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На основу одредаба члана 5. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и 
обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл.гласник РС бр. 100/2006 и 116/2006) 
 
 
 
Управа акционарског друштва 
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23. 
Објављује 
ИЗЈАВУ О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАњА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
2007. ГОДИНЕ 
 
 
1) Пословно име: ИРИТЕЛ АД Београд 
Седиште: Београд, Батајнички пут 23. 
матични број 07026617, ПИБ 100001724 
 
2) Web сајт и e-mail адреса: 
www.iritel.com , info@iritel.com 
 
3) Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката: 
БД 203410/2006. од 04.12.2006. године 
 
4) Делатност (шифра и опис): 
73102 – Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама 
 
5) Подаци о председнику и члановима Управног одбора:  
Проф.др. Мирослав Дукић, дипл.инг. члан. 
Проф.др Боривој Лазић, дипл.инг. члан, 
Мр Младен Милеуснић, дипл.инг, члан, 
Предраг Мићовић, дипл.инг. члан,  
Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг. члан. 
Мр Лазар Трпковић, дипл.инг. председник,  
Мр Томислав Шух, дипл.инг. члан, 
 
6) Планом пословања за друго полугодиште 2007. године предвиђено је остваривање прихода од 
367.318.000 динара. Трошкови су планирани на нивоу од 332.163.000 динара па је очекивана добит у 
другом полугодишту 35.155.000 динара, а очекивана добит на нивоу целе године би требало да буде 
60.447.000 динара. Приход ће, као и у првом полугодишту, највећим делом бити остварен производњом и 
испоруком система преноса, услугама пројектовања и инжењеринга и реализацијом истраживачко 
развојних пројеката у области телекомуникација. 
 
Планом пословања за прво полугодиште 2007. године било је предвиђено остваривање прихода од 
256.125.000 динара. Остварен је приход од 272.739.000 динара уз трошкове од 247.447.000 и добит у 
првих шест месеци од 25.292.000 динара.  
 
Примерак ове изјаве акционарско друштво објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике и истовремено доставља Комисији за хартије од вредности, организованом тржишту 
на које су укључене акције друштва и објављује на свом wеб сајту. 
 
 
 
Београд, 14.11.2007. ИРИТЕЛ АД, Београд 
Председник Управног одбора 
 
 
 
Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.  
 

 


