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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 
 
АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД”БЕОГРАД је акционарско друштво (у даљем 
тексту - Друштво), које је регистровано код Агенције за привредне регистре, Регистар 
привредних друштава Решењем број БД 7147/2005, а усклађено са новим Законом о 
привредним друштвима („Сл.гласник РСрбије“ број 36/2011 и 99/2011 – у даљем тексту 
Закон) Решењем број БД број 76171 од 08.06.2012. године. 
 
Друштво је првобитно основано 10.01.1964. године као пословна јединица без статуса 
правног лица оснивача тадашњег Завода за заштиту рада Ниш, које се даље после 
статусних промена кроз које је прошла, у току 1991 године трансформисало у деоничко 
друштво у мешовитој својини сходно Одлуци о издавању интерних деоница ради 
прибављања додатног капитала. Потом је у складу са Законом о својинској 
трансформацији из 1997 године 25.11.1998. године извршило својинску трансформацију 
доношењем Одлуке о усвајању Програма својинске трансформације и Одлуке о издавању 
и продаји акција, и као акционарско друштво се током 1999 године ускладило са Законом 
о привредним друштвима. Друштво је даље извршило власничку трансформација у којој 
је преостали друштвени капитал Друштва употпуности приватизован, а делимична 
отплата акција после завршеног другог круга својинске трансформације по моделу 
продаје акција ради продаје друштвеног капитала са и без попуста по одредбама Закона о 
својинској трансформацији из 1997 године, завршена је коначно на дан 31.03.2006 
године, са укупним капиталом у акцијама од 47.080 комада акција, односно, у акцијском 
капиталу од 100%. Друштво је 20.06.2012. године извршило III емисију обичних акција 
које гласе на име без јавне понуде, ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу 
промене њихове номиналне вредности и њеног усаглашавања са основним капиталом 
исказаним у пословним књигама 2012 години, које су укњижене у Централном Регистру 
ХоВ. 
 
Друштво је према критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у 
мало правно лице. 
 
Претежна делатност коју Друштво обавља је делатност из Јединствене класификације 
делатности под шифром: 7219 - Истраживање и развој у осталим природним и техничко-
технолошким наукама.  
Поред претежне делатности, Друштво обавља и друге регистроване делатности које 
доприносе бољем пословном резултату и рационалнијем пословању. 
 
Седиште Друштва је у Београду, ул. Дескашева број 7. 
 
Порески идентификациони број Друштва је 100005037. 
 
Матични број Друштва је 07030266. 
 
На дан 30.06.2012. Друштво је имало 40 запослених, а просечан број запослених са 
стањем крајем месеца износи 40 ( у 2011 години - 37). 
 
Акцијама Друштва се тргује на тржишту Београдске берзе. 
 
Полугодишњи финансијски извештаји Друштва за 2012 годину одобрени су на седници 
Одбора директора која је одржана 13.08.2012. године. 
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ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја 
 
На основу Закона о рачуноводству и ревизији („Службени лист СРЈ“ бр. 71 од 27. 
децембра 2002. године), привредна друштва су у обавези да вођење пословних књига, 
састављање и презентацију финансијских извештаја врше у складу са рачуноводственим 
начелима девинисаним у оквиру Међународних рачуноводствених стандарда. Овај закон 
налаже привредним друштвима прву примену Међународних рачуноводствених 
стандарда за финансијске извештаје који обухватају период који почиње 01. јануара 2004. 
године. 
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене 
политике образложене у напомени 3. које су засноване на рачуноводственим и пореским 
прописима Републике Србије. 
Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља 
званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 
Приходи и расходи 
 
Приходи се исказују по правичној вредности средстава која су примљена или ће бити 
примљена у нето износу, након умањења за дате пописте и порез на додату вредност. 
Приходи се признају и евидентирају у тренутку када су уговорене услуге реализоване. 
Са датумом на који се књиже приходи такође се књиже и одговарајући расхоци (принцип 
узрочности прихода и расхода). 
Приходи и расходи од камате се књиже у корист односно на терет обрачунског периода 
на који се односе. 
Трошкови одржавања и оправки основних средстава се књиже на терет обрачунског 
периода у коме настану. 
Трошкови закупа пословних просторија и остали трошкови закупа признају се на терет 
биланса успеха у моменту њиховог настанка и у складу са одговарајућим уговорима о 
закупу. 

