
На основу члана 41. Уговора о организовању Предузећа за ливење и обраду метала „ 
Металски центар“ а.д. из Београда, Војводе Степе бр.283/А, Ов.бр.32503/2006 од 
29.11.2006.г. пред Петим општинским судом у Београду Предузећа за ливење и обраду 
метала „ Металски центар“ а.д. из Београда, Војводе Степе бр.283/А,Управни одбор 
Друштва, дана 07.06.2012.г. донео је 

 

ОДЛУКУ  

О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА „МЕТАЛСКИ ЦЕНТАР“ 
А.Д. БЕОГРАД 

  

Скупштина Акционарског друштва Предузећа за ливење и обраду метала „ Металски 
центар“ а.д. из Београда, Војводе Степе бр.283/А - даље: Друштво, скраћено пословно 
име „ Металски центар “ а.д., Београд, матични број 07040474, ПИБ 100380257, 
одражће се дана 29.06.2012.г. у пословним просторијама Друштва у Београду, 
Војводе Степе бр.283/А, са почетком у 12,00 сати, са следећим 

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ 

1.Доношење Статута и измене Уговора о организовању Предузећа за ливење и обраду 
метала „ Металски центар“ а.д. из Београда, Војводе Степе бр.283/А, Ов.бр.32503/2006 
од 29.11.2006.г.-оснивачког акта, пред Петим општинским судом у Београду, ради 
усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 
36/2011, 99/2011),  

2.Разно. 

Скупштина Друштва пуноважно одлучује двотрећинском већином гласова акционара 
који поседују акције с правом гласа, према укупном броју 2.448 обичних акција 
Дрштва. 

Материјал за седницу Скупштине друштва је на располагању акционарима од 
11.06.2012.г., а може се преузети лично или преко пуномоћника у пословним 
просторијама Друштва у Београду, Војводе Степе бр.283/А, сваког радног дана од 09,00 
до 12,00 сати,  или преко интернет сајта Дрштва. 

Акционар има право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на 
учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на 
подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и 
добијање одговора. 
 
Дан акционара је 20.06.2012.г. који имају право на учешће у раду седнице скупштине, а 
Списак акционара Друштва утврђује на основу извода из јединствене евиденције 
акционара Централног регистра. Један или више акционара који поседују најмање 5% 



акција са правом гласа може Управном одбору предложити додатне тачке за дневни ред 
седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже 
да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе 
текст одлуке коју предлажу писаним путем, уз навођење података о подносиоцима 
захтева, а може се упутити Друштву најкасније  десет дана пре одржавања ванредне 
седнице скупштине. 
 
 Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог 
потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. 
Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом 
одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. 
Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име 
учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем 
тексту: пуномоћје за гласање). 
 
Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име 
учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник  
има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је 
овластио. Достава обавештења о именовању пуномоћника може се извршити на маил 
Дрштва office@metalskicentar.co.rs. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и 
садржи нарочито име, односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 
265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, име пуномоћника, са свим 
подацима из члана 265. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, број, врсту и 
класу акција за које се пуномоћје издаје. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање 
оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, осим ако је 
та обавеза искључена статутом. Пуномоћје за гласање није преносиво. Ако је 
пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или 
другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог 
правног лица или његов запослени.Пуномоћје за гласање може се дати и електронским 
путем преко маил Дрштва office@metalskicentar.co.rs, које мора бити потписано 
квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује 
електронски потпис. Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком 
тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана 
одржавања седнице обавести пуномоћника и друштво. Измена или опозив пуномоћја за 
гласање врши се сходном применом одредаба овог закона о давању пуномоћја. Сматра 
се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници скупштине. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА 
                                                                                  
 
 
 
 
 


