
ПРЕДЛОГ 

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,  

угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија 

Број: 269/6 

Датум: 23. 3. 2017. године 

 

 

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Служебени гласник“ РС број 

36/2011 и 99/2011,83/2014 и 5/2015), члана 70. Закона о тржишту капитала („Службени 

гласник“ РС број 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Правилника о начину престанка својства 

јавног друштва и поступка исплате несагласних акционара у случају искључења акција са 

регулисаног тржишта, односно МТП („Службени гласник“ РС број 10/2012 и 50/2012) 

Скупштина Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и 

производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, која је одржана 

дана 26. 4. 2017. године донела је трочетвртинском већином гласова  

 

ОДЛУКУ 

о престанку својства јавног друштва 

 

Члан 1. 

 

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и 

производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, ПИБ 100622505 (у 

даљем тексту „Планинка“ а.д., уписано је у регистар привредних субјеката Агенције за 

привредне регистре Републике Србије 24. 5. 2005. године као отворено акционарско 

друштво, које се усагласило са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 

36/2011 и 99/2011) као јавно акционарско друштво, решењем број БД 111091/2012 од 22. 8. 

2012. године. 

 

Члан 2. 

 

„Планинка“ а.д., је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија 

од вредности као издавалац укупно емитованих 65.284 обичних акција, номиналне 

вредности 2.760,00 динара, CFI код: ESVUFR, ISIN број RSPLANE17615. 

Акције „Планинка“ а.д., из става 1. овог члана укључене су на мултилатерарну 

трговачку платформу којом управља Београдска берза а.д. Београд, односно ванберзанско 

тржиште Београдске берзе а.д. Београд, Одлуком о разврставању хартија од вредности 

укључених на ванберзанском тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе 

а.д. Београд од 10. 5. 2007. године. 

 

Члан 3. 

 

„Планинка“ а.д. престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни 

услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта, 

односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала. 

 

Члан 4. 

 

Овлашћује се и обавезује  законски  заступник – генерални директор „Планинка“ 

а.д., да у име и за рачун акционарског друштва, поднесе Комисији за хартије од вредности 

Републике Србије захтев за брисање овог акционарског друштва из регистра јавних 
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друштава, као и да изврши све евентуалне корекције ове одлуке, ако је то неопходно за њено 

извршење. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, уз писане изјаве председника Надзорног 

одбора и генералног директора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости 

исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва.  

 

Члан 6. 

 

Ова одлука биће уписана у књигу одлука Скупштине „Планинка“ а.д. 

 

 

  Председник Скупштине 

__________________ 

 

 

  За подносиоца предлога Одлуке 

Генерални директор 

Радован Раичевић, дипл. економиста 

 

_______________________________ 

 

 


