ПРЕДЛОГ
Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 384/3
Датум: 25. 4. 2019. године

Скупштина Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и
производњу „Планинка“ из Куршумлије, на основу члана 12, 246, 247. и 329. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 5/2015, 44/2018 и
95/2018.), на седници одржаној 7. 6. 2019. године донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38 од 28. 6. 2012.,
19. 6. 2015. и 23. 3. 2017. године
Члан 1.
У члану 2. ст. 1. тачка 5. бришу се речи: „и других хартија од вредности“.
Члан 2.
У члану 6. ст. 3 брише се.
Члан 3.
У члану 8. ст. 2 брише се.
Члан 4.
Члан 13. брише се.
Члан 5.
У члану 16. ст. 3. брише се.
Члан 6.
У члану 19. иза става 4. додају се ставови 5, 6, 7. и 8. који гласе:
„Једним стицањем, односно располагањем, у смислу става 1. овог члана, сматраће
се и више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину
дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно
располагања.
Под повезаним стицањем, односно располагањем из става 5. овог члана, сматраће
се више појединачних послова, односно правних радњи који се предузимају ради
остваривања истог циља, односно сврхе или чија повезаност произлази из природе
правног посла ради чијег се извршења ти правни послови и правне радње предузимају.
Изузетно од става 5. овог члана једним стицањем, односно располагањем
имовином велике вредности не сматра се истовремено успостављање заложног права,

