
ПРЕДЛОГ 
 
Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,  
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија 
Број: ___ 
Датум: 6. 12. 2021. године 
 
На основу члана 105. став 1, тачка 16 Статута Акционарског друштва за 
природна лечилишта, туризам и призводњу „Планинка“ из Куршумлије 
Скупштина Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и 
призводњу „Планинка“ из Куршумлије, на седници одржаној дана 29. 12. 2021. 
године доноси следећу 
  

ОДЛУКУ 
о статусној промени припајања у редовном поступку 

 
ОДОБРАВА СЕ Нацрт уговора о припајању у редовном поступку од 22. 

10. 2021. године -  друштава преносилаца,  привредних друштава „Беле Цркве“ 
д.о.о., „Пилатовица“ д.о.о., „Луководрво“ д.о.о. и „Проломпласт“ д.о.о., сва из 
Куршумлије, Косовска 38, друштву стицаоцу - Акционарском друштву за 
природна лечилишта, туризам и призводњу „Планинка“ Куршумлија, Косовска 
38. 

УСВАЈАЈУ СЕ финансијски извештаји, са мишљењем ревизора 
„ECOVIS Findaudit“ д.о.о. из Београда, Ул. Љубана Једнака бр. 1, од _____, са 
стањем на дан 28. 12. 2021. године, који претходи дану доношења одлуке 
скупштине о статусној промени.  

УСВАЈА СЕ извештај ревизора „ECOVIS Findaudit“ д.о.о. из Београда, 
Ул. Љубана Једнака бр. 1, од ____2021. године, о извршеној ревизији статусне 
промене. 

УСВАЈА СЕ Извештај Одбора директора „Планинка“ а.д. о статусној 
промени припајања. 

Акционарском друштву за природна лечилишта, туризам, угоститељство 
и производњу „Планинка“ Куршумлија, Косовска 38, матични број 07108079, , 
(Друштво стицалац), ПРИПАЈАЈУ СЕ:  

- Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Беле Цркве“ 
д.о.о. из Куршумлије матични број 20378794, (Друштво 
преносилац), 

- Привредно друштво за производњу, промет и услуге 
„Пилатовица“ д.о.о. из Куршумлије Косовска 38, матични број 
20382384, (Друштво преносилац), 

- Привредно друштво за производњу, промет и услуге 
„Луководрво“ д.о.о. из Куршумлије, матични број 20251794, ( 
Друштво преносилац), 

- Привредно друштво за производњу, промет и услуге 
„Проломпласт“ д.о.о. из Куршумлије матични број 20251573, 
(Друштво преносилац). 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ генерални директор, Иван Раичевић,  да потпише и 
овери Уговор о припајању у редовном поступку. 

 
 



Одлука о припајању СТУПА НА СНАГУ: 
- давањем писане изјаве од стране лица из члана 474. став 3. Закона о 

привредним друштвима, да се сваки члан друштва преносиоца сагласио да се 
статусном променом изврши замена удела, односно акција у другачијој 
сразмери, осим чланова друштва преносиоца који користе своје право на 
исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу у складу са 
чланом 508. Закона о привредним друштвима и 

- давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора да су 
сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у 
складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима. 
 

             Председник Скупштине 
______________________ 


