
 
  
 
  

На основу члана 329. став 1.тачка 5., а у складу са чл. 478. и 481. Закона о привредним 
друштвима (даље: Закон) и члана 43. Уговора о организовању Предузећа за ливење и 
обраду метала „ Металски центар“ а.д. из Београда, Војводе Степе бр.283/А-
Оснивачког акта друштва, Скупштина акционарског друштва „ Металски центар “ а.д., 
Београд, на седници одржаној дана 13.07.2012.г. године, двотрећинском већином од 
укупног броја гласова донела је 

  

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОСНОВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА 

Акционарско друштво Предузеће 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, мења 
оснивачки акт друштва- Уговор 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, тако да текст оснивачког акта 
сада гласи: 

 

УГОВОР О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ   Члан 1.  Овим Уговором се уређује: 
• лично име  и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва; 
• пословно име и седиште друштва; 
• претежна делатност друштва;  
• укупан износ основног капитала друштва; 
• износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва 
• време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога; 
• удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима; 
• врста и надлежности органа друштва; 
• заступање друштва; 
• трајање и престанак друштва; 
• остала питања.  Члан 2.   



Пуно пословно име друштва гласи: 

Privredno društvo za livenje i obradu metala „ Metalski centar“ d.o.o.   

Скраћено пословно име Друштва гласи: 

„ Metalski centar“ d.o.o.  Beograd.  

 

Члан 3. 

Седиште Друштва је на следећој адреси: 

Beograd, Vojvode Stepe br.283/A,  

 

Члан 4. 

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 

25.62 Машинска обрада метала. 

Поред претежне делатности друштво ће обављати и делатности: 

     

   23.91 Производња брусних производа 

   23.99 Производња производа од неметалних минерала 

     

     

     

   24.20 Производња челичних цеви, профила и фитинга 

   24.31 Хладно ваљање шипки 

   24.32 Хладно ваљање пљоснатих производа 

   24.33 Хладно обликовање профила 

   24.34 Хладно вучење жице 

   24.41 Производња племенитих метала 

   24.42 Производња алуминијума 

   24.43 Производња олова, цинка и калаја 



   24.44 Производња бакра 

   24.45 Производња осталих обојених метала 

   24.51 Ливење гвожђа 

   24.52 Ливење челика 

   24.53 Ливење лаких метала 

   24.54 Ливење осталих обојених метала 

   25.11 Производња металних конструкција и делова  

   25.12 Производња металних врата и прозора 

     

   25.21 Производња котлова и радијатора за грејање 

   25.29 Производња осталих металних цистерни и контејнера 

     

