
  

ГГООДДИИШШЊЊИИ  ДДООККУУММЕЕННТТ  ОО  ООББЈЈААВВЉЉЕЕННИИММ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈААММАА  

 

 
У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16), чланом 13. Правилника 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. 89/11, 14/13, 14/16 и 74/16) и Упутством о 

начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације 

Комисији, ГП ПЛАНУМ АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, објављује Годишњи документ о објављеним 

информацијама за претходних 12 месеци: 

 

РРеедд..ббрр..  ДДааттуумм  ооббјјааввее  ООббјјааввљљееннаа  ииннффооррммаацциијјаа  ММеессттоо  ооббјјааввее  ииннффооррммаацциијјее  
ИИннттееррннеетт  

ссттррааннииццаа  

  
Годишњи документ о 

објављеним информацијама 

Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss    

11..    08.06.2018. Комисија за ХОВ wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss  

    Интернет сајт Друштва wwwwww..ppllaannuumm..rrss  
 

22..  09.07.2018.  Сазивање поновљене редовне 

седнице Скупштине 

акционара 

Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss    

Комисија за ХОВ wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss  

  12.07.2018. АПР wwwwww..aapprr..ggoovv..rrss  

    Интернет сајт Друштва wwwwww..ppllaannuumm..rrss  
 

 01.08.2018. Извештај са одржане 

поновљене седнице 

Скупштине акционара 

Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss    

                33..  02.08.2018. Комисија за ХОВ wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss  

   Интернет сајт Друштва wwwwww..ppllaannuumm..rrss  
 

 01.08.2018. Одлука о усвајању Фин. 

извештаја за 2017.годину и 

расподели добити  

Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss  

                44..  02.08.2018. Комисија за ХОВ wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss  

    Интернет сајт Друштва wwwwww..ppllaannuumm..rrss  
 

  
Обавештење о стицању 

сопствених акција  

Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss  

                55..  06.08.2018. Комисија за ХОВ wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss  

    Интернет сајт Друштва wwwwww..ppllaannuumm..rrss  
 

  

Информатор о издаваоцу 

   

66..  24.04.2019. Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss    

       
 

  

Годишњи Извештај за 2018.г. 

Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss    

77..  30.04.2019. Комисија за ХОВ wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss  

    Интернет сајт Друштва wwwwww..ppllaannuumm..rrss  
 

88..  24.05.2019.  
Сазивање редовне седнице 

Скупштине акционара 

Београдска берза wwwwww..bbeelleexx..rrss    

Комисија за ХОВ wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss  

  27.05.2019. АПР wwwwww..aapprr..ggoovv..rrss  

    Интернет сајт Друштва wwwwww..ppllaannuumm..rrss  

  28.05.2019.   Централни регистар ХоВ wwwwww..ccrrhhoovv..rrss  
 

НАПОМЕНА: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним 

информацијама могу бити застареле. 

 
Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници Друштва 

(wwwwww..ppllaannuumm..rrss), интернет страници Комисије за хартије од вредности (wwwwww..sseecc..ggoovv..rrss)),, као и 

на интернет страници Београдске берзе (wwwwww..bbeelleexx..rrss) 
  

 

У Београду, 29.05.2019.год. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

Ратомир Тодоровић 
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