 
Прерачунавање девизних износа 
 
Пословне промене настале у страним средствима плаћања прерачунате су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан 
пословне промене. 
Нето позитивне и негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у 
страним средствима плаћања и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у 
страним средствима плаћања књижене су у корист или на терет биланса успеха, као и 
добици или губици по основу курсних разлика. 

 
Порез на добитак 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о 
порезу на добит важећим у Републици Србији. 
Порез на добит у висини од 10% се плаћа се на пореску основицу утврђену пореским 
билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у 
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званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским прописима Републике 
Србије. 
Порески прописи Републике Србије не предвиђају могућност да се порески губици из 
текућег периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним 
периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити из 
будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 
 
Одложени порез на добитак 
 
Одложени порез на добит се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе 
потраживања и обавеза у билансу стања и њихове књиговодствене вредности. Важеће 
пореске стопе на дан биланса стања или пореске стопе које су након тог дана ступиле на 
снагу, користе се за утврђивање разграниченог износа пореза на добит. Одложене 
пореске обавезе се признају за све опорезивае привремене разлике. Одложена пореска 
средства се признају за све одбитне разлике и ефекте пореских губитака и пореских 
кредита, који се могу преносити у наредне фискалне периоде, до степена до којег ће 
вероватно постојати опорезива добит. 

 
Опрема и остала средства 

 
Опрема која је набављена у току године је исказана по набавној вредности, умањеној за 
исправку вредности. Набавну вредност чини вредност по фактури добављача која је 
увећана за све трошкове настале до стављања у употребу. Опрема се књижи као средство 
ако се очекује да ће њен корисни век употребе бити дужи од једне године и појединачна 
набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици 
Србији. 
Улагања која повећавају корисни век трајања основних средстава исказују се као део те 
имовине, док улагања у одржавање и оправке која не продужавају корисни век трајања, 
терете трошкове текућег периода.  

 
Амортизација 
 
Отписивање објеката и опреме врши се по стопама које су засноване на преосталом 
корисном веку употребе средстава. Амортизација се врши применом пропорционалне 
методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века 
употребе. 
Стопе амортизације за главне категорије опреме и нематеријална улагања, дате су у 
следећем прегледу: 
 

Грађевински објекти     2,50 % 
Путничка возила    10,00 % 
Рачунарска опрема   10,00 % 
Лабораторијска опрема   10,00 % 
Канцеларијска опрема   10,00 % 
Намештај       7,00 % 
 

Залихе 
 
Залихе алата и инвентара отписују се у по стопи која месечно износи 20% а приказују се 
у пословним књигама док се не отуђе. 
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Финансијски инструменти 
 
Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања, од момента када је 
Друштво уговорним одредбама везана за инструмент. 
Финансијска средстава престају да се признају када Друштво изгуби контролу над 
уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења 
инструмената реализована, истекла, напуштена или уступљена. Финансијска обавеза 
престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања 
предвиђена уговором укинута или истекла. 

 
Потраживања од купаца и остала краткорочна потраживања 

 
Потраживања од купаца приказа су по њиховој номиналној вредности. Друштво врши 
појединачну исправку вредности доспелих потраживања на основу одлуке руководства. 
Отписи финансијских пласмана, датих аванса и потраживања у земљи врше се када се 
документовано утврди њихова ненаплативост, или се ради о малим исносима за које није 
целисходно водити судски спор (већи судски трошкови од износа дуга), као и на основу 
одлуке Директора. Исправка вредности и отпис потраживања не врши се од лица којима 
се истовремено дугује исти или већи износ. 

 
Готовински еквиваленти и готовина 

 
Под готовинским еквивалентима и готовином у Извештају о новчаним токовима сматрају 
се слободно расположива средства на динарским рачунима код банака и остала новчана 
средства. 

 
Обавезе из пословања 

 
Обавезе према добављачима се вреднују по номиналној вредности. 

