
 
 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

 

У понедељак, 15. јануара 2018. године одржана је седница Скупштине Синдикалне 

организације Застава оружје на којој су сагледаване последице приватизације која је 

најављена Законом о наоружању и војној опреми, узроци садашњих проблема у фабрици 

Застава оружје,као и  социјално-економски положај запослених.  

 Скупштина Синдикалне организације је донела следеће одлуке и закључке: 

1. Да се упути захтев Влади Републике Србије и Министарству одбране за изузимање 

фабрике Застава оружје из поступка приватизације која је предвиђена Законом о 

наоружању и војној опреми јер је предузеће од стратешког интереса за одбрану 

земље и које треба сачувати као будући покретачки темељ реиндустријализације 

привреде земље; 

2. Скупштина Синдиката захтева да Министарство одбране покрене питање 

одговорности начелника Управе за материјалне ресурсе, генерала Бојана Зрнића 

зато што је својим нечињењем и давањем подршке садашњем менаџменту 

допринео да фабрика Застава оружје дође у веома тешку ситуацију, иако је од 

распада бивше СФРЈ имала најбољу тржишну позицију у протекле три године због 

чега је пропуштена историјска шанса да се фабрика пословно стабилизује и оствари 

позитивне пословне резултате; 

3. Скупштина Синдикалне организације Застава оружје захтева од Министарства 

одбране да покрене питање одговорности бившег председника Надзорног одбора 

Застава оружје Предрага Грбића, и чланова Миодрага Лисова и Рајка Петровића   за 

катастрофално управљање фабриком током пословне 2015. и 2016. године, за време 

чијег мандата је донето низ одлука које су ишле на штету фабрике и запослених а 

које су директно узроковале да се фабрика нађе у неповољном пословном и 

материјалном положају. И поред тога што су од стране Синдиката благовремено 

обавештавани о свим негативним трендовима у предузећу Застава оружје, 

Надзорни одбор није спречио токове пословања који су фабрику увели у велике 

дугове; 



4. Скупштина Синдикалне организације захтева од директора фабрике да до петка, 

19.01.2018. године свим радницима фабрике исплати бонус од 25.000 динара, како 

би се побољшао материјални положај радника који је све тежи и због тога што 

издвајају годишње за буџет Републике Србије око 90 милиона динара, као и због 

потребе да се обезбеди минимум намирница из потрошачке корпе која износи 

67.000 динара; 

5. Скупштина Синдикалне организације захтева да се под хитно радници фабрике 

Застава оружје изузму из даљег умањења зарада по основу одлуке Владе Републике 

Србије јер радници због тешке егзистенцијалне кризе нису више у могућности да 

својим ниским зарадама финансирају стране богате инвеститоре. До сада су 

радници фабрике издвојили из својих зарада око 300 милиона динара за пуњење 

буџета Републике Србије; 

6. Синдикална организација Застава оружје захтева од Владе Републике Србије и 

Министарства одбране да се хитно фабрици одобре бесповратна средства са 

буџетске линије која се односи на субвенцију у привреди, а  које би се усмериле у 

побољшање тешких услова рада у којима раде наши радници и који су све више 

изложени болестима које су резултат рада а које нису препознате као 

професионалне болести. 

 

За остваривање постављених циљева Синдикална организација ће у наредном периоду 

мобилисати целокупно синдикално чланство. 

 

 

У Крагујевцу,                 Синдикална организација 

15. јануар 2018.год.                        Застава оружје 

                   председник 

 

                  Драган Илић 
 

 


