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Веза: Ваш акт бр. 348~3/01·2210 од 22.10.2015. године.

Предузеће

"21.

мај ФТМТ' се све време свог пословаља бавиnо пружаљем услуге

производље, ремонта и одржаваља поједипих мехавичких СЮiопова хеликоnтера тшш.

rs

"Газела" који се налазе ва уnотреби у Војсци Србије.
Наведена чиљеница је била позната и Агенцији за nриватизацију Републике Србије која је,

s.

и поред тога, без саrласвоqти Министарства одбране, уговором о продаји друштвеног

мај Ф1МТ"

(''LILУ Drogerie") је, према щшедевом уговору, биQ у обавези да в:астаџи делатност

.c

Купац

"21.

in

капитала бр. 1419/12-348·3/01 од 10.07.2012. године продала предузеће
компавији "LILУ Drogerie" Беоrрад.

приватизованог предузећа у року од две године од куповине кa.mrra.na, као и да достави

w

доказ да је оmочео процес: споразумног решаваља питаља опреме .која представља

w
w

иаоружаље и војну опрему са Мииистаретвом одбране у року од три месеца од дана
продаје.

У периоду пре приватизације вадлежни орга.в:и Министарства одбране су са Агев:цијом за
приватизацију и са тадашњим руководством предузећа покушавали да peme питаље
статуса опреме и специјалних алата који су неопходно потребни за ремонт хеликоптера
"Газела", али без успеха.

Наглашавамо да се стално превебреrавала чиљеаица да је уговор који је Агенција за
приватизацију склопила противан императиввим

прописима Репубпке Србије.

Наиме, пошто се предметва средства имају сматрати ваоружањем и војном опремом, онда

је за распоЈiа.ГаЈ:Ье том имовином као и за промену статуса предузећа била потребна

саrласност Министарства одбране, која је овде изостала и које, штавшпе, нико вишrа вије
вити питао.

Да је тако, јасно је из одредбе члаиа

2.

етав

1.

Закона о производљи и промету

ваоружаља в војне опреме ("Службеви лист Саве:ше Републике Југославије", број 41/96,
"Службе:ви лист Србије и Црне Горе", број 7/05 - др. закон и "Службе:ви гласник
Реnублике Србије'' број 85/05 - др. закон) према којој се наоружаљем и војном опремом
сматрају; убојна средства и љихови еЈiемевти (барут, е.ксплозив, мушщи:ја, ракете, бомбе,
торпеда, мине и мивско--е.ксплозивна средства), иаоружаље и љегови саставни делови

(хладно оружје, пиштољи и револвери, пуш:ке, аутомати, митраљези, ручви бацачи,
топови, хаубице, уређаји за лавсираље и средства за управљаље ватром), борбена средства

2
(све врсте борбених летилица, борбени пiiовии објекти и борбена возила) и друга средства

за потребе одбране и безбедвосm (средства везе, криптозаштите, пр01ЋВелектронског
обезбеђеља и командоваља, средства за идепmфикацију и навигацију, средства за
минираље и разминира:ље, специјални алата и амбалажа, техвичка документација и
имовинска права за производљу наоружаља и војне опреме).

Поред наведеног, према одредби члана З. истог закона, производљом ваоружаља и војне
опреме сматра се: истраживаље и развој наоружања и војне опреме и технологије за

производљу наоружаља и војне опреме, опреџе, опремаље капацитета за производљу
наоружаља в: вој~е опреме, израда наоружаљаl и војне опреме, модернизација и рем~нт

наоружаља и ВОЈНе опреме у миру, као и пр~ема за израду и ремонт наоружаља и ВОЈНе

опреме у условима непосредне ратне опасносmЈ ратног стаља или ванредног стаља.

Полазећи од наведених чшьевица, једино моrућЬ тумачеље предметног случаја је следеће:
Предузеће ''21. мај ФТМГ', макар у време прива'lЋЗације није било уписано у одговарајуће
евиденције као произвођач наоружа:ља и војне опреме, фактички се бавило поеловима
производље иаоружаља и војне опреме.

Према томе, ако се ради о производљи наоруЖаља и војне оnреме, онда су се и ва то
предузе1iе морале применити еледе1iе одредбе:
Члан

14. наведеног закона према којем, предузећа која производе наоружаље и
војну опрему су дужна да капацитете за производљу наоружаља и војне опреме

2.

одржавају у трајној проиэводној способности;
Члан 15. истог закона, према којем, nредузеће које производи наоружаље и војну

rs

1.

s.

опрему може иэвршити промену делатносm или престаm да је обавља, изврmити

.c

in

промену капацитета, статусне про.мене, односно промену облика организовања или
повезивања по претходно прибављеној сагласности органа надлежног за послове
одбране.

w

Обзир према наведеним правним чmьеmщама требало је да има и Агенција за
приватизацију, која је, превасходво, као државна институција или, боље речено, орган

w
w

јавне власти, морала имати у виду јавни интерес, који у овом случају представља
одржаваље оперативmп и фушщиоиаЈIИIП способности Војске Србије.

С друге стране, у уговору којим је оков.чав:а приваmзација стоји да је купац

Drogerie")

("LILУ

у обавези да у року од три месеца од закључиваља уговора започне са

Министарством одбране поступак споразумеваља. Тиме је, посредно, и Агенција за
приватизацију ставИЈЈа до зваља да је свесна да постоји опрема предузеliа

"21.

мај

ФТМТ" која представља наоружаље и војну опрему.

У вези са наведеним поставља се кључио питаље: Шта ако се споразум на постигне?
И у односу на ову одредбу, :ма како непрецизна била, имајући у виду напред наведене
норме и ч.иљенице јасно следује тумачеље према којем је купац у обавези, ве само да
започне, вeli и да оковча процес споразумеваља са Мивиетаретвом одбране, што

подразумева једву од две етвари: или да трајно одржава производне капацитете за

ремонт као напред, или да, ако то вије у моrуliиоети, дође до раек.ида уrовора о
приватизацији,

Оно шrо је веома важно јесте и то да је уговор, у делу који се односи на приваmзацију
наведеног предузећа у односу ва опрему која представља ваоружаље и војву опрему
нmптав ва шrа указује одредба члана

103.

Закона о облиrациоiШМ односима

("Службени лист Социјалистич:ке Федера'lЋВне Републике Југосзiавије", број 29П8, 39/85,
45/89- одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист Савезне Републике Југославије", број 31/93 и
"Службени лист Србије и Црне Горе'\ број 1/2003 -Уставна повеља), према којој је

3
уговор који је

противан

принудним прописима, јавном поретку или добрим

обичајима виmтав ако циљ повређевог правила не yпyliyje ва веку другу санкцију
или ако закон у одређеном случају ве прописује што друго.

Према томе, предлажем о вам да размотрите све nравне .м:огућвости да се са купцем

Drogerie") распmе уговор о

("LILУ

nриватизацији, јер он суштински није испунио обавезу nрема

којој је био дужан да започв:е и оконча nроцес сnоразумеваља са Министарством одбране

у односу на опрему и сnецијалне алате, као и резервне делове који су неопходно nотребни
за ремонт хеликоптера "Газела"

Достављено:

w

w
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-Наслову,
-а/а.
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