На основу члана 39. став 5. Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме
(„Службени гласник Републике Србије”, број 36/18), а у вези са чланом 14. став 2. тачка
44) Закона о одбрани („Службени гласник Републике Србије”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 др. закон, 104/09 - др. закон, 10/15 и 36/18),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ГРУПАЦИЈИ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом прописују се услови и начин формирања, припадност, начин
управљања, рада и друга питања од значаја за функционисање групације Одбрамбена
индустрија Србије.
Члан 2.
Поједини појмови употребљени у овој уредби имају следеће значење:
1) Базичне технологије су група стандардних, специфичних и новонастајућих
индустријских технологија од значаја за развој и примену одбрамбених
технологија.
2) Кластер одбрамбене индустрије је концентрација произвођача наоружања и
војне опреме од којих бар два припадају групацији Одбрамбена индустрија
Србије, других правних лица, коопераната и вршиоца услуга међусобно
повезаних ради остваривања заједничких интереса у земљи и у регионалним
оквирима.
3) Кластерска иницијатива је организациона и програмска активност усмерена
ка повећању способности система одбране и извозних могућности Републике
Србије.
4) Корпоративно управљање је системски уређен однос између Републике
Србије и правних лица из групације Одбрамбена индустрија Србије
дефинисан структурама и процесима за вођење и контролу тих правних лица.
5) Мапа технологија је преглед базичних и одбрамбених технологија од
стратешког интереса за производњу наоружања и војне опреме. Мапа
технологија је саставни део стратегије развоја Одбрамбене технолошке и
индустријске базе Републике Србије.
6) Мапа пута технологија је начин за освајање базичних и одбрамбених
технологија из Мапе технологија.
7) Одбрамбене технологије су група технологија уско повезаних са
производњом система наоружања и војне опреме.
8) Одбрамбена технолошка и индустријска база Републике Србије је скуп
субјеката повезаних одбрамбеним и/или базичним технологијама. Обухвата:
произвођаче наоружања и војне опреме који припадају групацији Одбрамена
индустрија Србије, специјализоване војнотехничке установе које
организационо припадају Министарству одбране и Војсци Србије,
произвођаче наоружања и војне опреме који не припадају групацији
Одбрамена индустрија Србије, кооперанте произвођача наоружања и војне
опреме и вршиоце услуга у области производње наоружања и војне опреме.
9) Пословни однос је пословни, професионални или комерцијални однос
произвођача наоружања и војне опреме који има елементе трајности и
заштите тајности података.

10) Центар технолошке компетитивности је правно лице које поседује дозволу
за производњу наоружања и војне опреме и чија делатност је претежно
усмерена на развој базичних технологија и производњу производа и
копоненти и/или вршење услуга за потребе носилаца одбрамбених
технологија.
II. ФОРМИРАЊЕ ГРУПАЦИЈЕ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
Услови и начин формирања
Члан 3.
Групација Одбрамбена индустрија Србије (у даљем тексту: Групација) је група
правних лица којима Република Србија управља на јединствен начин по основу
директног или индиректног већинског учешћа државног капитала у основном капиталу
тих правних лица.
Групација нема статус правног лица и није предмет регистрације.
Члан 4.
Групација се формира овом уредбом од произвођача наоружања и војне опреме
чији је већински основни капитал државни или друштвени.
Укупан удео државног или друштвеног капитала код произвођача из става 1. овог
члана не може бити мањи од 51%.
Државни капитал из става 1. овог члана, у складу са чланом 39. став 3. Закона о
производњи и промету наоружања и војне опреме (у даљем тексту: Закон) је капитал
Републике Србије, органа и организација и јавних предузећа које је основала Република
Србија.
Члан 5.
Циљ формирања Групације је остваривање стратешких интереса Републике
Србије у области производње наоружања и војне опреме код оних произвођача
наоружања и војне опреме чији је већински основни капитал државни или друштвени.
Влада на предлог министарства надлежног за послове одбране (у даљем тексту:
Министарство) у складу са Законом и овом уредбом доноси акта којим се осварују
стратешки интереси из става 1. овог члана.
III. ПРИПАДНОСТ ГРУПАЦИЈИ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
Припадност Групацији
Члан 6.
Групацију чине правна лица која су носиоци одбрамбених и базичних технологија
и који имају статус произвођача наоружања и војне опреме (у даљем тексту: чланови
Групације).
Статус члана Групације може стећи оно правно лице које испуњава следеће
услове:
1) носилац је одбрамбених и/или базичних технологија;
2) има статус произвођача наоружања и војне опреме;
3) у основном капиталу правног лица државни или друштвени капитал, у складу
са овом Уредбом, има директно или индиректно већинско учешће;