хипотеке или другог средства обезбеђења које привредно друштво даје ради обезбеђења
сопствене обавезе по уговору о кредиту, зајму или другом правном послу, у ком случају
се највећа вредност појединачне правне радње, односно правног посла узима као
вредност по којој се утврђује имовина велике вредности из става 1. овог члана.
Ако друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности сходно се
примењују правила закона о правима несагласних чланова.“
Став 5. постаје став 9.
Члан 7.
У члану 22. ст. 2. брише се реч: „искључиво“.
Став 3. брише се.
Члан 8.
У члану 28. бришу се речи: „из става 1. тачка 1. овог члана“.
Члан 9.
У члану 29. став 1. на крају реченице додају се речи: „и може се издавати само за
новчани улог“.
Члан 10.
У члану 33. бришу се ставови 1. и 2. и 4.
Став 3. мења се и гласи: „Тржишна вредност акција друштва које није јавно утврђује
се проценом у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима“.
Члан11.
Члан 35. мења се и гласи:
„Акције се могу слободно преносити између чланова Друштва.
Пренос акција врши се уговором који се закључује у писаној форми и оверава у
складу са законом којим се уређује овера потписа.
Права која акционару дају акције одређене класе (у даљем тексту: права из акција),
осим права гласа, могу се слободно преносити.“
Члан 12.
У члану 37. у ставу 3. тачка 2. брише се.
Члан 13.
У члану 40. став 2. брише се тачка, ставља се зарез и додаје текст: „у року који не
може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о дивиденди, односно
међудивиденди.“
Члан 14.
У члану 46. став 2. иза речи „присутних акционара“, додају се речи „те класе“.
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Члан 15.
У члану 52. став 4. брише се текст тачке 1. па се текст из тачке 2. наставља иза речи:
„надзорног одбора“.
Члан 16.
У члану 54. став 1. брише се текст тачке 2.
Члан 17.
У члану 57 став 4. брише се текст: „као последицу искључења акционара“, а реч
„10%“ мења се речју „20%“.
Члан 18.
Члан 60. брише се.
Члан 19.
У члану 63. став 5 на крају текста се уместо тачке додаје зарез и текст: „уколико се
неновчани улог одмах у целoсти уноси“.
Члан 20.
Члан 64. став 2. брише се реч „не“.
Члан 21.
Члан 65. у ставу 5. брише се тачка 2.
Члан 22.
У члану 66. став 1. на крају се уместо тачке додаје зарез и текст: „а преостали износ
уплаћује се у року од 5 година од дана уписа у регистар“.
Члан 23.
У члану 68. став 1. иза речи „права запослених и“ додају се речи: „директорa и
члановa надзорног одбора и са њима повезаних лица“.
У истом члану на крају текста бришу се речи: „или спровођење поступка статусне
промене.“
Члан 24.
У члану 82. став 4. уместо речи „надзорног одбора“ уносе се речи: „извршног
одбора“.
У истом члану у ставу 6. иза речи „заступника друштва“, ставља се тачка, а текст до
краја реченице брише се.
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Члан 25.
У члану 84. став 1. тачка 3. речи: „један или више извршних директора“ замењује се
речју „извршни одбор“.
Члан 26.
У члану 93. додаје се став 2. који гласи:
„Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу 20 дана пре
одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице да предложе
допуну дневног реда преко извршног или надзорног одбора, уз предлог одлука.“
Члан 27.
У члану 94. став 1.уместо речи: „регулисаног тржишта“, уносе се речи: „Централног
регистра“.
У члану 94. став 2. на крају текста брише се тачка и додају речи: „и обавештење о
одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“
Члан 28.
У члану 95. додаје се став 3. који гласи: „Акционар има право да на седници
скупштине поставља питања и добије одговоре у складу са чланом 340. Закона о привредним
друштвима.“
Члан 29.
У члану 96. речи „десет дана“ замењују се речима „15 дана“.
Члан 30.
У члану 104. став 1. тачка 3 брише се „10%“ а додаје текст: „(најмање 5% акција у
оквиру класе која има право гласа)“.
Члан 31.
У члану 108:
- став 1. тачка 6. бришу се речи: „даје и опозива прокуру“, а текст у наставку остаје
исти.
- став 1. у тачки 10. речи „са чланом 259.“ мењају се речима: „са чланом 51“.
- став 1. у тачки 13. бришу се речи: „и предлаже уговоре о раду, односно
ангажовању извршних директора;“
У члану 108. став 4. иза речи „извршног директора“, додају се речи: „и члана
надзорног одбора“.
Члан 32.
У члану 117. став 2. брише се реч: „обавезно“.
Члан 33.
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У члану 118. став 1. тачка 5. испред речи „израчунава“ уноси се текст: „доноси одлуку
о појединачној висини бонуса запосленима“, а текст у наставку остаје непромењен.
Члан 34.
У члану 120. став 2. брише се.
Члан 35.
Назив поглавља „Посебне дужности према друштву“ изнад члана 124. брише се.
Члан 36.
У члану 125. у ставу 1. иза речи „акционар“ додају се речи „и законски заступник“.
Члан 37.
У члану 126. став 2. брише се.
Став 3. постаје став 2.
Члан 38.
У члану 133. став 1. иза речи: „интереса“ додају се речи: „члана или са њим повезаног
лица“, а иза речи „правне радње“ додају се речи „одобравају органи друштва на начин
прописан одредбом члана 66. Закона“, а текст до краја реченице брише се.
У члану 133. став 2, 3, 4, 5. и 6. бришу се.
Иза става 1. додаје се став 2. који гласи: „Друштво је дужно да објави на својој
интернет страници или у регистру АПР да је закључен такав уговор односно предузета
правна радња у којој постоји лични интерес лица која имају посебне дужности према
друштву“.
Члан 39.
У члану 141. став 2. уместо речи: „руководи пословима“, мењају се речима: „обавља
послове“.
Члан 40.
У члану 142. бришу се речи: „јавних акционарских друштава обавезно“
Члан 41.
У члану 144. бришу се ставови 2, 3, 4 и 5.
Члан 42.
Члан 145. брише се.
Члан 43.
У члану 150. додаје се став 2. који гласи:
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„Друштво може основати неко од облика европског друштва у складу са Законом о
привредним друштвима.“
Члан 44.
Члан 153. брише се.
Члан 45.
Измене и допуне Статута ступају на снагу даном депоновања код Агенције за
привредне регистре.
Члан 46.
Овлашћује се генерални директор друштва да потпише пречишћен текст статута и
поднесе га Агенцији за привредне регистре ради регистрације и објављивања.

Председник скупштине
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