
 

ЗАПИСНИК  

СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА „МЕТАЛСКИ 
ЦЕНТАР“ А.Д. БЕОГРАД 

  

Ванредна 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, одражана је 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.Именовање Председника скупштине акционара, 
2.Именовање Комисије за гласање, 
3.Именовање записничара, 
4.Подношење извештаја Комисије за гласање, 
5.Доношење Одлуке о усвајању записника са предходне седнице Скупштине 
акционара, 
6.Доношење Одлуке о усвавању 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),  

7.Разно. 

За председника Скупштине Друштва именованa је Светлана Милић, као лице које 
поседује или предстаавља највећи појединачни број гласова обичних акција  у односу 
на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама. 

За записничара је именована Вера Адамовић Ровчанин.  

За чланове Комисије за гласање именовани су: 

1.Андрија Обрадовић, председник 

2.Славица Басарић, члан, 

3.Вера Адамовић Ровчанин, члан 

Комисија за гласање је констатовала да постоји кворум. 



Седници присуствују акционари који су на дан акционара поседовали укупно 2169 
акција с правом гласа. 

Обзиром да се ради о законској обавези усклађиввања акциоанрског друштва у 
свему према одредбама Закона о привредним друштвима акционари су након 
упознавања са одредбама поменутог закона, без посебне расправе, приступили гласању. 

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила да је одлука усвојена са     
2169 гласова, а Председник Скупштине акционара констатује да је одлука усвојена 
трочетвртинском већином доношењем Статута и измене Уговора о организовању 
Предузећа за ливење и обраду метала „ Металски центар“ а.д. из Београда, . 

Овај записник објавити на интернет страницама друштва у трајању од најмање 30 дана. 

Седница је закључена у 12,45 сати. 

Саставни део овог записника је извештај Комисије за гласање.  

 

Записничар,         Председник Скупштине акционара,       Чланови Комисије за гласање, 

__________           _____________________________          1.______________________ 

                                                                                                   2.______________________ 

                                                                                                   3.______________________ 


