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ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) 
и Правилником Комисије за хартије од вредности о форми, минималном садржају информација 
које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом 
(„Службени гласник РС“, бр. 89/2011), „Планинка“ АД објављује Годишњи документ о 
објављеним информацијама у 2014. години 
 

Р. бр. Датум Документ/информација Место објаве Веб страница 

1.  14.5.2014. Јавни позив и понуда за откуп акција Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

2.  9.5.2014. Сазивање Скупштине акционара Београдска 
берза 

www.belex.rs 
www.planinka.rs 
www.apr.gov.rs  

3.  6.6.2014. Извештај о стицању сопствених 
акција 

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

4.  12.6.2014. Записник са XXXII седнице скупштине „Планинка“ АД www.planinka.rs 

5.  17.6.2014. Извештај са XXXII седнице скупштине „Планинка“ АД www.planinka.rs 
www.belex.rs 

6.  18.6.2014. Годишњи извештај за 2013. - Допуна Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

7.  3.7.2014. Јавни позив и понуда за откуп 
сопствених акција 

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

8.  15.7.2014. Одлука о побољшању услова за 
стицање сопствених акција  

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

9.  15.7.2014. Побољшана понуда за откуп 
сопствених акција  

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

10.  17.7.2014. Одлука о побољшању услова за 
стицање сопствених акција  

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

11.  17.7.2014. Побољшана понуда за откуп 
сопствених акција  

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

12.  22.8.2014. Јавни позив и понуда за откуп 
сопствених акција 

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

13.  26.8.2014. Полугодишњи извештај о пословању 
за 2014. годину 

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

14.  26.8.2014. Консолидовани Полугодишњи 
извештај о пословању за 2014. годину 

Београдска 
берза 

www.planinka.rs 
www.belex.rs 

15.  24.9.2014. Извештај о стицању сопствених 
акција 

Београдска 
берза 

www.belex.rs 

16.  6.10.2014. Јавни позив и понуда за откуп акција Београдска 
берза 

www.belex.rs 

17.  24.10.2014. Сазивање Скупштине акционара Београдска 
берза 

www.belex.rs 
www.planinka.rs 
www.apr.gov.rs  

18.  27.10.2014. Извештај о стицању сопствених 
акција 

Београдска 
берза 

www.belex.rs 

19.  5.11.2014. Јавни позив и понуда за откуп акција Београдска 
берза 

www.belex.rs 

20.  27.11.2014. Записник са XXXIII седнице 
скупштине 

„Планинка“ АД www.planinka.rs 
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21.  3.12.2014. Извештај о стицању сопствених 
акција 

Београдска 
берза 

www.belex.rs 

22.  13.3.2015. Јавни позив и понуда за откуп акција Београдска 
берза 

www.belex.rs 

23.  24.3.2015. Сазивање Скупштине акционара Београдска 
берза 

www.belex.rs 
www.planinka.rs 
www.apr.gov.rs  

24.  27,4.2015. Извештај о стицању сопствених 
акција 

Београдска 
берза 

www.belex.rs 

25.  28.4.2015. Годишњи извештај о пословању 
јавног друштва за 2014. године 

АПР www.belex.rs 
www.planinka.rs 
www.apr.gov.rs 

26.  28.4.2015. Консолидовани годишњи извештај о 
пословању јавног друштва за 2014. 
године 

АПР www.belex.rs 
www.planinka.rs 
www.apr.gov.rs 

27.  4.5.2015. Записник са XXXIV седнице 
скупштине 

„Планинка“ АД www.planinka.rs 

 
 
У Куршумлији, 
Дана 19. 5. 2015. године 

Генерални директор 
Радован Раичевић, дипл. економиста   

 