 
Бенефиције за запослене 
 
Порези и доприноси за обезбеђење социјалне сигурности запослених 

 
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да 
уплаћује доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе 
укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима који се 
обрачунавају применом специфичних, законом прописаних стопа. Друштво има законску 
обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто зарада запослених и да за 
њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих државних 
фондова. Доприноси на терет запослених и на терет послодавца књиже се на терет 
трошкова у периоду на који се односе. 
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3. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АД ЗАШТИТА НА РАДУ 
“БЕОГРАД” БЕОГРАД ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2012 ГОДИНУ 

 
 Општи подаци 
 Подаци о Управи 
 Веродостојан приказ развоја и резултата пословања Друштва, финансијско 

стање и подаци важни за процену стања имовине 
 Опис очекиваног развоја Друштва у наредном периоду, промена у пословним 

политикама Друштва и главних ризика и претњи којима је пословање Друштва 
изложено 

 Активности Друштва на пољу истраживања и развоја 
 Подаци о стеченим сопственим акцијама 
 Изјава о примени Кодекса коорпоративног управљања 
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Полугодишњи извештај о пословању Друштва за 2012 годину састављен је у складу са 
чланом 52. Закона о тржишту капитала ( „Сл. Гласник РСрбије“ број 31/2011) и члана 4., 
5., 7., и 8. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, 
полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава ( „Сл. Гласник РСрбије“ број 
14/2012 у даљем тексту - Правилник). Детаљан преглед података о пословању Друштва је 
презентован у напоменама уз финансијске извештаје Друштва на дан 30.06.2012. године 
који се приказују уз овај извештај, без ревидираних података, обзиром да Друштво нема 
обавезу да врши ревизију финансијских обавеза на полугодишњем нивоу, а што се 
потврђује изјавом одговорних лица Полугодишњег извештаја Друштва за 2012 годину. 
 
Општи подаци 
 
Пословно име:  АД ЗАШТИТА НА РАДУ “БЕОГРАД“ БЕОГРАД 
 
Седиште и адреса:     Београд, ул. Дескашева 7 
Матични број:    07030266 
ПИБ:      100005037 
Број и датум Решења о упису 
у Регистар привредних субјеката:  БД. 7147/2005. 
Делатност (шифра и опис) 7219 - Истраживање и развој у осталим 

природним и техничко-технолошким наукама.  
Број запослених (на дан 30.06.2012.) 40 
Број акционара (на дан 30.06.2012.). 31, 10 највећих акционара (на дан 30.06.2012.) 
 
Р.бр. Име и Презиме/пословно име Број акција Учешће у основном капиталу 
 
1. Срђан Петровић,   11.977   25,43968% 
2. Југозан –промет доо Београд 10.641   22,60195% 
3. Горан Бурсаћ    10000    21.24044% 
4. СОТО д.о.о. Београд     5478    11.63551% 
5. Финекс доо Београд     3435     7.29609% 
6. Саша Петровић,     2261      4.80246% 
7. Радунка Ђеловић      432      0,91759% 
8. Даринка Ђурић      319      0.67757% 
9. Ћалић Драгица,      233      0.49490% 
10. Милевка Ковачевић      232      0.49278% 
 
Вредност основног капитала (000РСД) Основни акцијски капитал 37.664 РСД 
Број издатих акција – обичне:  47080  
Номинална вредност једне акције   800 РСД 
CFI код ISIN број    ESVUFR RSZNZRE28318 
 Web site      www.zastitabeograd.com , 
e-mail      office@zastitabeograd.com 
Подаци о зависним друштвима:  нема зависних друштава. 
Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће: Д.М. Центар ревизија 
д.о.о.Београд, Имотска број 1. 
Назив организованог тржишта на које су укључене акције: Београдска берза ад, Београд. 
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Подаци о Управи Друштва 
 
Скупштина акционара, Управни одбор, Генерални директор и Извршни одбор су имали 
мандате до 30.05.2012. године када је одржана редовна Скупштина на којој су донете 
одлуке о усклађивању и усвајању свих потребних аката са Законом о привредним 
друштвима на основу којих се Друштво према Решењу БД број 76171 од 08.06.2012. 
године усагласило са Законом. 
До истека мандата, Управни одбор је имао седнице на којима је у складу са својом 
надлежношћу као орган управљања доносио одлуке у складу са Законом и општим 
актима Друштва, међу којима је и припремио предлоге одлука за редовну седницу 
Скупштине акционара и то: 

 Предлог одлуке о усаглашавању оснивачког акта АД ЗАШТИТА НА РАДУ 
„БЕОГРАД“ БЕОГРАД са Законом о привредним друштвима 

 Предлог Одлуке о усвајању Статута АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ 
БЕОГРАД 

 Предлог Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине АД ЗАШТИТА НА 
РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД 

 Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за 
период од 01.01.2011. – 31.12.2011. АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ 
БЕОГРАД 

 Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији 
финансијских извештаја АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2011 
годину 

