
На основу члана 329. и одредбе члана 592.  Закона о привредним друштвима 
(Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара Предузећа за 
ливење и обраду метала „ Металски центар“ а.д. из Београда, Војводе Степе бр.283/А 
на седници  одржаној 29.06.2012.године, усвојила је следећи: 
 
 

Уговор о организовању АД ради усклађивања са Законом о 
привредним друштвима  

 Члан 1. 
 
Овим уговором се уређује: 

 
• пословно име и седиште друштва, 
• претежна делатност друштва, 
• износ основног капитала друштва, 
• укупан износ новчаних улога који су уплаћени, односно унети у друштво 
• врсте и класе емитованих акција.  

 
 

ПОСЛОВНО ИМЕ 
  Члан 2.   
Пуно пословно име друштва гласи: 

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

Скраћено пословно име Друштва гласи: 
„ Metalski centar“ a.d.  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 основни капитал 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 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. 

 
   

Друштво је укупно издало ____________ обичних ација (број акција) номиналне 
вредности ___________ (номинални износ на који акција гласи или ознаку да се ради о 
акцијама без номинале).  
Свака акција има један глас, пренос власништва је ограничен правом прече куповине 
осталих акционара, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру 
дана _______,  ISIN _________CFI _________.  
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
 
 
 


