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Надзорни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и 
производњу „Планинка“ из Куршумлије, на основу члана 282. став 4. тачка 1) Закона о 
привредним друштвима, поводом сазивања XXXVI ванредне седнице Друштва, доноси 
дана 18. 12. 2015. године, следеће 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви акционари Акционарског друштва за природна 
лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, да је дана 
6. 5. 2015. године донета одлуке о стицању сопствених акција. 

Разлози за стицање сопствених акција су што је Надзорни одбор „Планинка“ а.д. 
оценио да је до великих осцилација цена акција дошло из неекономских узрока и разлога 
који нису у вези са пословањем и стабилношћу фирме, да је нестабилност цена акција на 
финансијском тржишту специфичног и привременог карактера па су ради заштите 
интереса акционара „Планинка“ а.д., обезбеђења реализације годишњих и дугорочних 
планова развоја и спречавања наступања непосредне и веће штете по Друштво, донете 
Одлуке о стицању сопствених акција на организованом тржишту. 

Начин стицања сопствених акција, број и укупна номинална вредност, њихово 
учешће у основном капиталу друштва садржани су у одлукама о стицању сопствених 
акција и понудама и јавним позивима који су доступни на веб страници www.planinka.rs, 
као и на веб страници организованог тржишта www.belex.rs. 

Разлог што акционари о наведеној одлуци нису обавештени на Скупштини од 19. 6. 
2015. године је тај што је та Скупштина заказана у року трајања понуде за откуп 
сопствених акција везане за одлуку о стицању сопствених акција. 

 
Одлуком о отуђењу сопствених акција Надзорног одбора од 28. 10. 2015. године, за 

отуђење понуђено је 2.060 акција, од којих је отуђено у предвиђеном року 2.051, док је за 
преосталих девет акција, у складу са Законом, одобрена продаја на Београдској берзи 
одлуком Надзорног одбора од 8. 12. 2015. године. 
 
 
  Председник Надзорног одбора 

Снежана Павловић, дипл. правник 
 
 
 
 

                                                                                           
 

 


