
 
 

На основу члана 67.Закона о тржишту ХОВ и члана4.Правилника о садржини иначину 
извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа(Сл.Гласник 

РС бр.100/2006,116/2006,37/2009 
Институт „Кирило Савић“ а.д. Београд објављује 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  ЗА 2010. ГОДИНУ 
 I - Општи подаци   

1. 

Пословно име Институт "Кирило Савић" а.д. Београд 
Седиште и адреса Војводе Степе 51, Београд (Вождовац) 
Матични број  7028245 
ПИБ 100380691 

2. Веб сајт и е-маил адреса www.iks.rs; office@iks.rs 

3. Број и датум решења о упису у регистар 
привредних субјеката 05.05.2005. БД 10775/2005 

4. Делатност (шифра и опис) 7219 Истраживање и развој у осталим природним и 
техничко-технолошким наукама 

5. Број запослених (просечан број у 2010.) 142 
6. Број акционара на дан 31.12.2010. 124 

Ред. 
Бр. 

Десет највећих акционара  
Име и презиме (пословно име) 

Број акција на дан 
31.12.2010.г. 

Учешће у основном–
акцијском капиталу на 
дан 31.12.2010. Године 

1) Оцокољић Јеврем 121 7,35% 
2) Вукићевић Бранко 63 3,83% 
3) Миловановић Милутин 50 3,04% 
4) Ивановић Драга 38 2,31% 
5) Стефановић Светислав 37 2,25% 
6) Марић Божидар 26 1,58% 
7) Сарић Василије 24 1,46% 
8) Слободан Лазаревић 24 1,46% 
9) Срећковић Градимир 23 1,40% 
10) Пипић Владимир 21 1,28% 
11) Радовановић Бошко 21 1,28% 
7. Вредност основног и акцијског капитала (000) Основни кап. 109.412;        Акцијски кап.  4.466 
8. Број издатих акција 1.647 
  Број издатих акција - обичне 1.647 
  ИСИН број РСИНКСЕ26078 
  ЦИФ код ЕСВУФР 
9. Пословно име, седиште и пословна адреса 

ревизорске куће која је ревидирала последњи 
финансијски извештај 

Предузеће за ревизију "ДИЈ - АУДИТ" д.о.о. 
Београд,                                                          

Београд, Димитрија Туцовића 119б 
10. Назив организованог тржишта на које су укључене 

акције 
Београдска Берза                                                 

Нови Београд, Омладинских бригада 1 

 II – Подаци о управи   
1. Чланови управе (на дан 31.12.2010.)   

Ред.  
Бр.  Име, презиме и пребивалиште 

Образовање,садашње 
запослење (пословно 
име фирме и радно 
место) 

Број и проценат 
акција које поседују у 
акционарском 
друштву 

1. Светислав Стефановић, председник 
дипломирани инжењер 

електротехнике, директор ИРЦ 
за ЕБ Института "Кирило Савић" 

а.д. Београд 

37                   
(9,39%) 

2. Милош Јелић, члан 
доктор техничких наука , заменик 
Генералног директора Института 

"Кирило Савић" а.д. Београд 

- 
(-) 

3. Весна Павелкић, члан 
доктор  физичкохемијских наука, 
директор ИРЦ за ХТМ  Института 

"Кирило Савић" а.д. Београд 

- 
(-) 



 
 

   

4. Љубомир Мијовић, члан 
дипломирани инжењер 
грађевине, запослени у  

Институту "Кирило Савић" а.д. 
Београд 

13 
(3,3%) 

5. Милица Соврлић, члан 
магистар заштите и унапређења 
животне средине, директор ИРЦ 

за ЖСТИ Института "Кирило 
Савић" а.д. Београд 

- 
(-) 

6. Александар Петровић, члан 
доктор техничких наука, 

професор на Машинском 
факултету у Београду 

- 
(-) 

7. Милутин Милошевић, члан 
дипломирани инжењер 
саобраћаја, директор  

"Предузеће за изградњу 
Београдског железничког чвора" 

- 
(-) 

2. Чланови надзорног одбора (на дан 31.12.2010.)  

Ред.  
Бр.  Име, презиме и пребивалиште 

Образовање, садашње 
запослење (пословно име фирме 

и радно место) 

Број и проценат 
акција које поседују у 

акционарском 
друштву 

1. Татјана Давидовић, председник дипломирани правник, адвокат  -  
(-) 

2. Раде Станкић, члан  доктор економских наука, професор на 
Економском факултету  у Београду 

 - 
(-) 

3. Ненад Ђаковац, члан  магистар менаџмента , заменик Генералног 
директора ЈКП "Београдске електране"  

 - 
(-) 

3. Кодекс понашања у писаној форми   
Примењује се "Кодекс професионалне етике и 

пословне комуникације" www.iks.rs 

III – Подаци о пословању друштва 
Извештај  управе о реализацији усвојене пословне 
политике 

Основни циљеви пословне политике за 2010.годину 
су реализовани у целости 

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА 

Укупни приходи (000) 

Укупни приходи су резултат 
продаје услуга на домаћем и 
ино тржишту и имају тренд 
раста   332.593 

Укупни расходи  (000) 

Укупни расходи  су у складу са 
реализацијом услуга и 
обављања делатности ,и прате 
тренд прихода 329.572 

Бруто  добит(000) Добит има тренд раста  3.021 

Принос на укупни капитал АОП 219/АОП101 0,0181 
Принос на имовину АОП213/АОП022 0,0300 

Нето принос  на сопствени капитал АОП229/АОП122 0,0162 

Степен задужености АОП109/АОП122 0,2530 

I степен ликвидности АОП019/АОП116 0,0790 

II степен ликвидности АОП015/АОП116 1,0315 

Нето обртни фонд(000) 117.567-113.966 3.601 
Исплаћена дивиденда по акцији бруто у динарима 2008.Г.-78.00;        2009.Г.-17,66;        2010.Г.-148,78 

Имовина 
Повећање сталне имовине је резултат нових 
улагања и тржишне валоризације некретнине 

Обавезе 

Повећање обавеза из пословања прати раст 
прихода, док је раст финансијских обавеза резултат 
кредитних обавеза 

Нето добит(000) 

Нето добит је резултат из 
пословања и пореских прихода 
периода 6.513 



 
 

   

Случајеви у којима постоји неизвесност наплате 
прихода или будући трошкови  који могу утицати на 
финансијску позицију   

Неизвесност у наплати без битног утицаја а будући 
трошкови по основу радних спорова 

Информације о стању, стицању, продаји и 
поништењу сопствених акција 

У протекле две године није било ни куповине ни 
продаје сопствених акција друштва 

Улагања у истраживање и развој основне 
делатности,информационе технологије и људске 
ресурсе (000) 

Подизање нивоа образовања 
кадрова, мастер и докторске 
студије,куповина опреме   

Износ улагања 
1.287 

Износ ,начин формирања и употреба резерви  у 
последње две године 

У протекле две године резерве су формиране 
применом МРС 

Битни  пословни догађаји од дана билансирања до 
дана подношења извештаја Реализација одлуке Скупштине о расподели добити 

Битне промене садржане у проспекту Није било битних промена података из проспекта 

 
 
 
 
 
 
У Београду 11.08.2011.године   ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
 
       Проф.др Мирољуб Јевтић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	На основу члана 67.Закона о тржишту ХОВ и члана4.Правилника о садржини иначину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа(Сл.Гласник РС бр.100/2006,116/2006,37/2009
	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  ЗА 2010. ГОДИНУ
	III – Подаци о пословању друштва


