
  

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

 
 Синдикална организација Застава оружје осуђује изјаву генералног директора фабрике Милојка 

Брзаковића који је на обележавању 164 година од оснивања фабрике Застава оружје 27. октобра 

2017.године  исказао подршку приватизацији фабрике, што потврђује сумњу Синдиката да се  фабрика 

све више пословно и финансијски упропашћује и девастира како би се што јефтиније продала. 

  Директор који је на чело фабрике доведен као пензионер, без икакве одговорности, залаже се за 

продају фабрике која је од свог оснивања 1853. године била и остала центар војне индустрије Србије и 

која већ близу два века има важну и водећу улогу у  привредном и социјалном развоју Шумадије и државе 

Србије коју су стварале генерације крагујевачких оружара. 

 Док су ранији директори водили борбу за опстанак фабрике и њен развој, актуелни директор се 

залаже за продају наше фабрике која је била и остала симбол индустријског развоја Србије и од које 

зависи судбина преко 10.000 Крагујевчана.  

 Директор подржава приватизацију иако зна да је приватизација у Србији имала осветнички и  

пљачкашки карактер, и да је као модел водила тајкунској приватизацији, великој обесправљености и 

тешкој експлоатацији радника и један је од главних фактора продубљивања социјалне и економске кризе 

и осиромашења грађана Србије. Таква деиндустријализација није забележена ни у једној земљи после 

Другог светског рата. Приватизацијом су гашена радна места, опрема из приватизованих фабрика се 

продавала као старо гвожђе и железара Смедерево је тих година радила пуним капацитетом.  

Да ли такву судбину треба да доживи и наша фабрика? 

Да ли наше раднике треба да изложимо најгрубљим облицима експлоатације у виду дивљег 

капитализма и првобитне акумулације, и оставимо на милост новим газдама као што је то у многим 

приватизованим фирмама?  

Да ли треба да се сагласимо да под легалитетом и уз сагласност са нормама права Републике 

Србије оставе нам ојађену и очерупану фабрику за коју смо се деценијама борили и где су наше колеге и 

животе дали?  

Да ли треба да постанемо као Филип Кљајић, Ковачница, Партизан, Кожа, Србија, Ратко Митровић, 

Казимир Вељковић   и други широм Србије које је запљуснуо транзициони талас и где су настале и 

фабрике и радници у њима? 

Не верујемо онима који хоће да нас продају да ће нам донети добра. Иронија судбине је да нам 

актуелна политичка елита нуди приватизацију иако зна да су радници у приватизованим фирмама остали 

без личне и породичне перспективе, без будућности и људског достојанства. Чудно је да је садашњи став 

политичке елите да је решила да буде одговорна баш према нашој фабрици и да нама радницима даје 

најбоља места у броду који тоне, јер је иста поставила неспособног капетана да управља бродом. 

Зато морамо да бранимо наше наде, наде наших породица, наде Крагујевчана који су већ скоро 2 

века улагали себе и били уз фабрику и када је пустошена, и када је бомбардована, и када је држава пре 

само деценију дизала руке од ње јер јој фабрика није требала.  



Нашу фабрику сада треба да вуче јака локомотива. На жалост, они који су сада локомотива нису 

заслужни да буду ни вагони, зато имамо композицију зарђалу која стоји у месту и где рђа прети све да 

нас прожме. 

 Синдикат је већ деценијама  брана урушавању фабрике од неодговорних одлука које су доносили 

политичари и поједини руководиоци који су били на челу наше фабрике јер су упропашћавали оно што 

су радници фабрике стварали, и данас је преко потребно да се боримо против тога, за спас и будућност 

наше фабрике, и ми ћемо се борити. Борићемо се до краја, по сваку цену. Борићемо се за нашим 

машинама, понковима, у халама, канцеларијама, стражарама, испред фабричких капија, на улицама, и 

никада се нећемо предати и пристати да нас продају. 

 Да бисмо достигли наш циљ морамо да останемо уједињени. Ми хоћемо сасвим другачији 

концепт живота од онога какав нам се нуди. То можемо обезбедити само очувањем наше фабрике,    

радом у  њој и остваривањем профита који ће бити у функцији просперитета и фабрике и запослених.  
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