4) није јавно акционарско друштво у смислу закона којим се уређују привредна
друштва и
5) управљање друштвом је организовано као дводомно.
Списак правних лица, носиоца одбрамбених технологија и носиоца базичних
технологија, института, јавних предузећа и других правних лица која су чланови
Групације на основу ове Уредбе дат је у Прилогу 1 ове Уредбе.
Носиоци базичних технологија су центри технолошке компетитивности за
базичне технологије.
Друштва капитала са списка из Прилога 1 овe уредбe која су организована као
јавна акционарска друштва у обавези су да промене организацију у акционарска друштва
која нису јавна у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
Друштва капитала са списка из Прилога 1 овe уредбe која нису организована као
дводомна друштва у обавези су да промене организацију у дводомна друштва у смислу
закона којим се уређују привредна друштва.
Друштва капитала из ст. 5. и 6. ове уреде у обавези су да промене организације
изврше у року од 120 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 7.
Групацији могу припадати и други произвођачи наоружања и војне опреме који
испуњавају услове из члана 6. став 2. ове уредбе и код којих се утврди стратешки
интерес из члана 5. ове уредбе у области производње наоружања и војне опреме.
Члан 8.
Институти из члана 14. став 2. тач. 4) Закона који послују већинским државним
капиталом и који су организовани као друштва капитала у смислу закона којим се
уређују привредна друштва могу припадати Групацији.
Изузетно, Групацији могу припадати и правна лица која су под контролом
института из става 1. овог члана уколико испуњавају услове из члана 6. став 2. ове
уредбе.
Члан 9.
Јавна предузећа из члана 14. став 2. тач. 2) Закона која послују већинским
државним капиталом могу припадати Групацији.
Изузетно, Групацији могу припадати и правна лица која су под контролом јавних
предузећа из става 1. овог члана уколико испуњавају услове из члана 6. став 2. ове
уредбе.
Члан 10.
Специјализована војнотехничка установа у области производње наоружања и
војне опреме која организационо припада Министарству одбране и Војсци Србије може
да се организује у јавно предузеће или друштво капитала и да припада Групацији.
Члан 11.
Припадност Групацији правних лица из чл. 7–10. ове уредбе утврђује Влада, уз
претходно прибављену одлуку скупштине тих правних лица.
Преглед правних лица која припадају Групацији објављује се на интернет
страници Министарства.

Члан 12.
Правно лице са списка из Прилога 1 ове уредбе које престане да испуњава неки од
услова из члана 6. став 2. ове уредбе, губи статус члана Групације.
Члан 13.
Припадност Групацији или губитак статуса члана Групације утврђује Влада
изменом прилога 1 ове уредбе на предлог Министарства.
IV. УПРАВЉАЊЕ ГРУПАЦИЈОМ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
Начин управљања
Члан 14.
Групацијом управља Влада по основу директног или индиректног већинског
учешћа државног или друштвеног капитала у основном капиталу чланова Групације.
Влада овом уредбом образује Савет за одбрамбену индустрију (у даљем тексту:
Савет) који у име Владе управља Групацијом.
Састав Савета
Члан 15.
Савет чине председник Савета, четири потпредседника Савета и остали чланови
Савета.
Остали чланови Савета су председници надзорних одбора у правним лицима која
припадају Групацији.
Председник Савета
Члан 16.
Председник Савета води и усмерава Савет, стара се о јединству одбрамбеног,
привредног, спољнотрговинског и финансијског деловања Групације, усклађује рад
чланова Савета, представља Савет и сазива и води седнице Савета.
Председник Савета може осталим члановима Савета давати упутства и посебна
задужења, сходно програму и политици Владе у области производње и промета
наоружања и војне опреме.
Председникa Савета именује министар надлежан за послове одбране.
Потпредседници Савета
Члан 17.
Потпредседници Савета су руководиоци организационих јединица министарстава
надлежних за следеће области: одбрамбене технологије, стечај и приватизацја, увоз и
извоз наоружања и војне опреме и робе двоструке намене и финансијска подршка
производњи наоружања и војне опреме.
Потпредседник Савета усмерава и усклађује рад чланова Савета у области из
своје надлежности.
Потпредседнике Савета, у складу са ставом 1. овог члана, именују министар
надлежан за послове одбране, министар надлежан за послове привреде, министар
надлежан за послове трговине и министар надлежан за послове финансија.

Седнице и начин рада Савета
Члан 18.
Председник Савета сазива седнице Савета два пута годишње:
1) до 31. марта, а након усвајања планова пословања за текућу годину;
2) до 31. августа, а након усвајања финансијских извештаја за претходну годину.
Изузетно, председник Савета може сазвати седницу Савета и чешће уколико за
тим постоји потреба.
Седницама Савета председава председник Савета или лице које он овласти.
Административно-техничке послове за потребе Савета обавља секретар Савета
који је члан надзорног одбора или представник државног капитала у скупштини члана
Групације и кога именује Савет на предлог чланова Савета.
Седницама Савета, по позиву, може да присуствује генерални директор, чланови
надзорног одбора као и друга лица из члана Групације, без права гласа.
Савет доноси Пословник о раду којим ближе утврђује начин рада и одлучивања у
складу са овом уредбом.
Савет на седницама доноси одлуке, смернице, инструкције, предлоге стратешких
докумената и друга акта која су чланови Групације дужни да изврше или
имплементирају.
Савет својом одлуком утврђује испуњеност услова за припадност Групацији или
за губитак статуса члана Групације у складу са члановима 6. до 12. ове уредбе.
Министарство припрема предлог за измену прилога 1 ове уредбе у складу са
чланом 13. ове уредбе, а на основу одлуке Савета из става 8. овог члана.
Сви акти Савета доносе се већином гласова присутних чланова.
V. ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРУПАЦИЈЕ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
Скупштина члана Групације
Члан 19.
Скупштину члана Групације чини један представник државног капитала и остали
власници капитала.
Код члана Групације који има друштвени капитал скупштину члана Групације
чини и заступник друштвеног капитала док се не реши питање друштвеног капитала.
У случају из става 2. овог члана скупштину члана Групације чине један
представник државног капитала, остали власници капитала и један заступник
друштвеног капитала.
Члан 20.
Представник државног капитала заступа интересе Републике Србије.
Представник државног капитала именује се и разрешава одлуком министра
надлежног за послове одбране.
Мандат представника државног капитала и његово разрешење констатује
скупштина члана Групације својом одлуком.
Мандат представника државног капитала траје најдуже четири године.

