
Uprava trgovačkog društva MIRNA, poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim 
prerađevinama, d.d. sa sjedištem u Rovinju, G. Paliaga 8, na temelju članka 277. Zakona o 
trgovačkim društvima i članka 19. Statuta Mirna d.d., Rovinj (u daljnjem tekstu: društvo), a 
po prijedlogu dioničara društva PLURIS d.d., koji je Upravi uputio zahtjev za sazivanjem 
Skupštine dana 11. studenog 2009.g., temeljem svog ovlaštenja iz čl. 278. st.1. Zakona o 
trgovačkim društvima, saziva 

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU 

MIRNE d.d. za 22.12.2009.g. u 13 sati u prostorijama Društva, G. Paliaga 8, 52210 Rovinj 
 
Dnevni red: 
 
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara 
2. Imenovanje predsjednika Skupštine 
3. Izvješće Uprave Društva o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 
2008. godinu 
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva 
za 2008.g. 
5. Izvješće revizora za 2008. godinu 
6. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2008. godinu 
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008. godinu 
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2008. godinu 
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2008. godinu. 
10. Donošenje odluke o opozivu jednog člana (predsjednika) i izboru dva nova člana 
Nadzornog odbora. 
11. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009.g. i utvrđivanje naknade za njegov rad. 
12.Donošenje odluke o pokretanju postupka ukidanja uvrštenja vrijednosnih papira 
Izdavatelja MIRNA d.d. Rovinj sa redovnog tržišta Zagrebačke burze d.d. Zagreb. 
 
 

PRIJEDLOZI ODLUKA 
 
Temeljem ovlaštenja iz članka 278. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar 
Društva na čiji zahtjev ja sazvana Skupština Društva, predlaže glavnoj skupštini donošenje 
svih odluka po točkama objavljenog dnevnog reda, kako slijedi:  
 
 
Ad 2. Predsjednikom Skupštine Društva imenuje se Suzana Babić- Tkalčević, s 
prebivalištem u Zagrebu, Šeferova 6. 
 
Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju društva  za 2008. godinu. 
 
Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad vođenjem 
poslova  Društva za 2008. 
 
Ad 5. Usvaja se izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji u 2008. godini. 
 
Ad 6. Usvajaju se temeljna financijska izvješća za 2008. godinu. 



 
Ad 7. Daje se razrješnica Upravi društva za 2008. godinu. 
 
Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornom odboru društva za 2008. godinu. 
 
Ad 9. Gubitak ostvaren u 2008. godini u iznosu od 30.255,51 kn prenosi se u sljedeće 
poslovno razdoblje.  
 
Ad 10.   Budući da su u odnosu na tri člana Nadzornog odbora Društva, a prije isteka njihova 
mandata, nastupile određene okolnosti koje onemogućuju njihovo daljnje članstvo u 
nadzornom organu Društva, Skupština Društva utvrđuje slijedeće: 

 
• Artur Gedike iz Zagreba, Veprinačka 11, podnio je ostavku na mjesto člana 

Nadzornog odbora Društva; 
• Ante Mišura iz Zagreba, Cvijete Zuzorić 19, podnio je ostavku na mjesto člana 

Nadzornog odbora Društva; 
• Milan Horvat iz Varaždina, Trenkova 66, nije u mogućnosti sudjelovati u radu 

na sjednicama Nadzornog odbora i ispunjavati svoje članske obveze, zbog 
objektivne spriječenosti, pa slijedom navedenog, dolazi do primjene čl. 36. 
Statuta Društva, u vezi s odredbom čl. 259 Zakona o trgovačkim društvima, te 
Skupština društva opoziva Milana Horvat  s položaja predsjednika 
Nadzornog odbora Društva;   

 
Za nove članove Nadzornog odbora biraju se: 

 
• Marina Bača, T. Brezovačkog 28, Varaždin, MBG: 3105974326407, dipl. oec 
• Dubravko Žganec, P. Miškine 12, Varaždin, MBG: 1906950320012, 

strojarski tehničar 
 

Jedan član NO će biti imenovan od strane Radničkog vijeća Društva, sukladno odredbi čl. 
166. Zakona o radu. 
 
Prava i dužnosti svakog člana Nadzornog odbora određeni su Statutom Društva i Zakonom o 
trgovačkim društvima, a on će ih obavljati do isteka mandata, zajedno s ostalim članovima 
NO. 
 
Ad 11. Revizorom Društva za 2009. godinu bira se društvo DTTC d.o.o. iz Varaždina. 
Utvrđuje se naknada za rad revizora prema dostavljenoj ponudi. 
 
Ad 12. Donosi se odluka o pokretanju postupka ukidanja uvrštenja vrijednosnih papira 
Izdavatelja MIRNA d.d. Rovinj sa redovnog tržišta Zagrebačke burze d.d. Zagreb. 
 

Pravo sudjelovanja na Skupštini Društva imaju dioničari i njihovi zastupnici odnosno 
opunomoćenici ako najmanje sedam dana prije dana održavanja Skupštine prijave pisanim 
putem svoje sudjelovanje i ako su bili upisani u depozitorij SDA kao vlasnici dionica 
najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine. Ako posljednji dan za prijavu sudjelovanja pada 
u nedjelju, blagdan ili drugi neradni dan, dioničar koji želi sudjelovati na Skupštini dužan je 
prijaviti sudjelovanje najkasnije do dana koji prethodi nedjelji, blagdanu ili drugom neradnom 
danu. Dioničare na Skupštini mogu zastupati osobe koje imaju valjano ovlaštenje za 



zastupanje odnosno valjanu punomoć. Punomoć mora sadržavati ime opunomoćenika, ime 
odnosno tvrtku ili naziv zastupanog dioničara i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime 
zastupanog. 

Isprave na kojima se temelje prijedlozi odluka mogu se razgledati u sjedištu Društva radnim 
danom od 9 do 11 sati. 

 
MIRNA d.d. Rovinj  

 


