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OBAVIJEST 
 
HOTELI TUČEPI, d.d., Dračevice 35,  21 325 Tučepi, , MB 03324834, OIB 25592312404, obavještavaju 
da će se dana 23.08.2018. god. u Tučepima, održati redovita Glavna skupština Društva.  
 
U nastavku objavljujemo cjeloviti tekst poziva za skupštinu sa dnevnim redom i prijedlozima odluka.  
  
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta HOTELI TUČEPI,d.d. 
Dračevice 35, 21325 Tučepi, Uprava Društva donijela je 26.06.2018. god. Odluku o sazivanju 
 

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE 
 

koja će se održati dana 23.08.2018.godine sa početkom u 12,00 sati, u Bluesun hotelu Alga, Dračevice 
35, u Tučepima. 
 
Skupština će imati slijedeći 

DNEVNI RED: 
 

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih 
opunomoćenika, te verifikacija punomoći zastupnika dioničara 

2. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu 

 Izvješće Uprave o poslovanju Društva 

 Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2017.god. 

 Izvješće revizora 

3. Donošenje odluke o rasporedu dobitka iz  poslovne 2017. godine 

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva 

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva 

6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta 

7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2018. godinu 

 
PRIJEDLOZI ODLUKA: 
 
Na temelju članka 280. Stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva 
zajednički predlažu, a za točku 7. Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese sljedeće odluke: 
 
Ad.2. 



 
 

 

    Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2017. godinu. 
Ad. 3. 

Iskazani dobitak iz poslovanja 2017.godine nakon oporezivanja u iznosu od 28.374.608,68 kune 
raspodijeliti za: iznos od 1.418.730,43 kn za unos u zakonske rezerve, iznos od 26.955.878,25 kn u 
zadržanu dobit.  

Ad. 4. 
   Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje Društva u 2017.godini. 
Ad. 5. 
    Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2017.godini.  
Ad. 6.  
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini da se donese Odluka o izmjeni i dopuni Statuta 
HOTELI TUČEPI d.d. i to: 
  

Članak 1. 
U Statutu dioničkog društva Hoteli Tučepi d.d. mijenja se čl.1. koji sada glasi: Odredbama ovog Statuta, 
članovi dioničkog društva HOTELI TUČEPI, d.d. iz Tučepi, Dračevice 35 (u daljnjem tekstu: Društvo) 
uređuju pitanja koja se odnose na:… 

 
Članak 2. 

U Statutu dioničkog društva Hoteli Tučepi d.d. mijenja se čl.3. koji sada glasi: 
Društvo će poslovati pod tvrtkom u punom nazivu: HOTELI TUČEPI, dioničko društvo. Društvo će 
poslovati pod tvrtkom i u skraćenom nazivu: HOTELI TUČEPI,  d.d.. 

Članak 3. 
Sve ostale odredbe statuta ostaju nepromijenjene. 

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti Statut Društva u obliku u kojem je usvojen 04. lipnja 
2004. godine izmjenama i dopunama 26. veljače 2010. godine, 16. studenoga 2010. godine, 29. lipnja 
2011. godine i 30. lipnja 2015. godine.  

Članak 5. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuju se danom upisa u Sudski 
registar Trgovačkog suda u Splitu. Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni pročišćeni tekst Statuta. 
 
Ad.7. 
Za obavljanje poslova revizije u Hotelima Tučepi d.d. u 2018.godini imenuje se tvrtka: Ernest &    Young 
društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Radnička cesta 50, Zagreb, MBS: 080435407, 
OIB:58960122779. 
 
OBAVIJEST DIONIČARIMA: 
Pozivaju se  dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu redovite Glavne skupštine HOTELI TUČEPI, 
d.d. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su upisni u 
depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu 
zastupati opunomoćenici na temelju ovjerene punomoći u pisanom obliku. 
Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje, 
najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Utvrđivanje popisa sudionika započinje dva sata 
prije početka skupštine, a za evidentiranje je potrebna osobna iskaznica.  
Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u Upravi Društva, Dračevice 35, 21 325 
Tučepi, tijekom radnog vremena, od dana objave ovog poziva. 
                                        

Uprava Društva 











Točka 2. 
Na osnovi odredbi članka 263. st. 3., članka 280. st.3. i članka 300.c i d. Zakona o trgovačkim 
društvima i članka 64. i 65. Statuta Društva, Nadzorni odbor Hoteli Tučepi d.d. je na svojoj 
sjednici održanoj 26. lipnja 2018. godine usvojio  
 
                                                              I Z V J E Š Ć E 
                                      o nadzoru nad vođenjem poslova Društva 
 
                                                                     Članak 1. 
Članovi Nadzornog odbora  Jako Andabak, Marko Luketina i Vinko Ljubičić izabrani su na 
Glavnoj skupštini Društva  30. lipnja 2015.  
 Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30. lipnja 2015. godine za 
predsjednika je izabran gospodin Jako Andabak, a za njegova zamjenika gospodin Vinko 
Ljubičić. 
                                                                      Članak 2. 
Nadzorni odbor je na sjednicama tijekom 2017. godine raspravljao i odlučivao o svim bitnim 
pitanjima iz poslovanja Društva u skladu sa svojim ovlastima i nadležnostima. Nadzorni 
odbor je posebno raspravljao o poslovnoj politici, tijeku poslova i stanja Društva, te drugim 
pitanjima od značaja za rentabilnost poslovanja i likvidnost Društva. 
Društvo je uredno izvršavalo svoje obveze prema vjerovnicima i radnicima. 
 
                                                                      Članak 3. 
U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i 
dokumentaciju Društva te  
                                                                     u t v r d i o 
 
da Hoteli Tučepi d.d. posluju u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama 
Društva. 

Članak 4. 
Nadzorni odbor je utvrdio nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća da su godišnja 
izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno 
imovinsko i poslovno stanje Društva, te prihvatio godišnje izvješće o poslovanju Hotela 
Tučepi d.d za 2017. godinu. 
Sastavni dio Godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Tučepi d.d. za 2017. godinu su: 
 
Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u svoti od 28.374.608,68 kn 

- Bilanca sa zbrojem aktive odnosno pasive 426.044.633,13 kn 
- Bilješke uz financijska izvješća 
- Izvještaj o novčanom tijeku 
- Izvještaj o promjenama kapitala 
- Godišnje izvješće za 2017. god. 
- Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti  
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Ernest & Young d.o.o., iz Zagreba, 

Radnička cesta 50. 
                                                                      

Članak 5. 
Nadzorni odbor prihvatio je prijedlog Uprave Društva, te zajedno predlažu Glavnoj skupštini 
Društva da donese sljedeće odluke: 

- odluku o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Hoteli Tučepi d.d. za 2017. godinu 
-  



- odluku o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Hoteli Tučepi d.d. za 2017. godinu 
- iskazani dobitak iz poslovanja 2017.godine nakon oporezivanja u iznosu od 

28.374.608,68 kune raspodijeliti za: iznos od 1.418.730,43 kn za unos u zakonske 
rezerve 

- Iznos od 26.955.878,25 kn u zadržanu dobit 
             
            
Nadzorni odbor  upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini Hoteli Tučepi d.d. i predlaže da 
Glavna skupština donese sljedeće odluke: 
 

- o davanju razrješnice Upravi Društva 
- o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva 
- o izboru revizora za 2018.god.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                                  Predsjednik Nadzornog odbora 

                                                                                              Jako Andabak                                         














































































































































