Представник државног капитала заступа интересе и других органа, организација и
правних лица чији је оснивач Република Србија.
Представник државног капитала у скупштини члана Групације поступа по
упутствима и смерницама Министарства.
Надзорни одбор члана Групације
Члан 21.
Надзорни одбор члана Групације има три члана из редова запослених у
Министарству и Војсци Србије.
Члан 22.
У случају када зависно друштво члана групације из члана 21. уредбе припада
Групацији надзорни одбор тог зависног друштва има једног члана из редова запослених
у Министарству и Војсци Србије и два члана из редова запослених у матичном друштву.
У случају зависног друштва из члана 40. став 2 Закона надзорни одбор тог
зависног друштва има једног члана из редова запослених у Министарству и Војсци
Србије, једног члана из редова запослених у матичном друштву и једног члана по одлуци
страног улагача.
У случају зависног друштва које припада Групацији, а чије матично друштво не
припада Групацији, надзорни одбор тог зависног друштва има једног члана из редова
запослених у Министарству и Војсци Србије и два члана из редова запослених у
матичном друштву.
Пословна стратегија и пословни циљеви члана Групације
Члан 23.
Пословну стратегију члана Групације доноси надзорни одбор друштва.
Пословна стратегија из става 1. овог члана доноси се на период од четири године,
а ревидира сваке године.
Члан 24.
Пословна стратегија се утврђује кроз четири перспективе:
1)
2)
3)
4)

купци (клијенти);
финансије;
интерни процеси;
раст и развој произвођача наоружања и војне опреме и његових технолошких
способности.

Свака перспектива из става 1. овог члана садржи потребан број пословних
циљева.
Члан 25.
Пословна стратегија садржи начелно до 20 пословних циљева.
За сваки од пословних циљева одређују се највише два индикатора перформанси
члана Групације.
Индикатори перформанси из става 2. овог члана мере степен достизања утврђених
пословних циљева члана Групације.

Члан 26.
Пословна стратегија члана Групације се усклађује са стратештким документима
развоја Одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије и другим актима
из члана 5. став 2. ове уредбе.
Члан 27.
Годишњи план пословања члана Групације садржи пословне активности за
операционализацију пословне стратегије и чијим остварењем се достижу пословни
циљеви садржани у пословној стратегији.
Члан 28.
Надзорни одбор члана Групације, на предлог извршног одбора, именује лице или
комисију за припрему предлога пословне стратегије или предлога за ревизију пословне
стратегије, праћење степена достизања пословних циљева из члана 25. ове уредбе и
праћење степена остварења резултата пословних активности из члана 27. ове уредбе.
Надзорни одбор члана Групације врши анализу степена достизања утврђених
пословних циљева на основу индикатора перформанси из члана 25. став 3. ове уредбе
најмање једном у три месеца и остварених резултата из годишњег плана пословања
најмање једном месечно.
Члан 29.
Савет врши анализу степена достизања утврђених пословних циљева из пословне
стратегије и остварених резултата из годишњег плана пословања члана Групације
најмање два пута годишње са надзорним и извршним одбором и овлашћеним лицем или
комисијом из члана 28. став 1. ове уредбе.
Члан 30.
Подаци о реализацији пословних активности из годишњег плана пословања
чланова Групације се ажурурају минимално једном месечно преко интегрисаног
информационог система који повезује у јединствену целину чланове Групације у циљу
праћење пословања Групације.
Пословни однос чланова Групације
Члан 31.
Стратешки интерес Републике Србије има приоритет у остваривању пословног
односа и повезивању чланова Групације.
Министарство спроводи активности на усмеравању и јачању пословног односа и
повезивању чланова Групације.
Члан 32.
Чланови Групације могу се повезати међусобно или са другим домаћим или
страним правним лицима у кластере у различитим областима производње наоружања и
војне опреме ради остваривања заједничких интереса.
Повезивање произвођача из става 1. овог члана у кластере може бити кроз
пословна удружења у складу са чланом 578. закона којим се уређују привредна друштва
или групу друштава (концерн) у складу са чланом 551. тог закона.

Члан 33.
Кластерска иницијатива је почетни акт за повезивање произвођача наоружања и
војне опреме из члана 32. став 1. ове уредбе.
Министарство покреће кластерску иницијативу из ставa 1. овог члана самостално
или на предлог члана Групације којом дефинише односе између чланица кластера.
Доношење стратешких одлука
Члан 34.
Представник државног капитала или државног удела у скупштини и чланови
надзорног одбора члана Групације у обавези су да прибаве писане смернице
Министарства пре доношења одлука за управљање и пословање члана Групације:
именовању чланова извршног одбора;
именовању генералног директора;
разрешењу извршних директора или генералног директора;
пословној стратегији члана Групације;
плану пословања члана Групације за наредну годину;
прихватању страног улагања или заједничком улагању са страним улагачем
сходно члану 12. Закона;
7) закључивању уговора за трансфер технологије за производњу за сопствене
потребе или за трансфер технологије за потребе других правних лица;
8) промени правне форме члана Групације;
9) статусној промени члана Групације (припајање, спајање, подела и издвајање);
10) увођењу нових технологија код члана Групације.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Стручно усавршавање запослених у Групацији
Члан 35.
Представник државног капитала или државног удела у скупштини, чланови
надзорног одбора и извршног одбора, овлашћени интерни ревизор или члан комисије за
ревизију, лице или комисија за припрему и ревизију пословне стратегије и праћење
пословних циљева у обавези су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања.
Члан Групације у обавези је да спроводи додатно стручно-специјалистичко
усавршавање запослених лица у областима од стратешког интереса ближе описаним
мапом технологија.
Програм додатног стручног усавршавања из ст. 1. и 2. ове уредбе код члана
Групације утврђује Влада на предлог Министарства и министарства надлежног за
послове просвете, науке и технолошког развоја.