 Предлог Одлуке о расподели добити по финансијском извештају за 2011годину 
 Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора АД ЗАШТИТА НА 

РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2011 годину  
 Предлог Одлуке о избору ревизора и накнади за његов рад 
 Предлог Одлуке о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора 
 Предлог Одлуке о именовању чланова Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ 

„БЕОГРАД“ БЕОГРАД 
 Предлог Одлуке о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради 

замене постојећих акција I и II емисије у циљу промене њихове номиналне. 
Све одлуке по датим предлозима донете су на редовној Скупштини 30.05.2012. године и 
објављене на веб-ситy Друштва и надлежним друштвима/органима по обавезама из 
Закона и Закона о тржишту капитала. 
Управљање Друштвом је након усаглашавања једнодомно, а органи Друштва су: 
Скупштина и Одбор директора. 

 
Чланови Одбора директора: 
 
1.Сунчица Николић, председник,  VII степен стручне спреме, дипломирани економиста,  

неизвршни и независни директор,  
Привредно друштво за књиговодство и ревизију, 
ПОЗИТИВА С, Имотска 1, Београд 
пребивалиште: Београд 

2.Мирослав Цицак, члан,  VII степен стручне спреме,дипломирани eкономиста, 
Директор Друштва, извршни директор, 
пребивалиште: Београд 

3.Саша Петровић,члан,   VII степен стручне спреме дипломирани eктроинжењер, 
неизвршни директор,  
пребивалиште: Београд. 
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Подаци о пословању Друштва 
 
Веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито 
финансијско стање у коме се оно налази, као и подаци релевантни за процену стања 
имовине друштва 
 
Веродостојан приказ развоја и резултата пословања Друштва, а нарочито финансијско 
стање у коме се оно налази, као и подаци релевантни за процену стања имовине Друштва, 
разматрани су у оквиру Годишњег извештаја за 2012 године. У наставку овог поглавља 
приказани су само неки од релевантних параметара пословања, који су значајни за 
правилно разумевање наведене материје. 
Структура укупног оствареног резултата пословања Друштва на дан 30.06.2012. била је 
како је приказана у табели: 
 
Структура бруто резултата 

 
 

Пokazateљ на дан 30.06. У 000 динара 
2012 2011 

Нето добитак (губитак) у 000 динарима 811 -1 

Просечан број акција током године 47.080 47.080 

Нето добитак по акцији у динарима 17,23 0 

 
У табели како следи, приказани су најзначајни показателји послованја Друштва у периоду 
од 01.01.2012. до 30.06.2012. године,и то: 

 Општи рацио ликвидности (количник обртних средстава и краткорочних обавеза) 
који показују са колико је динара обртних средстава покривен сваки динар 
краткорочних обавеза, 

 Ригорозни рацио ликвидности (количник ликвидних средстава, под којима се 
подразумевају укупна обртна средства уманјена за залихе и активна временска 
разграниченја и краткорочних обавеза) који показује са колико је динара ликвидних 
средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза, 

 Готовински рацио ликвидности ( количник готовине увећане за готовинске за 
готовинске еквиваленте и краткорочних обавеза) који показује са колико је дианра 
готовинских средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза и 

 Нето обртна средства ( ванредна разлика између обртних средстава и краткорочних 
обавеза). 

 
Показатељи ликвидности Задоволјавајући 

општи 
стандарди 

2012 2011 

Општи рацио ликвидности 2 : 1 2,03 : 1 2,37 : 1 
Ригорозни рацио ликвидности 1 : 1 1,97 : 1 2,24 : 1 
Готовински рацио ликвидности  0,03 : 1 0,14 : 1 
Нето обртна средства у 000 
динара 

Позитивна 
вредност 

15.137 13.051 
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Показатељ рентабилности је стопа приноса на просечан сопствени капитал, која показује 
колико Друштво остварује приноса на један динар просечно ангажованих сопствених 
средстава.При израчунаванју овог показателја рентабилности, просечан сопствени капитал 
је одређен као аритметичка средина вредности капитала на почетку и на крају године. 
 
У табели како следи, приказани су најзначајни показателји финансијске структуре 
Друштва,и то: 

 Удео позајмлјених у укупним изворима средстава, који показује колико је један 
динар средстава друштва финансиран из позајмлјених извора, и 

 Удео дугорочних у укупним изворима средстава, који показује колико је један 
динар средстава Друштва финансиран из дугорочних извора. 
 

