
 
 
 

Формулар за гласање у одсуству 
 

За гласање на Скупштини акционара „Планинка” а.д. Куршумлија сазваној за 29. 6. 2020. године у сали ресторана 
„Преполац“ у Куршумлијској Бањи, са почетком  у 11,00 часова. 
 
Акционар: _________________________________________ 
Адреса: ___________________________________________ 
Матични број (за физичко лице: ЈМБГ): _________________ 
 
Гласам у одсуству (члан 340. Закона о привредним друштвима): 
По основу права гласа садржаног у акцијама емитента „Планинка” а.д. Куршумлија са бројем акција од _________ 
комада CFI код ESVTFR ISIN број RSPLANE17615 на Скупштини акционара по следећим тачкама дневног реда: 

Дневни ред  

1. Усвајање записника са XLIV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. 
одржане 7. 2. 2020. године; 

2. Доношење одлука о усвајању: 
- Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег 

извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2019. години, са извештајем 
Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног 
одбора; 

- Годишњег финансијског извештаја „Планинка“  а.д. у 2019. години, са 
Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији 
финансијског извештаја; 

- Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“  а.д. 
за 2019. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној 
ревизији консолодованог финансијског извештаја. 

3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити; 
4. Доношење одлуке о доношењу Статута Акционарског друштва за природна 

лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“; 
5. Доношење одлуке о избору ревизора; 
6. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора; 
7. Доношење одлуке о именовању Одбора директора; 
8. Доношење одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине 

„Планинка“ а.д.; 
9. Доношење одлуке о именовању органа управљања Специјалне болнице за 

рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање (чланова Управног одбора, 
Надзорног одбора, директора и заменика директора). 

1. за      против      уздржан 
 
2. за     против      уздржан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. за     против      уздржан 
4. за     против      уздржан 
 
5. за     против      уздржан 
6. за     против      уздржан 
7. за     против      уздржан 
8. за     против      уздржан 
 
9. за     против      уздржан 

 
У _________________________,  
Дана ___________ 2020. године 
 

Акционар 
________________________________ 

(потпис овлашћеног лица за правна лица,  
односно потпис физичког лица) 

 
 
Попуњен и потписан Формулар доставља се Друштву на адресу седишта: „Планинка“ а.д. Косовска 38, 18430 
Куршумлија , најкасније до дана одржавања седнице Скупштине 
Акционари се не могу изјашњавати о тачкама дневног реда из претодног поступка, с обзиром да се избор 
председника Скупштине, Комисије за гласање и записничара врши акламацијом на седници. 
Формулар се оверава у складу са законом којим се уређује овера потписа. 
 


