
Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta 
Plave lagune dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva dana 3. 
srpnja 2009. godine, donosi odluku o sazivanju 
 
 

GLAVNE SKUPŠTINE 
 
 
društva PLAVA LAGUNA d.d.  Poreč (u daljnjem tekstu : Društvo), koja će se održati dana 
28. kolovoza 2009. godine u prostorijama hotela Parentiumu Poreču, s početkom rada u 
12.00 sati. 
 
 

Dnevni red 
 

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika, 

2. Predočenje izvješća Uprave o stanju Društva u 2008. godini, 

3. Izvješće Nadzornog odbora o  obavljenom nadzoru vođenja poslova  

Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća 

o stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2008. godinu, 

4. Predočenje izvješća revizora o poslovanju Društva za 2008. godinu, 

5. Predočenje godišnjih financijskih izvješća, 

6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2008. godini, 

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva, 

8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru, 

9. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata, 

10. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odbora, 

11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu. 

 
 
PRIJEDLOZI ODLUKA   
 
Ad. - 2. 

 
Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u 2008. godini. 

 
Ad. - 3. 

 
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova 
Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o 
stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2008. godinu. 

 
Ad. - 4. 

 
Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2008. godini. 

 
Ad. -5. 

 
Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2008. godinu. 
 
 



Ad. - 6. 
 

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2008. godini. 
 
Ad. - 7. 

 
Daje se razrješnica Upravi Društva. 

 
Ad. - 8. 

 
Daje se razrješnica Nadzornom odboru. 

 
Ad. – 9. 

 
Radi isteka mandata razrješuju se dužnosti člana Nadzornog odbora : 
 

1. Oscar Eduardo Hasbun Martinez, 20 000 Dubrovnik, Petra Krešimira IV 39,  
2. Patricio Tomas Balmaceda Tafra, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 34,  
3. Đenio Radić, 52440 Poreča, ul. Dinka Trinajstića br. 12.,  
4. Borislav Škegro, 10000 Zagreb, ul. Gornji Bukovac 110 B.  

 
Utvrđuje se da je mandat istekao i gosp. Stipi Liović, 52440 Poreč, Istarska 12, 
kao predstavniku radnika u Nadzornom odboru.  
 
Ad. - 10. 

 
Za člana Nadzornog odbora izabiru se : 
 

1. Oscar Eduardo Hasbun Martinez, 20 000 Dubrovnik, Petra Krešimira IV 39,  
2. Patricio Tomas Balmaceda Tafra, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 34,  
3. Đenio Radić, 52440 Poreča, ul. Dinka Trinajstića br. 12.,  
4. Borislav Škegro, 10000 Zagreb, ul. Gornji Bukovac 110 B.  

 
Utvrđuje se da je gosp. Stipe Liović, 52440 Poreč Istarska 12, imenovan članom 
Nadzornog odbora od strane Radničkog vijeća Plave lagune d.d.. 
 
Ad. - 11. 

 
PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se  revizorom  Društva za 
poslovnu 2009. godinu. 
 
 
Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2, 3, 4, 
5. , 6., .7., 8., 9., a Nadzorni odbor pod točkama 10 i 11.  
 
 
 
OSTALE NAPOMENE 
 
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarenju prava glasa imaju svi dioničari 
Društva koji su upisani u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije 30 dana prije dana 
održavanja Glavne skupštine i koji su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva 
najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Obrasci prijave mogu se dobiti 
u sjedištu Društva. 
 
Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. 
 



Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje 
dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. 
Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara 
koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, 
ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i 
vrijeme važenja punomoći. Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. 
 
Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom ''za 
Glavnu skupštinu''.  
 
Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva po objavi 
poziva za sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10,00 - 12,00 sati. 
 
Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 60 minuta prije 
početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika. 
 
Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna 
skupština održat će se bez obzira na postojanje kvoruma 4.rujna 2009. godine u 12.00 
sati, sa istim dnevnim redom na istom mjestu.  
 
 
         PLAVA LAGUNA d.d.  

         Poreč 



 


