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11000
Поштовани,

340-3/01-1709 од 17. септембра
2014. године, са молбом за достављаље података о поступаљу Купца "LILLY DROGERIE"
ДОО, Београд, сагласно обавези предвиђеној тачком 6.7. Уговора о продаји друштвеног
капитала методом јавне аукције П Ов.бр. 3294/2012 од 1О. јула 2012. године којим је продато
1ОО% друштвеног капитала ДОО "ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И

rs

Поводом вашег обраћаља овом министарству дописом број:

s.

ТРАНСМИСИЈА", Београд, обавештавамо вас следеће:

У поступку приватизације ДОО ,,ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ

-

ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И

in

ТРАНСМИСИЈА", Београд, Агенција за приватизацију није добила неопходну сагласност
Министарства одбране, чиме је учиљена повреда одредаба Закона о приватизацији. При том

.c

Агенција за приватизацију, као државна институција, односно орган јавне власти, морала је

имати у виду јавни интерес, који у овом случају представља одржавање оперативних и

6.7.

Уговора о купопродаји, Купац је упознат са свим ограничељима,

w

Одредбом тачке

w

функционалних способности Војске Србије.

w

одлукама и преузетим обавезама субјекта које се односе на имовину за које је заинтересовано
Министарство одбране и обавезан да, у циљ у споразумног решаваља питаља те имовине, са

Министарством одбране отпочне преговоре.
У складу са наведненом уговорном обавезом до сада је реализовано више заједничких

састанка и преписке између представника Купца и Министарства обране и Војске Србије.
Како на тим састанцима није постигнуто решеље од Купца је затражено да опрему и
специјалне алате за ремонт квачила и трансмисије хеликоптера

"SA 341/342 L GAZELLE"

се

што хитније врати Министарству одбране, као имовину коју је набавио Савезни секретаријат
за народну одбрану (ССНО) искључиво за потребе система одбране.

Напомиљемо да су предметна опрема и алати од посебне важности за систем одбране

Републике Србије и да се иста, према одредби члана

2.

став

1.

промету наоружања и војне опреме ("Службени лист СРЈ", број
СЦГ' број

7/05 -

др. закон и ,,Службени гласник РС" број

85/05

Закона о производљи и

41/96,

"Службении лист

-др. закон), има сматрати

наоружањем и војном опремом.

С

обзиром

на

то,

"ДВАДЕСЕТПРВИ

сматрамо
МАЈ

-

да

су

се

приликом

спровођеља

ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И

морале применити одредба члана

14.

приватизације

ТРАНСМИСИЈА",

ДОО

Београд,

Закона о призводљи и промену наоружаља и војне

2
опреме према којој су предузећа која производе наоружаље и ВОЈНУ опрему дужна да

капацитете за производљу наоружаља и војне опреме одржавају у трајној производној
способности, као и одредба члана

Закона према којој предузеће које производи

15.

наоружаље и војну опрему може извршити промену делатности или престати да је обавља,
извршити промену капацитета, статусне промене, односно промену облика организоваља и
повезиваља по претходно прибављеној сагласности органа надлежног за послове одбране, а

што у конкретном случају није учиљено.
У односу на одредбу уговора којим је окончана приватизација, а по којој је предвиђена
обавеза Купца да у року од три месеца од закључиваља уговора започне са Министарством
одбране поступак споразумеваља, сматрамо да Купац није у обавези само да започне, већ и

да оконча процес споразумеваља са Министарством одбране, што подразумева једну од две
ствари: или да трајно одржава производне капацитете за ремонт или да, ако то није у
могућности, дође до раскида уговора о приватизацији.
У том смислу, а за потребе опредељиваља коначног става овог министарства, молимо да
поступите по захтеву из нашег дописа број:

622-33/13

од

16. јуна 2014.

године и доставите

тражене податке и обавештеља у вези са спроведеним поступком приватизације, и то:

копију документације о процени вредности капитала ДОО "ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ

-

ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА", Београд и заједнички увид у
наведену документацију са компетентним лицима из ваше Агенције;

rs

копију документације којом је субјекат приватизације у споведеном поступку доказао
Агенцији власништво над капиталом предузећа;

s.

мишљеље у односу на питаље постојаља обавезе даваља сагласности Министарства
одбране у овом поступку и да ли је иста прибављена;

in

обавештеље у погледу критеријума на основу којих је, према члану

6.3.

Уговора,

.c

одређен рок од две године од дана закључеља Уговора у којем је нови власник у
обавези да обезбеди континуитет делатности субјекта, односно да у назначеном року

w

обезбеди претежну делатност приватизованог предузећа и
које су правне последице у случају да се не постигне споразум између Министарства

10% купопродајне цене (тачка 7.1.8. Уговора).

w

износу једнаком

w

одбране и новог власника предузећа, изузев обавезе купца да плати уговорну казну у

Ради заштите државних интереса у субјекту приватизације, посебно са аспекта употребне
вредности које предметна опрема, машине и алати имају у поцесу оправке и ремонта квачила
и механичких компоненти за хеликоптер Газела и финансијских ефеката који се могу
остварити уколико се ремонт врши у земљи, односно без набавке ове услуге од стране

иностраних специјализованих понуђача, као и неопходости да Војска Србије располаже
исправним и употребљивим летелицама у смислу јачаља љене функционалне и оперативне
споспобности

Министарство

одбране

ће,

са

становишта

свог

делокруга,

предложити

спровођеље поступка поништаја приватизације и утврђиваља одговорности лица која су
учествовала

у

поступку

приватизације

ДОО

"ДВАДЕСЕТПРВИ

МАЈ

-

ФАБРИКА

ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА", Београд.
Молимо да овом министарству хитно доставите ваш став о у погледу даљег поступаља.

С поштоваљем,

з

Достављен о:

наслову,
Кабинету предсеника Владе,
Министарству финансија,
Министарству привреде и

w

w

.c

in

s.

rs

архиви.

w
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