VI. УЛАГАЊЕ У ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Страно улагање у Групацију
Члан 36.
Страно улагање у члана Групације садржи улагање у нове или постојеће
технологије које су у сагласности са мапом технологија.

Члан 37.
Страно улагање у члана Групације може се покренути захтевом страног улагача,
иницијативом власника капитала који има минимално 5% појединачног учешћa у
капиталу члана Групације, члана Групације или иницијативом Владе Републике Србије.
Члан 38.
Страно улагање у члана Групације у смислу члана 10. став 2. Закона може се
спровести на следећи начин:
1) оснивањем новог правног лица;
2) улагањем у члана Групације којим се:
(1) стиче власништво у капиталу члана Групације;
(2) на стиче власништво у капиталу члана Групације, али се остварују
одређена права по основу продаје производа и услуга;
3) куповином дела акција или удела члана Групације.
Кораци за спровођење страног улагања ближе су описани у:
1) прилогу 2 који чини саставни део
тачка 1) овог члана;
2) прилогу 3 који чини саставни део
тачка 2) подтачка (1) овог члана;
3) прилогу 4 који чини саставни део
тачка 2) подтачка (2) овог члана;
4) прилогу 5 који чини саставни део
тачка 3) овог члана.

ове уредбе за страно улагање из става 1.
ове уредбе за страно улагање из става 1.
ове уредбе за страно улагање из става 1.
ове уредбе за страно улагање из става 1.

Члан 39.
Захтев за прибављање сагласности за улагање капитала из члана 37. став 1. ове
уредбе код члана Групације одбија се одлуком Владе, на предлог Министарства, ако
страно улагање:
1) може имати штетне последице по одбрану, националну и јавну безбедност,
заштиту здравља људи и животну средину;
2) није у складу са националним интересима Републике Србије;
3) не обезбеђује унапређење технологија од стратешког значаја за Републику
Србију.
Улагање Републике Србије у Групацију
Члан 40.
Република Србија може улагати посебна средства у члана Групације.
Циљ улагања из става 1. овог члана је развој и освајање нових технологија или
унапређење постојећих технологија.
Улагање Републике Србије је ближе уређено Програмом развоја капацитета за
производњу наоружања и војне опреме код произвођача наоружања и војне опреме који
припадају Групацији у складу са чланом 41. тачка 1) став 1. Закона.
Члан 41.
Члан Групације остварени нето-добитак може усмерити на инвестициона улагања
у складу са усвојеним Програмом развоја капацитета из члана 40. став 3. ове уредбе.

Уколико члан Групације остварени нето-добитак није усмерио на начин из става
1. овог члана, у обавези је да минимално 50% припадајућег дела оствареног нето-добитка
распореди кроз дивиденду Републици Србији и осталим акционарима на начин утврђен
законом којим се уређују привредна друштва.
Део оствареног нето-добитка по основу учешћа друштвеног капитала у основном
капиталу код произвођача из става 1. овог члана усмерава се на инвестициона улагања
тог произвођача.
Улагање домаћих лица у Групацију
Члан 42.
Домаће правно лице може улагати у члана Групације под једнаким условима као
и страни улагачи.
За улагање из става 1. овог члана уредбе одлуку којом се даје сагласност за
отпочињање преговора са домаћим правним лицем и одлуку којом се даје сагласност за
улагање капитала доноси Влада на предлог Министарства.
Влада доноси одлуку којом се одбија улагање из става 1. овог члана уредбе ако
улагање:
1) може имати штетне последице по одбрану, националну и јавну безбедност,
заштиту здравља људи и животну средину;
2) није у складу са националним интересима Републике Србије;
3) не обезбеђује унапређење технологија од стратешког значаја за Републику
Србију.
Улагање у правно лице изван територије Републике Србије
Члан 43.
Члан Групације и Република Србија, самостално или заједно, могу улагати у
правно лице изван територије Републике Србије или основати контролисано друштво.
Члан 44.
Члан Групације иницијативу за улагање у правно лице или оснивање
контролисаног друштва изван територије Републике Србије покреће захтевом
Министарству за прибављање сагласности за улагање изван територије Републике
Србије, уз образложење стратешког интереса и нових технологије ближе описаних
мапом технологија.
Члан 45.
Министарство, на основу захтева за прибављање сагласности из члана 36. ове
уредбе, или иницијативе Савета за улагање у нове технологије изван територије
Републике Србије, припрема и доставља Влади предлог одлуке о формирању тима за
вођење преговора и условима које мора да испуни правно лице или контролисано
друштво изван територије Републике Србије.
На основу извештаја тима из става 1. овог члана Влада доноси одлуку о улагању
или одустајању од улагања у правно лице изван територије Републике Србије или
оснивању или одустајању од оснивања контролисаног друштва изван територије
Републике Србије.

