


Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. stavka 2. Statuta 
Luke Rijeka d.d., Uprava Društva, je dana 10. srpnja 2009. donijela Odluku o sazivanju Glavne 
skupštine Društva, pa se, dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3., članku 280. 
stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima i članku 27. stavku 2. Statuta Društva objavljuje 
sazivanje i poziv na 
 
 

GLAVNU SKUPŠTINU 
LUKE RIJEKA d.d. 

 
 
koja će se održati u četvrtak, 27. kolovoza 2009. godine s početkom u 11 sati u sjedištu 
Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim 
 

 
D n e v n i m   r e d o m : 

 
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih 

punomoćnika 
2. Donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg Glavnom skupštinom 
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika Glavne skupštine 
4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine 
5. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. 

za 2008. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, godišnje izvješće 
Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2008., te izvješća 
revizora Društva za 2008. 

6. Izvješće Nadzornog odbora 
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2008. 
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008. 
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. 
10. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora 
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. 
 
 
Prijedlozi odluka: 
 
 
Pod točkama 2., 3., 4., 7., 8., 9. i 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu 
Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka: 
 
 
AD 2)    I. Za predsjedavajućeg Glavnom skupštinom LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, do izbora 
predsjednika Glavne skupštine, na prijedlog većinskog vlasnika bira se __________________. 
 
AD 3)    I. Utvrđuje se da je predsjedniku Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, Veljku 
Zlatiću prestao mandat predsjednika Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka danom 
smrti, 1. studenog  2008. godine. 
 
AD 4)  I. Za Predsjednika Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, na prijedlog 
većinskog vlasnika bira se _____________________, na vrijeme od 4 godine. 
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AD 7)    I. Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. Rijeka, temeljem financijskih izvješća za 2008. 
godinu koja završava 31. prosinca 2008., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 
2.000.459,41 kuna. 
 
            II. Ostvarena dobit Luke Rijeka d.d. Rijeka utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje 
se za pokriće dijela gubitka prenesenog iz ranijih godina. 
 
          III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
AD 8)      I. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva za 2008. 
godinu: 
 

1) Denisu Vukorepi, predsjedniku Uprave  
2) Marinku Kramariću, članu Uprave 
3) Mladenu Pešutu, članu Uprave 

 
              II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
AD 9)     I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem 
poslova Društva u 2008. godini: 
 
1. mr. sc. Tatjani Krilić, predsjednica, za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008., 
2. Dušku Mustaću, zamjenik predsjednice, za razdoblje od 1.siječnja 2008. do 31.prosinca 
2008., 
3. mr.sc. Ivoslavu Banu, za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008., 
4. Željku Mihaljeviću, za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008.  
5. Robertu Zubčiću, za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 23. lipnja 2008. i 
6. Damiru Klariću, za razdoblje od 23. lipnja 2008. do 31. prosinca 2008.  

 
                II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
AD 10)     I.  Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora Luke Rijeka 
d.d. Rijeka u neto iznosu od 2.000,00 kuna. 
 

   II. Odluka Glavne skupštine broj 81/2007. od 14. ožujka 2007. stavlja se izvan snage. 
 
              III.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Pod točkom 11. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće 
odluke: 
 
AD 11)   I.  Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. 
Rijeka, Riva 20. 
 
                II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa: 
 
 
Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari osobno ili 
njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici koji pisanim putem prijave sudjelovanje na 
Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne 
skupštine. Prijave se predaju ili upućuju preporučenom poštom na adresu Luka Rijeka d.d., 
Rijeka, Riva 1. Uprava Društva. 
 
Dioničari odnosno opunomoćenici koji u roku ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u 
radu Glavne skupštine. 
 
Dioničarom se smatra dioničar koji je upisan u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg 
klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, na koncu posljednjeg dana za podnošenje prijave 
za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. 
 
Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, fizičke ili pravne osobe, odnosno udruge dioničara 
na temelju valjane pisane punomoći ovjerene od ovlaštene osobe u sjedištu Luke Rijeka d.d. ili 
javnog bilježnika. 
 
Dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i 
održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Luke Rijeka d.d. u Rijeci, Riva 1, radnim danom (osim 
subote) od 12 do 14 sati, počev od dana objave ovoga poziva ili na telefon broj 051 496 - 609. 
 
Materijali za Glavnu skupštinu koji su predmet razmatranja i odlučivanja bit će dostupni 
dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovoga poziva, radnim danom (osim 
subote) od 12 do 14 sati. 
 
Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 27. kolovoza 2009. zbog nepostojanja kvoruma 
određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 14. kolovoza 2009. u 11 sati na 
istom mjestu. 
 
Obustavljaju se upisi promjena u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog 
depozitarnog društva d.d. Zagreb, u odnosu na Društvo u razdoblju od sedam dana prije 
održavanja Glavne skupštine do prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne 
skupštine. 
 
Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi 
pravodobnog popisa sudionika na Glavnoj skupštini. 
 
 
 
                   LUKA RIJEKA d.d. 
              Rijeka, Riva 1 
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