
На основу члана 352. и члaна 372. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима и 
члана 20. став 1. тачка 8. Стаута Предузећа за ливење и обраду метала „ Металски 
центар“ а.д. из Београда, Војводе Степе бр.283/А, због недостатка кворума за 
одржавање Скупштине акиционара заказане за 13.07.2012.г. а уједно и отклањања 
недостатака – пропуштање радњи из члана 123. Закона о тржишту капитала, Одбор 
директора Друштва, дана 10.07.2012.г. донео је 

ОДЛУКУ 

О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ 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 30.07.2012.г. у пословним просторијама Друштва у Београду, 
Војводе Степе бр.283/А, са почетком у 12,00 сати, са следећим 

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ  

1.Доношење одлуке о повлачењу акција са МTП, 

2.Доношење одлуке о промени правне форме Предузећа за ливење и обраду метала „ 
Металски центар“ а.д. из Београда из акционарског друштва у друштво са 
ограниченом одговорносшћу, 

3. Доношење одлуке о измени оснивачког акта Предузећа за ливење и обраду метала „ 
Металски центар“ а.д. из Београда из акционарског друштва у друштво са 
ограниченом одговорносшћу, 

4. Доношење одлуке о именовању чланова органа Предузећа за ливење и обраду метала 
„ Металски центар“ д.о.о. из Београда, 

5.Разно. 

Скупштина Друштва пуноважно одлучује прописаном 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 
14.06.2012.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. 

Акционарима се стављјају на увид предлог одлуке о промени правне форме, одлуке о 
повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МПТ, и извештај Одбора 
директора а.д. са објашњењима услова и законске и економске оправданости за 
промену правне форме, као и опис било којег проблема у вези са условима промене 
правне форме, препорука Одбора директора у вези са одлуком о промени правне форме 



са разлозима за таксву препоруку, као и обавештење о правима акционара да не 
прихвате одлуку о промени правне форме и праву на тражење процене и откупа 
њихових акција од стране друштва, у складу са законом.  

По тачки 1. дневног реда акционари могу бити несагласни, а у складу са чланом 474 и 
475 ЗПД (Сл гласник бр 36/2011 и 99/2011) и Законон о тржишту капитала и 
Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступка исплате 
несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта, односно 
МТП. 

Ради остваривања права несагласности акционара по тачкама 1. и 2. дневног реда, у 
материјалима за седницу налази се: 

• Обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и 
формулар захтева, 

• Одлука Одбора директора о усвајању процене вредности акција утврђеној од 
проценитеља – у складу са чланом 51 ЗПД овлашћеног вештака. 

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 03.07.2012.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 Одбору директора 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. 
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