Финансирање улагања у технолошки развој
Члан 46.
Финансирање улагања у технолошки развој чланова Групације, у складу са
програмима развоја из члана 41. Закона, обавља се преко Српске банке а.д. Београд,
правног лица која врши услуге од значаја за одбрану Републике Србије из области
финансијске делатности.
VII. НАДЗОР
Члан 47.
Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Објашњења у вези са применом ове уредбе даје организациона јединица
Министарства одбране надлежна за одбрамбене технологије.
Члан 49.
Групација почиње са радом 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан Групације у обавези је да усклади интерна акта у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 50.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Број:
У Београду, ______ 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић

Прилог 1.
Чланови Групације
Правна лица, носиоци одбрамбених технологија који су чланови Групације су:
1) Компанија „Прва искра - наменска производња” а.д. Барич;
2) Предузеће „Милан Благојевић-Наменска” а.д. Лучани;
3) „Први партизан” а.д. Ужице;
4) „Застава оружје” а.д. Крагујевац;
5) Компанија „Слобода” а.д. Чачак;
6) Холдинг корпорација „Крушик” а.д. Ваљево;
7) „Прва петолетка наменска” а.д. Трстеник;
8) „Телеоптик жироскопи” д.о.о. Земун;
9) „Корпорација Trayal” а.д. Крушевац;
10) Холдинг компанија памучни комбинат „Yumco” а.д. Врање;
11) „Застава Терво” д.о.о. Крагујевац;
12) „ФАП Корпорација” а.д. Прибој;
13) „Утва авио индустрија” д.о.о. Панчево;
14) „Борбени сложени системи” д.о.о. Београд.
15) „Belom” д.о.о. Београд.
Правна лица, носиоци базичних технологија који су чланови Групације су:
1)
2)
3)
4)
5)

„ППТ ТМО” а.д. Трстеник;
„Застава Ковачница” а.д. Крагујевац;
„Ковачки центар” д.о.о. Ваљево;
„Corun Holding” д.о.о. Ужице;
„Крушик пластика” а.д. Осечина.

Прилог 2.
Поступак за спровођење страног улагања у члана Групације
којим се оснива ново правно лицe
1) Страни улагач доставља писмо намера члану Групације, Министарству, Влади
или другом државном органу;
2) члан Групације, Влада или други државни орган са писмом намера упознају
Министарство у року од седам дана од дана добијања истог;
3) Министарство доставља смернице и писмо намера члану Групације (уколико није
добијено преко члана Групације) са захтевом да достави аргументован став по
питању страног улагања;
4) члан Групације припрема и доставља Министарству аргументован став о
потенцијалима страног улагања са образложењем позитивних и негативних
ефеката тог страног улагања;
5) Министарство анализира писмо намера и став члана Групације и по потреби
тражи додатно образложење од члана Групације. Министарство врши анализу
утицаја страног улагања на стратешки интерес Републике Србије и припрема
предлог одлуке Владе којом се даје сагласност за отпочињање преговора са
страним улагачем и дефинишу минимални услови које страни улагач мора да
испуни у смислу члана 40. став 3. Закона или припрема предлог одлуке Владе о
одбијању захтева за улагањем у смислу члана 13. став 3. Закона;
6) На основу одлуке Владе и анализе утицаја на стратешки интерес Републике
Србије у конкретном случају, Министарство доставља смернице скупштини и
надзорном одбору којим се усмеравају даље активности и ток комуникације са
страним улагачем и именује представник Министарства у тим за преговоре;
7) члан Групације формира тим за преговоре састављен од чланова надзорног
одбора, чланова извршног одбора, представника Министарства именованог
смерницама министра надлежног за послове одбране и потребан број стручних
лица запослених код члана Групације;
8) Министарство или члан Групације обавештава страног улагача када су се
створили услови за отпочињање преговора, о кључним особама за контакт, месту
и времену иницијалног састанка чијим одржавањем се формализује почетак
преговора;
9) члан Групације и страни улагач потписују уговор о неоткривању информација као
предуслов за отпочињање било каквих преговора;
10) члан Групације пружа неопходну стручну подршку страном улагачу у припреми
Елабората о страном улагању у смислу члана 12. став 3. Закона. На основу
исказаних намера страног улагача конкретизују се области сарадње од
заједничког интереса за страног улагача и члана Групације (посебно се исказује
интерес члана Групације, а посебно стратешки интерес Републике Србије). Члан
Групације и страни улагач у директним преговорима дефинишу улог сваке од
страна (новчани улог обе стране, новчани улог страног улагача и део имовине
члана Групације као неновчани улог, новчани и/или неновчани улог (KNOWHOW, опрема, технологије) обе стране итд.) уз ограничења у погледу висине
капитала страног улагача у смислу члана 40. став 2. Закона;

11) члан Групације, након усаглашавања ставова уграђених у елаборат о страном
улагању, припрема одлуку скупштине којом се даје сагласност на предложено
страно улагање са клаузулом да одлука постаје правоснажна тек када Влада
донесе одлуку о прихватању страног улагања у смислу члана 13. став 4. Закона.
12) Скупштина члана Групације може донети одлуку којом се предлог елабората о
страном улагању враћа ради додатних корекција и усаглашавања у року не дужем
од 30 дана;
13) Страни улагач подноси Министарству захтев за прибављање сагласности за
улагање капитала оснивањем заједничког правног лица са чланом Групације у
смислу члана 12. став 1. Закона и уз захтев доставља елаборат о страном улагању
у смислу члана 12. став 2. Закона;
14) Министарство у поступку одлучивања по захтеву прибавља мишљења ресорних
министарстава и безбедносних служби, анализира утицај страног улагања на
одбрану, развој одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије и
њен извозни потенцијал, заштиту здравља људи, животну средину, националну и
јавну безбедност Републике Србије и припрема предлог одлуке Владе у смислу
члана 13. став 2. Закона;
15) Влада доноси одлуку о прихватању или одбијању захтева страног улагача у року
од 120 дана од подношења захтева у зависности од тога да ли је страно улагање
усклађено са одбрамбеним, безбедносним и спољнополитичким интересима
Републике Србије у смисла члана 13. став 1. и 4. Закона;
16) Министарство доставља одлуку Владе страном улагачу и члану Групације.
17) Уколико је Влада донела одлуку о прихватању страног улагања, страни улагач и
члан Групације врше додатна усаглашавања, потписују одговарајуће уговоре и
спроводе даље кораке на оснивању правног лица у складу са законом којим се
уређују привредна друштва.
18) Уколико правно лице након оснивања и усвајања интерних аката планира да се
бави производњом наоружања и војне опреме, законски заступник покреће
процедуру прибављања дозволе за производњу наоружања и војне опреме у
конкретној области у складу са Законом и Правилником о начину издавања и
изгледу дозволе за производњу наоружања и војне опреме, критеријумима за
оцену испуњености услова за производњу, начину уписа и вођења регистра
произвођача и начину вођења евиденције о дозволама.
Изузетно, у случају заједничког улагања страног улагача са Републиком Србијом
активности из тачке 1) до 18) које су у надлежности члана Групације, спроводи
Министарство.

