
ПРЕДЛОГ 
Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,  
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија 
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Датум: 10. 10. 2022. године 
 
 
На основу члана 63. и 64. став 1 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 10. 10. 2022. године доноси 
следећу 
  

ОДЛУКУ 
о стицању акција од свих акционара 

 
ОДОБРАВА СЕ стицање сопствених акција од свих акционара. 

Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и призводњу 
„Планинка“ из Куршумлије. 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ максималан број сопствених акција које се стичу и то 3% 

oд укупнoг брoja издaтих  aкциja, штo изнoси oд једне aкциje дo 1958 кoмaдa 
oбичних  aкциja . 

 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ минимална и максимална цена за стицање сопствених 

акција у износу од 80.000,00 до 84.000,00 динара. 
 
КУПОВИНА сопствених акција обавиће се у року од тридесет (30) дана 

од дана објављивања понуде за откуп сопствених акција. 
 
СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СТИЧУ СЕ ради расподеле запосленима и за 

награђивање чланова Одбора директора у Акционарском друштву „Планинка“ и 
ради расподеле запосленима и за награђивање чланова Надзорног одбора у 
повезаном друштву – Специјалној болници за рехабилитацију „Пролом Бања“ 
из Пролом бање. 

 
Сопствене акције ће се отуђити расподелом следећим лицима:  
1. Акционарско друштво „Планинка“: 

- Иван Раичевић, генерални директор, 
- Радован Раичевић, председник Одбора директора, извршни 

директор, 
- Драгослав Илић, извршни директор, 
- Радоје Павловић, извршни директор, 
- Јован Илић, извршни директор, 
- Милош Вељовић, извршни директор 
- Дејан Мијајловић, технички директор, 
- Предраг Убавић, помоћник директора Сектора за продају, 
- Зоран Душић, шеф производње, 
- Радољуб Видић, саветник. 

 



2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 
- Жарко Ђурић, директор Специјалне болнице „Пролом Бања“, 
- Златко Вељовић, директор ПЦ „Пролом Бања“, 
- Миладин Гашић, помоћник директора ПЦ „Луковска Бања“, 
- Станислав Гајић, шеф рецепције ПЦ „Луковска Бања“, 
- Небојша Лазић, шеф угоститељства ПЦ „Луковска Бања“, 
- Горан Стевановић, управник ПЦ „Луковска Бања“. 

 
Одбор директора Друштва објављује понуду за откуп сопствених акција 

свим акционарима, у складу са овом одлуком 
 

  Председник скупштине 
(име и презиме) 

 
 
        

              


