
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА  SWISSLION
ИНДУСТРИЈА АЛАТА А.Д. ТРЕБИЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

У периоду од 01.01.2017.  године до  31.12.2017.  године Управни одбор Индустрија
алата а.д. Требиње одржао је 6 редовних сједница.

На  свим  сједницама  вођена  је  конструктивна  расправа  и  отворен  дијалог  по  свим
тачкама дневног  реда,  а  све у циљу побољшања пословања,  рјешавања текућих и
евентуалних проблема и уопште постизања бољих резултата на свим нивоима рада у
Друштву.

На сједници одржаној дана 11.01.2017. године донешена је одлука о продаји дијела
сталне имовине друштва и то грађевинског земљишта површине 1001 м2 , са објектом
површине 2.173,97 м2 на локацији у Горици, у Требињу, бивша управна зграда СЛ ИАТ-
а,  улица Никшићки пут број 20, означеног као к.ч. број 679/2 (нови операт), односно
359/1 (стари операт) уписаног у зк уложак 182 к.о. Горица. Приликом проглашавања
продаје Swisslion Индустрија алата је обавјестила потенцијалне купце о свим познатим
манама,  недостацима  на  објекту  и  земљишту,  а  нарочито  о  чињеници  да  је  на
некретнини постојала хипотека у корист Пореске управе Републике Српске, те да је у
тренутку  оглашавања  Индустрија  алата  имала  право  кориштења  односно  право
грађења,  за  шта  се  морало  приступити  преносу  хипотеке  и  претварању  права
кориштења у право власништва, што је и учињено, а од заинтересованих купаца само
су се појавили СЛ Маркети д.о.о. Требиње. Продаја је извршена по књиговодственој
вриједности грађевинских објеката и земљишта по цијени од 2.394.085,35 КМ.

На  сједници  одржаној  дана  29.01.2017.  године  донешена  је  Одлука  о  усвајању
Извјештаја Централне пописне комисије  о попису имовине друштва за 2016. годину.  

Дана 24.02.2017. године на сједници Управног одбора, свеобухватно се расправљало о
приједлогу завршног рачуна за 2016.годину. Исти је једногласно усвојен.

Дана 14.05.2017. године на сједници  Управног одбора између осталог одлучено је да
се раскине Анекс Уговора о пословно техничкој сарадњи закључен између Swisslion
Индустрија алата а.д. Требиње и ИАТ Стандард, Друштво за производњу, унутрашњу и
спољну трговину д.о.о. Требиње. Тиме је стављена тачка на сталну проблематику са
ИАТ Стандардом д.о.о.   око  термичке  обраде у  погледу цијена  услуга  и  квалитета
урађених производа  и одржавања опреме. Сталним притиском Управног одбора овом
питању посвећена је пуна пажња у цијелој  компанији,  што је резултирало поновним
враћањем термичке обраде матичној  фирми. Сви запослени,  као и објекти,  основна
средства и алати том одлуком су враћени  у  Swisslion Индустрија алата а.д. Требиње.

На 70. Сједници Управног одбора одржаној дана 08.09.2017. године, осим расправе о
текућим проблемима и резултатима, одлучено је да се сазове XIV редовна, годишња,
сједница Скупштине акционара Swisslion  Индустрија алата а.д. Требиње.

Управни одбор је наслиједио дугове по основу неуплаћених пореза и доприноса из
претходних година, и то дијелом из периода од прије 19.02.2007. године, односно прије
приватизације  државног  капитала,  а  потом  и  један  дио  дугова  из  периода
приватизације, па до 31.12.2011. године.



Упркос обећањима из Владе Републике Српске, Индустрија алата није добила ниједан
значајан кредит, нити субвенцију за подстицање извоза, иако је имала све објективне
предуслове да то оствари.

Управни одбор је утврдио смјернице рада и пословања на дужи период и при том се
значајно окренуо уштедама, почев од смањења свих трошкова на које Друштво може
да  утиче.  Такође,  велики  дио  посла  се  посветио  појединачним  и  групним  радним
нормама.  Дјелујући  у овако отежаним условима и уз  стално престројавање у ходу,
Управни  одбор  је  одржао Индустрију  алата,  зауставио  негативне  токове  и  смањио
непотребне  трошкове.  Резултат  свих  напора  је  и  позитиван  финансијсики  резултат
претходних,  као  и  текуће  године.  Нажалост,  Управни  одбор  се  није  могао  чешће
састајати  због  обавеза  његовог  предсједника  Срђана  Тошића  у  компанијама  на
подручју Србије и Македоније.
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