Прилог 3.
Поступак за страно улагање у члана Групације којим се стиче власништво у
капиталу члана Групације
1) Страни улагач доставља писмо намера члану Групације, Министарству, Влади
или другом државном органу;
2) члан Групације, Влада или други државни орган са писмом намера упознају
Министарство у року од седам дана од дана добијања истог;
3) Министарство доставља смернице и писмо намера члану Групације (уколико није
добијено преко члана Групације) са захтевом да достави аргументован став по
питању страног улагања;
4) члан Групације припрема и доставља Министарству аргументован став о
потенцијалима страног улагања са образложењем позитивних и негативних
ефеката тог страног улагања;
5) Министарство анализира писмо намера и став члана Групације и по потреби
тражи додатно образложење од члана Групације. Министарство врши анализу
утицаја страног улагања на стратешки интерес Републике Србије и припрема
предлог одлуке Владе којом се даје сагласност за отпочињање преговора са
страним улагачем и дефинишу минимални услови које страни улагач мора да
испуни у смислу члана 40. став 3. Закона или припрема предлог одлуке Владе о
одбијању захтева за улагањем у смислу члана 13. став 3. Закона.
6) На основу одлуке Владе и анализе утицаја на стратешки интерес Републике
Србије у конкретном случају, Министарство доставља смернице скупштини и
надзорном одбору којим се усмеравају даље активности и ток комуникације са
страним улагачем и именује представник Министарства у тиму за преговоре;
7) члан Групације формира тим за преговоре састављен од чланова надзорног
одбора, чланова извршног одбора, представника Министарства именованог
смерницама министра надлежног за послове одбране и потребан број стручних
лица запослених код члана Групације;
8) Министарство или члан Групације обавештава страног улагача када су се
створили услови за отпочињање преговора, о кључним особама за конкакт, месту
и времену иницијалног састанка чијим одржавањем се формализује почетак
преговора;
9) члан Групације и страни улагач потписују уговор о неоткривању информација као
предуслов за отпочињање било каквих преговора;
10) члан Групације врши попис и процену фер тржишне вредности целокупне
имовине и обавеза и капитала са стањем на дан 31.децембар последње пословне
године, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и међународним
рачуноводственим стандардима у року од 45 дана од дана доношења одлуке
Владе којом се даје сагласност за отпочињање преговора са страним улагачем.
Процену врши надлежни орган Пореске управе и независни овлашћени
проценитељ изабран на тендеру. Већа вредност из ових процена се узима као
вредност на основу које се врши прорачун висине страног улагања које страни
улагач мора да уложи да би у коначном остварио учешће у капиталу на траженом
нивоу, али не већем од Законом дозвољених 15% у смислу члана 40. став 1.
Закона;

11) члан Групације пружа неопходну стручну подршку страном улагачу у припреми
Елабората о страном улагању у смислу члана 12. став 3. Закона. На основу
исказаних намера страног улагача конкретизују се области сарадње од
заједничког интереса за страног улагача и члана Групације (посебно се исказује
интерес члана Групације, а посебно стратешки интерес Републике Србије).
12) Члан Групације и страни улагач преговарају о свим аспектима страног улагања
(уплата новчаних средстава, неновчана улагања кроз нову опрему и технологије,
трансфер знања страног улагача (KNOW-HOW, права интелектуалне својине,
софтвер и др.). Члан Групације има обавезу да максимализује позитивне директне
и индиректне ефекте потенцијалног страног улагања у односу на висину учешћа у
капиталу члана Групације коју би остварио страни улагач. У процени ефеката
додатно се вреднују могућност обезбеђења пласмана робе на нова тржишта,
гарантовање обима годишњег откупа производа из производног програма,
запошљавање нових радника и др.
13) члан Групације, након усаглашавања ставова уграђених у елаборат о страном
улагању, припрема одлуку скупштине којом се даје сагласност на предложено
страно улагање са клаузулом да одлука постаје правоснажна тек када Влада
донесе одлуку о прихватању страног улагања у смислу члана 13. став 4. Закона.
Одлука скупштине мора садржати одредбе о врсти и обиму страног улагања и
проценту учешћа страног улагања у капиталу члана Групације који се стиче тим
улагањем.
14) Скупштина члана Групације може донети одлуку којом се предлог елабората о
страном улагању враћа ради додатних корекција и усаглашавања у року не дужем
од 30 дана;
15) Страни улагач подноси Министарству захтев за прибављање сагласности за
улагање у члана Групације којим се стиче власништво у капиталу члана
Групације у смислу члана 12. став 1. Закона и уз захтев доставља елаборат о
страном улагању у смислу члана 12. став 2. Закона;
16) Министарство у поступку одлучивања по захтеву прибавља мишљења ресорних
министарстава и безбедносних служби, анализира утицај страног улагања на
одбрану, развој одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије и
њен извозни потенцијал, заштиту здравља људи, животну средину, националну и
јавну безбедност Републике Србије и припрема предлог одлуке Владе у смислу
члана 13. став 2. Закона;
17) Влада доноси одлуку о прихватању или одбијању захтева страног улагача у року
од 120 дана од подношења захтева у зависности од тога да ли је страно улагање
усклађено са одбрамбеним, безбедносним и спољнополитичким интересима
Републике Србије у смисла члана 13. став 1. и 4. Закона;
18) Министарство доставља одлуку Владе страном улагачу и члану Групације;
19) Уколико је Влада донела одлуку о прихватању страног улагања, страни улагач и
члан Групације врше додатна усаглашавања, потписују одговарајуће уговоре и
спроводе даље кораке на упису акција или удела страног улагача у капиталу члана
Групације у смислу закона којим се уређују привредна друштва и регистрацији
нове емисије акција у смислу закона којим се уређује тржиште хартија од
вредности. Упис акција или удела страног улагача се врши сукцесивно по
испуњењу уговорених обавеза од стране страног улагача.