   25.30 Производња парних котлова, осим за центр. грејање 

   25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала 

   25.61 Обрада и превлачење метала 

   25.62 Машинска обрада метала 

   25.71 Производња сечива 

   25.72 Производња брава и окова 

   25.73 Производња алата 

   25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже 

   25.92 Производња амбалаже од лаких метала 

   25.93 Производња жичаних производа, ланаца и опруга 

   25.94 Производња везних елемената и вијчаних производа 

   25.99 Производња осталих металних производа 

   26.11 Производња електронских елемената 

   26.12 Производња штампаних електронских плоча 

   26.20 Производња рачунара и периферне опреме 



   26.30 Производња комуникационе опреме 

   26.40 Производња електронских уређаја за широку потрошњу 

   26.51 Производња мерних инструмената и апарата 

   26.52 Производња сатова 

   26.60 Производња електромедицинске опреме 

   26.70 Производња оптичких инструмената и фотогр. опреме 

   26.80 Производња магнетних и оптичких носилаца записа 

   27.11 Производња електромот. генератора и трансформатора 

   27.12 Производња опреме за дистрибуцију електр. енергије  

   27.20 Производња батерија и акумулатора 

   27.31 Производња каблова од оптичких влакана 

   27.32 Производња осталих електронских и електр. каблова 

   27.33 Производња опреме за повезивање жица и каблова 

   27.40 Производња опреме за осветљење 

   27.51 Производња електричних апарата за домаћинство 

   27.52 Производња неелектричних апарата за домаћинство 

   27.90 Производња остале електричне опреме 

   28.11 Производња мотора и турбина, осим за моторна возила 

   28.12 Производња хидрауличних погонских уређаја 

   28.13 Производња осталих пумпи и компресора 

   28.14 Производња осталих славина и вентила 

   28.15 Производња лежајева, зупчаника и зупчастих елемената 

   28.21 Производња индустријских пећи и горионика 

   28.22 Производња опреме за подизање и преношење 

   28.23 Производња канцеларијских машина и опреме 

   28.24 Производња ручних погонских апарата са механизмима 

   28.25 Производња расхладне и вентилационе опреме 



   28.29 Производња осталих машина и апарата опште намене 

   28.30 Производња машина за пољопривреду и шумарство 

   28.41 Производња машина за обраду метала 

   28.49 Производња осталих алатних машина 

   28.91 Производња машина за металургију 

   28.92 Производња машина за руднике и грађевинарство 

   28.93 Производња машина за индустр. хране, пића и дувана 

   28.94 Производња машина за индустр. текстила, одеће и коже 

   28.95 Производња машина за индустрију папира и картона 

   28.96 Производња машина за израду пластике и гуме 

   28.99 Производња машина за остале специјалне намене 

   29.20 Производња каросерија за моторна возила и приколице  

   29.31 Производња електричне опреме за моторна возила 

   29.32 Производња осталих делова за моторна возила 

   30.99 Производња остале транспортне опреме 

   31.03 Производња мадраца 

   31.09 Производња осталог намештаја 

   32.12 Производња накита и сродних предмета 

   32.13 Производња имитације накита и сродних производа 

   32.40 Производња игара и играчака 

   32.91 Производња метли и четки 

   32.99 Производња осталих предмета 

   33.11 Поправка металних производа 

   33.12 Поправка машина 

   33.13 Поправка електронске и оптичке опреме 

   33.14 Поправка електричне опреме 

   33.15 Поправка и одржавање бродова и чамаца 



   33.17 Поправка и одржавање друге транспортне опреме 

   33.19 Поправка остале опреме 

   33.20 Монтажа индустријских машина и опреме 

   35.11 Производња електричне енергије 

   35.12 Пренос електричне енергије 

   35.13 Дистрибуција електричне енергије 

   35.14 Трговина електричном енергијом 

   35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже 

   35.30 Снабдевање паром и климатизација 

   36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

   37.00 Уклањање отпадних вода 

   38.11 Скупљање отпада који није опасан 

   38.12 Скупљање опасног отпада 

   38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 

   38.31 Демонтажа олупина 

   38.32 Поновна употреба разврстаних материјала 

   39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом 

   41.10 Разрада грађевинских пројеката 

   41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 

   42.21 Изградња цевовода 

   42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова 

   42.91 Изградња хидротехничких објеката 

   42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина 

     

   43.11 Рушење објеката 

   43.12 Припремање градилишта 

   43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем 



   43.21 Постављање електричних инсталација 

   43.22 Постављање водоводних и климатизационих система 

   43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 

   43.31 Малтерисање 

   43.32 Уградња столарије 

   43.33 Постављање подних и зидних облога 

   43.34 Бојење и застакљивање 

   43.39 Остали завршни радови 

   43.91 Кровни радови 

   43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови 

   45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима 

   45.19 Трговина осталим моторним возилима 

   45.20 Одржавање и поправка моторних возила 

   45.32 Трговина на мало деловима и опремом за возила 

   45.40 Трговина мотоциклима, деловима и поправка мотоцик.  

