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Последњих недеља домаћа јавност „бомбардована“ је изјавама појединих медија и појединаца 

о дешавањима у фабрикама одбрамбене индустрије, почевши од Крушика из Ваљева и Милана 

Благојевића из Лучана, преко Застава оружја из Крагујевца и Првог партизана из Ужица, до 

Прве петолетке-неменске из Трстеника и осталих. 

У тим изјавама и коментарима под плаштом патриотских, антикорупцијских, морално-етичких 

или неких других разлога на најнепрофесионалнији начин покушавају да рад и резултате 

српске одбрамбене индустрије квалификују као „прљаве послове“, а своје чињење изједначе са 

„херојским делима” разоткривања таквих послова. 

Очигледно је да се, у предвечерје наступајуће изборне године, врши дискредитација и 

нарушавање реномеа српске одбрамбене индустрије. Злоупотребљавају се информације ради 

остварења политичких и личних циљева. Све то се правда „одбраном наших интереса“, а од 

тога највећу корист има наша конкуренција. 

Преко дванаест хиљада српских оружара и њихове породице (а биће их још више у Групацији 

Одбрамбена индустрија Србије) добро знају шта све за наш народ и Србију значи часни занат 

производње оружја. Тим занатом бавило се неколико генерација више од 150 година и добро 

памтимо какве су све силе покушавале да униште нашу богату традицију производње оружја. 

Српска индустрија се зове одбрамбена и као таква се поноси својим производима који се у те 

сврхе користе широм света. Лажну морално-етичку мантру о коришћењу српског оружја у 

убијању недужних цивила у ратним подручјима, пласирају они који су те кризе генерисали, а 

којима истовремено смета постојање српске одбрамбене индустрије у било ком облику и 

независност и војна неутралност Републике Србије у целини. 

Наша предузећа и запослени се ограђују од свих домаћих и страних фактора, који су 

пласирали низ неистина у јавности којима се ствара искривљена слика о фабрикама српске 

одбрамбене индустрије и њиховом пословању. Стога исте овом приликом молимо, ако заиста 

желе да заштите интерес наших фабрика, да прекину са дневно-политичким манипулацијама у 

медијима јер исте никако не помажу нашем раду и позицији на светском тржишту, а наравно 

ни угледу наше земље. 

Апелујемо на „колегу“ из Крушика и остале знане и незнане „колеге“, какви год да су им 

мотиви, да више не достављају страним медијима или на други начин објављују податке о 

својим, а нарочито не о нашим клијентима, склопљеним уговорима са њиховим владама, 

крајњим корисницима и друге поверљиве пословне информације, јер је то апсолутно 

неприхватљиво у овој врсти посла и директно наноси огромну штету свим фабрикама 

одбрамбене индустрије јер може да их доведе до најгоре могуће ситуације, тј. потпуног 

губитка и досадашњих и будућих купаца.   

Предузећа одбрамбене индустрије у задњих пет година успела су неколико пута да увећају 

своје приходе и то управо освајајући позиције на оним тржиштима на којима се такмичи 

светска елита. Реализованим пословима и оствареним профитом на тим тржиштима створени 

су услови за самосталне инвестиције фабрика од преко 160 милиона ЕУР у периоду од 2013. 

до 2019. године. Преко тог износа Република Србија је 2017. године уложила у инвестиције 

47,5 милиона ЕУР чиме је значајно поправљена технолошка база и ревитализовани порушени 

објекти. Осим тога, уложена су значајна сопствена средства у развој нових производа што је 

резултирало знатно већим набавкама од стране Министарства одбране и Војске Србије. То нас 

је уверило да ћемо моћи да испунимо нашу примарну функцију, да опремамо Војску Србије 



најсавременијим средствима наоружања и војне опреме. Не треба помињати у којој мери се 

тиме  повећавају шансе за будући наступ на светском тржишту. 

Ваљевски Крушик је постао централна мета последњих недеља. Као највеће предузеће 

одбрамбене индустрије, у периоду од 2015. до 2018. године повећало је производњу и продају 

за више од пет пута годишње у односу на ранији период и самостално уложило преко 37 

милиона ЕУР у нове технологије и то углавном из послова за које се у наведеним медијима 

тврди да су резултирали губицима, односно пљачком предузећа. Због тих послова није 

случајно да је Крушик постао трн у оку конкуренције. Нажалост, негативна кампања је већ 

нанела озбиљне штете том предузећу, а постепено се шири и на остале фабрике Одбрамбене 

индустрије Србије. 

Очит образац таквог ширења је покушај да се из привредног друштва „Први  партизан“ Ужице 

противправно прибави документација и технолиогија за производњу оних производа који су 

веома тражени на ино-тржишту. Тај покушај је осујећен заједничким деловањем руководства 

и надлежних државних органа. Оно што је заједничко у свим овим случајевима су појединци и 

групе који „у најбољој намери”, координирани и подржани изван земље, све чине да уруше 

углед и ослабе пословне резултате српске одбрамбене индустрије.   

Такође, они који ово чине „у најбољој намери” треба да буду свесни чињенице да се у 

технолошком ланцу, иза фабрика Одбрамбене индустрије Србије, крије велики број мањих 

државних и приватних произвођача наоружања и војне опреме и коопераната који су 

подједнако значајни за очување, раст и развој капацитета одбрамбене индустрије Републике 

Србије и које ове активности подједнако погађају. 

Коначно, лицемерно је подржавати и бранити нашу индустрију оружја, а истовремено се 

„згражавати” над ефектима његове употребе и залагати за обустављање његовог извоза од чега 

практично она живи. Поготово је непримерено да то раде баш они које је та индустрија 

отхранила и који имају намере да у њој остану и тако отхране своју децу. Стога молимо горе 

поменуте „колеге” да се у крајњем определе!  

Такође, ради отклањања сваке сумње, овом приликом наглашавамо да немамо ништа против 

да надлежни органи реализују свој део посла и да одговарају сва лица која су учествовала у 

било каквим злоупотребама везаним за наше пословање, уколико их је било. 

  