Прилог 4.
Поступак за страно улагање у члана Групације којим се не стиче власништво у
капиталу члана Групације, али се остварују одређена права по основу продаје
производа и услуга
1) Страни улагач доставља писмо намера члану Групације, Министарству, Влади или
другом државном органу;
2) члан Групације, Влада или други државни орган са писмом намера упознају
Министарство у року од седам дана од дана добијања истог;
3) Министарство доставља смернице и писмо намера члану Групације (уколико није
добијено преко члана Групације) са захтевом да достави аргументован став по
питању страног улагања;
4) члан Групације припрема и доставља Министарству аргументован став о
потенцијалима страног улагања са образложењем позитивних и негативних
ефеката тог страног улагања;
5) Министарство анализира писмо намера и став члана Групације и по потреби
тражи додатно образложење од члана Групације. Министарство врши анализу
утицаја страног улагања на стратешки интерес Републике Србије и припрема
предлог одлуке Владе којом се даје сагласност за отпочињање преговора са
страним улагачем и дефинишу минимални услови које страни улагач мора да
испуни у смислу члана 40. став 3. Закона или припрема предлог одлуке Владе о
одбијању захтева за улагањем у смислу члана 13. став 3. Закона;
6) На основу одлуке Владе и анализе утицаја на стратешки интерес Републике Србије
у конкретном случају, Министарство доставља смернице скупштини и надзорном
одбору којим се усмеравају даље активности и ток комуникације са страним
улагачем и именује представник Министарства у тиму за преговоре;
7) члан Групације формира тим за преговоре састављен од чланова надзорног
одбора, чланова извршног одбора, представника Министарства именованог
смерницама министра надлежног за послове одбране и потребан број стручних
лица запослених код члана Групације;
8) Министарство или члан Групације обавештава страног улагача када су се
створили услови за отпочињање преговора, о кључним особама за контакт, месту
и времену иницијалног састанка чијим одржавањем се формализује почетак
преговора;
9) члан Групације и страни улагач потписују уговор о неоткривању информација као
предуслов за отпочињање било каквих преговора;
10) члан Групације пружа неопходну стручну подршку страном улагачу у припреми
Елабората о страном улагању у смислу члана 12. став 3. Закона. На основу
исказаних намера страног улагача конкретизују се области сарадње од
заједничког интереса за страног улагача и члана Групације (посебно се исказује
интерес члана Групације, а посебно стратешки интерес Републике Србије).
11) Члан Групације са страним улагачем преговара о свим аспектима страног улагања
и врши процену вредности страног улагања (KNOW-HOW страног улагача,
улагање у нове технологије, у софтвер или у модернизацију постојећих
технологија итд.) и усаглашава модел за враћање процењене вредности страног
улагања (% од продаје сваког производа насталог као резултат нове технологије,
отплата кроз испоруку производа члана Групација, % по основу ројалити права

итд.). Члан Групације има обавезу да максимализује позитивне директне и
индиректне ефекте потенцијалног страног улагања у односу на процењену
вредност страног улагања и начин његовог враћања. У процени ефеката додатно
се вреднују могућност обезбеђења пласмана робе на нова тржишта, гарантовање
обима годишњег откупа производа из производног програма, запошљавање нових
радника и др.
20) уграђених у елаборат о страном улагању, припрема одлуку скупштине којом се
даје сагласност на предложено страно улагање са клаузулом да одлука постаје
правоснажна тек када Влада донесе одлуку о прихватању страног улагања у
смислу члана 13. став 4. Закона. Одлука скупштине мора садржати одредбе о
врсти и обиму страног улагања и моделу враћања процењеног износа страног
улагања.
12) Скупштина члана Групације може донети одлуку којом се предлог елабората о
страном улагању враћа ради додатних корекција и усаглашавања у року не дужем
од 30 дана;
13) Страни улагач подноси Министарству захтев за прибављање сагласности за
улагање у члана Групације којим се не стиче власништво у капиталу члана
Групације, али се остварују одређена права по основу продаје производа и услуга
члана Групације у смислу члана 12. став 1. Закона и уз захтев доставља елаборат о
страном улагању у смислу члана 12. став 2. Закона;
14) Министарство у поступку одлучивања по захтеву прибавља мишљења ресорних
министарстава и безбедносних служби, анализира утицај страног улагања на
одбрану, развој одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије и
њен извозни потенцијал, заштиту здравља људи, животну средину, националну и
јавну безбедност Републике Србије и припрема предлог одлуке Владе у смислу
члана 13. став 2. Закона;
15) Влада доноси одлуку о прихватању или одбијању захтева страног улагача у року
од 120 дана од подношења захтева у зависности од тога да ли је страно улагање
усклађено са одбрамбеним, безбедносним и спољнополитичким интересима
Републике Србије у смисла члана 13. став 1. и 4. Закона;
16) Министарство доставља одлуку Владе страном улагачу и члану Групације;
17) Уколико је Влада донела одлуку о прихватању страног улагања, страни улагач и
члан Групације врше додатна усаглашавања, потписују одговарајуће уговоре и
спроводе даље кораке на регулисању права и обавеза члана групације и страног
улагача.