Показатељи рентабилности  
 

2012 
У 000 динара 

2011 
У 000 динара 

Нето добитак / губитак 811 -1 
Просечан капитал 

Капитал на почетку године 60.038 59.110 
Капитал на крају године 60.849 60.038 
Просечан капитал 60.444 59.574 
Стопа приноса на сопствени 
капитал 

1,34% 0 % 

 
Показателји финансијске структуре 
 
У наредним табелама су приказани најзначанији показателји финансијске структуре 
Друштва и то: 

 Удео позајмлјених у укупним изворима средстава, који показује колико је један 
динар средстава Друштва финансиран из позајмлјених извора и  

 Удео дуготочних у укупним изворима средстава, који показује колико је један 
динар средстава Друштва финансиран из дугорочних извора. 

 
Показатељи финансијске структуре 

на дан 30.06. 
У 000 динара 

2012 2011 
Обавезе 15.235 9.993 

Укупни извори средстава 76.084 70.031 
Удео позајмлјених у укупних 
изворима средстава 

0,20 : 1 0,14 : 1 

Дугорочна средства 
Капитал 60.849 60.038 
Дугорочна резервисанја и обавезе 15.235 9.993 
Свега 76.084 70.031 
Укупна средства 76.084 70.031 
Удео дугорочних у укупним 
изворима средстава 

1 : 1 1 : 1 

 
Рацио нето задужености показује колико је сваки динар нето задужености Друштва 
покривен капиталом Друштва. 
Под нето задуженошћу се подразумева разлика између: 
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 Укупних (дугорочних и краткорочних) финансијских обавеза Друштва (укупна 
пасива уманјена за капитал, дугорочна резервисанја и одложене пореске обавезе 
Друштва) и 

 Готовине и готовинских еквивалената. 
 

Параметри за израчунавање racio нето 
 
Параметри за 
израчунаванје racio нето 
на дан 30.06. 

У 000 динара 
2012 2011 

Нето задуженост 
Финансијске обавезе 15.235 9.993 

Готовина и готовински 
еквиваленти 

386 1.340 

Свега 14.849 8.653 

Капитал 60.849 60.038 

Racio нето задужености 
према укупном капиталу 

1 : 4,10 1 : 6,94 

 
Подаци о релевантним подацима за процену стања имовине друштва 
 
Друштво у свом власништву поседује некретнине, зграду (пословни простор) у Београду 
и објекат (пословни простор) у Ваљеву. Друштво нема хипотеке и залоге као и 
потенцијалне обавезе по основу јемства и гаранција. 
 
Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословних 
политикама Друштва, као и главних ризика и претњи којима је пословање друштва 
изложено 
 
Очекивани развој Друштва у наредном периоду оствариваће се у складу са Планом 
пословања Друштва који је усвојен за 2012 годину, чија ће се реализација остваривати, 
према динамици мера које ће се предузимати у зависности од ризика којима је Друштво 
изложено. 
У оквиру тога, најзначајнија опасност је утицај макроекономских услова пословања који 
су настали под дејством последица глобалне финансијске кризе и рецесије којима је 
Друштво било изложено у првој половини 2012 године, а чији негативан утицај на 
Друштво се очекује да буде изражен и у другој половини 2012. године, који ће се 
отклањати планским мерама које ће захтевати системско и стално праћење стања које је 
присутно на тржишту, а све у циљу да се обезбеди реалан приход и добит Друштва, који 
је и једини предуслов за његово трајно и добро функционисање. Из ових разлога мора се 
обезбедити активно учешће Друштва на тржишту са сталним његовим праћењем са 
аспекта цена и очекиваног пада и успорене реализације услуга у областима деловања на 
којима је Друштво присутно.С тога, мора се остварити потпуно ангажованје свих ресурса 
Друштва као и максимална упослености кадрова а све у циљу превазилажења свих 
тешкоћа који су резултат насталих макроекономских услова пословања којима је 
изазвано нестабилним тржиштем како у земљи тако и иностранству.У овим условима као 
кључни фактор опстанка и развоја Друштва треба издвојити људски ресурс и њихово 
знање које се мора очувати упоредо са свим негативним утицајима кроз постојање сиве 
зоне на тржишту, нестабилности динара и отежане наплате потраживања, али и велике 
конкуренције, посебно утицаја страних компанија на тржиште и добављаче. Поред тога, 
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Друштво ће наставити са перманентним праћењем и примењивањем свих осталих 
релевантних чинилаца којима ће се обезбедити висок ниво ликвидности, очување 
квалитета услуга и позитивно пословање на крају пословне 212 године. 
 
