
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА SWISSLION 
ИНДУСТРИЈА АЛАТА А.Д. ТРЕБИЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године Управни одбор Индустрија алата
а.д. Требиње одржао је 4  редовне сједнице.

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  09.02.2018. године донешена  је  одлука  о  усвајању
Извјештаја  о  попису  имовине  друштва  за  2017.  годину  уз  констатацију  узрока
одступања између књиговодственог и стварног стања имовине и обавеза. У складу са
нaведеном одлуком извршиће се отклањање  утврђених разлика.

На  сједници  одржаној  дана  26.02.2018.  године  донешена  је  Одлука  о  усвајању
приједлога завршног рачуна пословања у 2017. години, те је констатовано да не постоје
никаква  одступања  од  редовног  пословања  Друштва.
Такође  одлучено  је  да  се  Друштво  задужи за  свеобухватну  банкарску  гаранцију  на
износ  од  400.000,00  КМ,  код  Sber  банке,  а  иста  ће  служити  за  потребе  плаћања
индиректних  пореза  при  увозу  или  извозу  робе,  или  могу  настати  због  царинског
прекршаја или процедуралних неправилности. 

Дана 15.10.2018. године одржана је седамдесеттрећа сједница Управног одбора. Једна
од  важнијих  одлука  јесте  и  Одлука  о  продаји  непокретности  бившем  раднику  овог
Друштва, Јовичић Милораду. Наиме ради се докупу 15м2 земљишта око породичне куће
купца. Такође разматрани су и захтјеви Мандић Зорке и Мрдић Миодрга за куповину
непокретности, међутим исти нису усвојени, будући да је непоходно да се претходно
изврше  консултације  са  већинским  власником.
На истој сједници одлучено је да се да сагласнот за постављање привременоиг објекта
на непокретности Друштва која обухвата површину од 20м2 и то Бошковић Василију из
Требиња. Привремени објекат користи се у сврху пружања фризерских услуга.  

На  конференцијској  сједници  одржаној  дана  10.12.2018.  године одлучено  је  да
Swisslion Индустрија алата изда у закуп економско двориште укупне површине 2483 м2,
у нарави улаз са паркингом као и земљиште за редовну употребу објекта SL Industry
хотела и то Закупцима  „RDT Swisslion“ д.о.о., „Grad Sunca“ д.о.о.,  te „Swisslion“ д.о.о.
Прехрамбена  Индустрија  Требиње.
Tакође одлучено је да се у закуп изда и економско двориште са паркингом  у Улици
Јована Рашковића бб, укупне површине 21589 м2 , закупцу „Swisslion“ д.о.о. Требиње.

Напомињемо да је Управни одбор 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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