Прилог 5.
Поступак за страно улагање у члана Групације којим се купује део акција или
удела члана Групације
1) Овај облик страног улагања се примењује код оних чланова Групације који су
завршили процес конверзије дуговања у смислу члана 44. став 6. Закона и
преузимања власничких права над друштвеним капиталом у смислу члана 44. ст.
1‒4. Закона.
2) члан Групације, орган Владе, власник капитала који појединачно има више од 5%
акција или удела код члана Групације или страни улагач доставља предлог
Министарству за продају дела акција или удела члана Групације. Предлог за
продају дела акција или удела члана Групације може настати и иницијативом
Министарства.
3) У циљу очувања стратешког интереса Републике Србије акције или удели члана
Групације који нису у власништву Републике Србије, а који су предложени за
продају, морају претходно бити понуђени Републици Србији. Вредност тих акција
или удела се утврђује на основу процене фер тржишне вредности целокупне
имовине и обавеза и капитала са стањем на дан 31. децембар последње пословне
године.
4) Министарство самостално или на предлог органа Владе, власника капитала који
појединачно има више од 5% акција или удела код члана Групације или на
предлог страног улагача доставља члану Групације захтев за прибављање
аргументованог става по питању продаје акција или удела члана Групације
страном улагачу;
5) члан Групације припрема и доставља Министарству аргументован став о
потенцијалима страног улагања са образложењем позитивних и негативних
ефеката тог страног улагања;
6) Министарство анализира добијени предлог за продају капитала члана Групације и
став члана Групације и по потреби тражи додатно образложење од члана
Групације.
7) члан Групације, након усаглашавања ставова са Министарством, доноси одлуку
скупштине којом се даје сагласност на страно улагање са клаузулом да одлука
постаје правоснажна тек када Влада донесе одлуку о прихватању страног улагања
у смислу члана 13. став 4. Закона. Одлука скупштине мора садржати одредбе о
висини капитала и власништва над капиталом који је предмет продаје. У процени
ефеката додатно се вреднују могућност обезбеђења нових технологија, пласмана
робе на нова тржишта, гарантовање обима годишњег откупа производа из
производног програма, запошљавање нових радника и др.
8) Министарство припрема предлог иницијативе за продају државног или другог
капитала, уколико се тиме не нарушава стратешки интерес и доставља Влади у
смислу става 43. став 1. Закона. Предлогом иницијативе се утврђују садржај и
критеријуми који ће се вредновати у поступку продаје акција или удела члана
Групације и именује лице из Министарства у тим за продају. Поред критеријума
висине понуђених новчаних средстава у поступку избора најбољег понуђача,
додатно се могу вредновати могућност обезбеђења нових технологија
првенствено из Мапе технологија, пласмана робе на нова тржишта, гарантовање
обима годишњег откупа производа из производног програма, запошљавање нових
радника и др.

9) Влада иницијативу за продају државног или другог капитала доставља
министарству надлежном за послове привреде у року од пет дана од дана
доношења иницијативе у смислу члана 43. став 2. Закона;
10) члан Групације пружа неопходну стручну подршку у поступку припреме
иницијативе и у поступку продаје капитала;
11) Поступак продаје капитала спроводи министарство надлежно за послове привреде
у складу са одредбама закона којим се уређује приватизација уз ограничење које
се односи на висину капитала страног улагача и претходно прибављену
сагласност за страно улагање.
12) Страни улагачи подносе Министарству захтев за прибављање сагласности за
улагање у члана Групације у смислу члана 12. став 1. Закона и уз захтев
достављају елаборат о страном улагању у смислу члана 12. став 2. Закона;
13) Министарство у поступку одлучивања по захтеву прибавља мишљења ресорних
министарстава и безбедносних служби, анализира утицај страног улагања на
одбрану, развој одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије и
њен извозни потенцијал, заштиту здравља људи, животну средину, националну и
јавну безбедност Републике Србије и припрема предлог одлуке Владе у смислу
члана 13. став 2. Закона;
14) Влада доноси одлуку о прихватању или одбијању захтева страног улагача у року
од 120 дана од подношења захтева у зависности од тога да ли је страно улагање
усклађено са одбрамбеним, безбедносним и спољнополитичким интересима
Републике Србије у смисла члана 13. став 1. и 4. Закона;
15) страни улагачи којима је прихваћен захтев за страно улагање достављају понуду
министарству надлежном за послове привреде у оквиру покренутог поступка
продаје капитала;
16) Министарства надлежно за послове привреде бира најбољу понуду на основу
критеријума вредновања дефинисаних иницијативом.
17) Страни улагач или друго правно и физичко лице чија понуда је изабрана као
најповољнија потписује уговор којим се дефинишу права и обавезе и спроводе
даље кораке на упису акција или улога у капитал у смислу закона којим се уређују
привредна друштва и регистрацији промена капитала у смислу закона којим се
уређује тржиште хартија од вредности.