Сви важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за 
коју се извештај припрема 
 
У периоду, након протека пословне 2011 године, одржана је редовна Скупштина 
30.05.2012. године на којој су донете одлуке којима је Друштво усаглашено са Законом као 
и одлуке којима су усвојени и објављени сви извештаји који су и обавеза Друштва као 
јавног акционарског Друштва, а доступни су на нјеговом wеb sity и надлежним 
институцијама Закона о тржишту капитала. Поред тога, проведена је и III емисија акција 
које гласе на име, без јавне понуде ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу 
промене њихове номиналне вредности, сходно одлуци Скупштине од 30.05.2012. године. 
Промена номиналне вредности спроведена је у циљу њеног усаглашавања са основним 
капиталом који је исказан у пословним књигама, с тим да њеном променом (од 150 на 800 
динара) није промењен број издатих акција – 47080. Након окончања поступка III емисије 
обичних акција Друштво је код Агенције за привредне регистре 10.07.2012.године 
регистровало промењену вредност основног капитала у износу од 37.664.000 динара, по 
Решењу број БД 91529/2012. Акције III емисије носе ознаку:(CFI код) ESVUFR и ознаку 
серије (ISIN број) РСЗНЗРЕ28318. 
Друштво је на основу одлука органа управљања које су донете у периоду од 24.марта до 
маја 2012 године, као оснивач “ЕКОЛРАД” доо, Бања Лука у Републици Српској, у 
ул.Гундулићева број 8, иступило из овог привредног друштва на основу Уговора о 
иступању из друштва оснивача и преносу оснивачких права и удела и приступање новог 
члана, који је након проведене процедуре закључен 24.05.2012 године., са новим чланом 
Милорад Тарлаћ, из Јаблан бб Лакташи, Република Српска-БИХ, ЈМБГ 1610957100089 код 
нотара у Бања Луци. Овим уговором, Друштво је пренело свој целокупни уписани и 
уплаћени удео у износу од 2.000 КМ за купопродајну цену од 1.200 Еур-а, што на дан 
закључења Уговора по средњем курсу ЦББИХ износи 2.347 КМ, исплатом 600 ЕУР-а, по 
потписивању уговора, а преосталог износа од 600 ЕУР-а по извршеној промени оснивача 
код надлежног суда. 
 
Значајни послови са повезаним лицима 
 
Није било значајнијих послова са повезаним лицима. 
 
Активности друштва на пољу истраживања и развоја 
 
Према усвојеним стратешким циљевима како је предвиђено и у Годишњем финансијском 
извештају за 2011 годину и у наредном периоду ће се усавршавати уведен интегрисани 
систем менаджмента ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, 
који ће се развијати у смеру унификације процедура према постављеним захтевима 
Друштва. Друштво ће се понашати према потребама за реализацијом активности које ће 
се спровести у припреми за реакредитацијама које нас очекују у следећој години код 
АТС-а обезбеђивањем свих неопходних захтева и ресурса, као и доакредитацијом нових 
метода након извршеног надзора код акредитованих лабораторија и сертификоване 
организације. У периоду након завршеног надзора, успешно смо ушли у набавку додатне 
опреме за испитивање квалитета амбијенталног ваздуха, као доакредитоване методе. 
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Сопствене акције друштва 
 
Друштво не поседује сопствене акције, и није их стицало после усвајања Годишњег 
извештаја за 2011 годину. 
 
Изјава о примени Кодекса корпоративног управљања 
 
Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања – у даљем тексту: Кодекс, који је 
усвојен на седници Управног одбора 30.04.2012. године и јавно доступан на интернет 
страници Друштва www.zastitabeograd.com. 
Принципи корпоративне праксе који су установљени Кодексом примењују се од стране 
органа управљања са основним циљом, да се уведу добри пословни обичаји у области 
корпоративног управљања, којима ће се обезбедити контрола и јачанје поверења 
акционара и инвеститора у Друштво, а све у циљу остваривања дугорочног развоја 
Друштва. С тога, носиоци корпоративног управљања Друштва својим понашањем и 
начином деловања обезбеђују јавност и транспарентност пословања Друштва, без 
одступања од примене усвојених правила Кодекса. 
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