja i/ili podloga za 
donošenje odluka, u prostorima Društva u Puli, Dobricheva 7, od dana objave poziva u 
Narodnim novinama do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 9,00 do 
11,00 sati. 
Isprave su dostupne i na web stranici PULJANKE d.d. na  adresi www.puljanka.com. 
                                                                  

 
PULJANKA d.d. PULA  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PULJANKA d.d. Pula 
GLAVNA SKUPŠTINA 
Pula, Anticova 5 
 

Pula, 09. srpnja 2009. godine 

 

Glavna skupština PULJANKA d.d.. Pula održana dana 09. srpnja 2009. godine u Puli u 
prostoru dvorane hotela Riviera u Puli, Splitska 1 donijela je pod točkama 2.,3.,5.a i 5.b, 
6. i 7. Dnevnog reda ove:  

O D L U K E 

I 
Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju  Društva u 2008.g. i konsolidirano godišnje 
izvješće za 2008.g. 
 

II 
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.g. 
 

III 
Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2008.g. 
 

IV 
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja Društva u 2008.g. 
 

V 
Za članove Nadzornog odbora biraju se gospodin Darko Jergović, rođen 20.10.1958, 
ekonomist iz Buja, Montrin 23 i gospodin Dragan Stojkovski, rođen 30.01.1953.  dipl.ing. 
geodezije iz Pule, Giardini 11 s mandatom od četiri godine, koji počinje 01. veljače 2010. 
godine. 

VI 
Za revizora Društva za 2009.g. imenuje se REVIDAS, revizija i konzalting           
d.o.o.,Vukovarska 47, Pula.  

 

       GLAVNA SKUPŠTINA PULJANKA d.d. 
       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
       Veljo Šumberac dipl.iur. 
 

 


