
Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 60. Statuta društva 
AUTOCENTAR - MERKUR dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu 
( u daljnjem tekstu: Društvo ), Uprava Društva,  s a z i v a 
 
 

G L A V N U  S K U P Š T I N U 
 

 
AUTOCENTAR - MERKUR-a, dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju 
trgovinu Zagreb, Martićeva 14, koja će se održati dana 7. lipnja 2010. godine s početkom u 
9,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Martićeva 14/II. kat, sa sljedećim 
 
 
DNEVNIM REDOM: 
 
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja glasova prisutnih i zastupanih dioničara i kvoruma 
2. Predočenje Godišnjih financijskih izvješća i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2009. 

godinu 
3. Predočenje Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja financijskih izvještaja 

društva za 2009. godinu i o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva 
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2009. godini 
5. Davanje razrješnice Upravi Društva 
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva 
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu 
8.   Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
9.   Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora 
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora 
 
U skladu s člankom 280. stavcima 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor i Nadzorni 
odbor predlažu dioničarima donošenje odluka pod točkama 4., 5., 6., 8. i 9., a Nadzorni odbor 
predlaže dioničarima donošenje odluke pod točkama 7. i 10. dnevnog reda, kako slijedi: 
 
Ad. 4. 1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2009. godine, ostvarilo 
     dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.277.084,00 kuna. 
 2. Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit. 
 
Ad. 5. Daje se razrješnica Upravi Društva. 
 
Ad. 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora. 
 
Ad. 7. Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA 

KARAULA d.o.o., Starigradska 12, Zagreb - Sesvete 
 
Ad.8.  Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta: 
 

Članak 1. 
 

U Statutu AUTOCENTRA-MERKUR-a dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i 
unutarnju trgovinu, zagreb, Martićeva 14, kojega je dana 03. lipnja 2009. godine u obliku 



pročišćenog – potpunog teksta potvrdio javni bilježnik Vladimir Šarčević, članak 49. stavak 1. 
mijenja se tako da sada glasi: 
 
„ 1) Nadzorni odbor ima tri člana od kojih dva člana bira Glavna skupština, a jedan član je 
predstavnik radnika i imenuje se u skladu s odredbama Zakona o radu.“ 
 

Članak 2. 
 
U članku 53. Statuta, stavak 2. briše se. 
 

Članak 3. 
 
Članak 61. Statuta mijenja se tako da sada glasi: 
 
„1) Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji prijave svoje sudjelovanje 
najkasnije šest dana prije njezina održavanja, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan 
prispijeća prijave Društvu.“ 
 
 
Ad.9. 1. Zbog isteka mandata, opoziva se izbor predsjednika Nadzornog  odbora Marijana      
  Gudelja, zamjenika predsjednika Tomislava Sremića i član Nadzornog odbora Štefice 
  Kos 
 
          2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Ad.10. 1. Za članove Nadzornog odbora društva AUTOCENTAR-MERKUR-a dioničkog      
      društva  za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14, biraju     
      se: 

• Marijan Gudelj, dipl. pravnik iz Zagreba 
• Tomislav Sremić, dipl. ing. građevine iz Zagreba 

 
2. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana 

donošenja ove odluke, a nakon isteka mandata članovi imaju pravo biti ponovno 
birani.  

 
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

POZIV DIONIČARIMA 
 
 
Pozivaju se svi dioničari AUTOCENTAR – MERKUR-a, dioničkog društva za proizvodnju, 
vanjsku i unutarnju trgovinu Zagreb, Martićeva 14, da osobno ili putem svojih zastupnika ili 
punomoćnika pristupe u zakazano vrijeme sjednici Glavne skupštine. 
 
Dioničarom se smatra osoba  koja je u depozitoriju Središnje klirinško depozitarne agencije 
upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu 
Glavne skupštine. 
 



Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa ima onaj dioničar koji 
prijavi svoje sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno 31. 
svibnja 2010. godine. Prijava se podnosi u pisanom  obliku na adresu sjedišta Društva ili 
osobno u poslovnim prostorijama Društva. Dioničari koji imaju namjeru sudjelovati na 
Glavnoj skupštini putem punomoćnika, dužni su uz prijavu za sudjelovanje podnijeti i pisanu 
punomoć.  
 
Pisani materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će dostupni na uvid 
dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva od 9,00 do 11,00 sati svakog radnog 
dana od dana objave ovog poziva, te na službenim internet stranicama Društva – www.acm.hr 

Ukoliko u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan 
Statutom, Glavna skupština će se održati 14. lipnja  2010. u isto vrijeme i na istome mjestu. 

 

 

Zagreb, 12. travnja 2010. godine      
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Predsjednik Uprave: 
 
        Franjo Sremić 