   46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина 

   46.12 Посредовање у продаји горива, руда и метала 

   46.13 Посредовање у продаји грађевинског материјала 

   46.14 Посредовање у продаји машина и индустријске опреме 

   46.15 Посредовање у продаји намештаја и металне робе 

   46.16 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна и обуће 

   46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана 

   46.18 Специјализовано посредовање у продаји производа 

   46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа 

   46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном и семењем 

   46.22 Трговина на велико цвећем и садницама 

   46.23 Трговина на велико животињама 



   46.24 Трговина на велико сировом и довршеном кожом 

   46.31 Трговина на велико воћем и поврћем 

   46.32 Трговина на велико месом и производима од меса 

   46.33 Трговина на велико млечним производима и мастима 

   46.34 Трговина на велико пићима 

   46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима 

   46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима 

   46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу 

   46.39 Неспецијализована трговина на велико храном и пићима 

   46.41 Трговина на велико текстилом 

   46.42 Трговина на велико одећом и обућом 

   46.43 Трговина на велико електр. апаратима за домаћинство 

   46.44 Трговина на велико порцуланом и стакленом робом 

   46.45 Трговина на велико парфимеријским производима 

   46.47 Трговина на велико намештајем и теписима 

   46.48 Трговина на велико сатовима и накитом 

   46.49 Трговина на велико осталим производима  

   46.51 Трговина на велико рачунарима и софтверима 

   46.52 Трговина на велико електронским деловима и опремом 

   46.62 Трговина на велико алатним машинама 

   46.72 Трговина на велико металима и металним рудама 

  46.74 Трговина на велико металном робом 

   46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 

     

   46.90 Неспецијализована трговина на велико 

   47.11 Трговина на мало у неспец. продавн. претежно храном 

   47.19 Остала трговина на мало у неспецијализ. продавницама 



   47.41 Трговина на мало рачунарима и софтвером  

   47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом  

   47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом  

   47.51 Трговина на мало текстилом у спец. Продавницама 

   47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом  

   47.53 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама  

   47.54 Трговина на мало електр. апаратима за домаћинство  

   47.59 Трговина на мало намештајем и осталим предметима  

  47.78 Остала трговина на мало новим производима  

     

   49.42 Услуге пресељења 

   52.10 Складиштење 

   52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 

   52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају 

   52.24 Манипулација теретом 

   52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају 

   55.10 Хотели и сличан смештај 

   55.90 Остали смештај 

   56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељ. објекта 

   56.21 Кетеринг 

   56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране 

   68.10 Куповина и продаја властитих некретнина 

   68.20 Изнајмљивање некретнина и управљање њима 

   68.32 Управљање некретнинама за накнаду 

   70.22 Консултантске активности у вези с пословањем 

   71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 

     



   71.20 Техничко испитивање и анализе 

   81.10 Услуге одржавања објеката 

    

   82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услуге 

   82.19 Фотокопирање и друга канцеларијска подршка 

   82.30 Организовање састанака и сајмова 

   82.91 Делатност агенција за наплату потраживања 

   82.92 Услуге паковања 

   82.99 Остале услужне активности подршке пословању 

   95.11 Поправка рачунара и периферне опреме 

   95.12 Поправка комуникационе опреме 

   95.21 Поправка електронских апарата за широку употребу 

   95.22 Поправка апарата за домаћинство и кућне опреме 

     

     

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност ( 
спољнотрговински промет и услуге спољнотрговинског промета), уколико за то испуњава 
услове предвиђене законом. 

Члан 5. 

  

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 

у еврима 40.941,54 (словима: четрдесет хиљада девет стотина четрдесет један и 54/100 евра), 
што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате 
31.12.2001.године износи 2.246.000,00 dinara (словима: два милиона двестотине четрдесет и 
шест хиљада динара), односно у еврима 37.665,29, и важећем на дан уплате 05.12.2002.године 
износи 202.000,00 dinara (словима: двеста и две хиљаде динара), односно у еврима 3.276,25. 

 

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 

у еврима 40.941,54 (словима: четрдесет хиљада девет стотина четрдесет један и 54/100 евра), 
што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате 
31.12.2001.године износи 2.246.000,00 dinara (словима: два милиона двестотине четрдесет и 



шест хиљада динара), односно у еврима 37.665,29, и важећем на дан уплате 05.12.2002.године 
износи 202.000,00 dinara (словима: двеста и две хиљаде динара), односно у еврима 3.276,25. 

 

              

Члан 6. 

 Чланови Друштва су:  
1.__________________________________, ЈМБГ______________________, _____________________________                   

          (име и презиме/пословно име)        (ЈМБГ/регист.број),         (пребивалиште/седиште)                                            

 

 

са уписаним новчаним улогом који износи: __________ динара(словима : ____________________),   
са уплаћеним новчаним улогом који износи: __________ динара(словима : _____________________),  
а што износи ___ % удела у укупном капиталу друштва. 

 

2.__________________________________, ЈМБГ______________________,  _____________________________                   

          (име и презиме/пословно име)        (ЈМБГ/регист.број),         (пребивалиште/седиште)                                            

 

 

са уписаним новчаним улогом који износи: __________ динара(словима : ____________________),   
са уплаћеним новчаним улогом који износи: __________ динара(словима: _____________________),    
а што износи ___ % удела у укупном капиталу друштва.... 

   



Члан 7.   Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са законом.   Члан 8.   У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун. За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.   
ОРГАНИ ДРУШТВА  Члан 9.                         Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и  директор.       Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.  

Скупштина Члан 10. Скупштину чине сви чланови друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела  у основном капиталу друштва.  
Делокруг скупштине                                                                                        Члан 11.   Скупштина друштва: 1) доноси измене оснивачког акта ; 



2)  усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије; 3)  надзире рад директора и усваја извештаје директора,  4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности; 5)  одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате  учешћа у добити члановима  друштва; 6)   именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнад ; 7)  именује ревизора и утврђује накнаду за његв рад ; 8)  одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва; 9)  именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника; 10)  одлучује о стицању сопстевених удела; 11)  одлучује  о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата; 12)  одлучује о захтеву за иступање члана друштва; 13)  одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога; 14)  одлучује о покетању спора за искључење члана друштва; 15) одлучује о повлачењу и поништењу удела; 16) даје прокуру; 17) одлучује о покретању поступка и  давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и  у спору са директором; 18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва; 19) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима; 20) одлучује о статусним променама и променама правне форме; 21) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима; 22) даје сагласност на стицање, продају, давање у заку, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима; 23) доноси пословник о свом раду; 24) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.  
Начин одлучивања Члан 12.             Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.              Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова  свих чланова друштва о:  



 1) повећању или смањењу основног капитала; 2) статусним променама и променама правне форме; 3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја; 4) расподели добити и начину покрића губитка; 5) стицању сопствених удела друштва.            Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата. 
Директор Члан 13. Друштво заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима. За директора друштва именује се: 

______________________________,   ЈМБГ_________,                            

  (име и презиме)                                                             Члан 14. Друштво има једног директора који је законски заступник друштва.  Директор се региструје у складу са законом о регистрацији. Директора именује скуштина друштва. Члан 15.                     Делокруг Директора  је:  1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом.  2) уредно вођење пословних књига ; 3) тачност финансијских извештаја друштва; 4) обавеза извештавања скупштине;   Члан 16.                    Друштво се оснива на неодређено време.   
 Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката  у  случајевима предвиђеним законом. 



 Члан 17. На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.  Члан 18.  Измене овог Акта врше се у писаној форми. Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији. Овај Акт састављен је у __________истоветна примерка, један за поступак регистрације, _________ за чланове Друштва, и један за суд овере. Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу. У Београду,13.07.2012.г.          Чланови  друштва  :                                                                                                                      1.     ________________________________                (име, презиме и потпис)                                                                                                                     2.    _________________________________                                                                                             (име, презиме и потпис) 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  ___________________________________________   
 


