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Предговор

Када је француски цар Наполеон III, на молбе 
Константина Магазиновића и Илије Гарашанина 
изабрао Шарл Лубрија, контролора приватне 
француске ливнице из Дуеа и упутио га у Србију 
да постане први управник Тополивнице у 
Крагујевцу, није ни слутио да ће својим избором 
утрти пут стварању и развоју најважније српске 
фабрике, зачетнику српске индустрије.  
Вишевековна тежња и идеја да се Србија осло-
боди турског ропства, нашли су своје утемељење 
у Тополивници, где су под вођством Лубрија 
изливени први српски топови.

Убрзани развој и динамична историја фабрике, пуна успона и падова, ратних разарања и 
обнављања, пратиће судбину српског народа до данашњих дана. 
Застава оружје је током историје била носилац напредних технолошких решења, успешан 
представник српске индустрије на бројним међународним сајмовима попут оног у Паризу 
1889. године, када су крагујевачки конструктори побрали 6 медаља, 5 бронзаних и једну 
сребрну.
Традицију дугу 160 година писале су генерације славних конструктора, управника и радника 
са основним циљем да фабрика буде у снажној функцији одбрамбеног система земље, што је 
и данас њена примарна улога.
Највећу вредност крагујевачке Фабрике оружја одувек су чинили њени запослени а тако је 
и данас. С’поносом, уз пуну стручност и врхунско знање, бренд „Застава оружје” се данас 
са успехом простире на свим континентима у преко 50 земаља широм света и синоним је за 
производе врхунског квалитета.
Не само опстанак Фабрике, већ њен даљи развој, модернизација и повећање продуктивности, 
ефективности и ефикасности као предуслови стварања профитабилности биће лајт мотив 
данашње генерације запослених како би смо Фабрику припремили за будуће генерације које 
ће, чврсто верујемо, исписивати историју Застава оружја и наредних 160 година.

Крагујевац,
октобар 2013. године

Застава оружје АД
Генерални директор
Раде Громовић, дипл. маш. инж.



Дугачка хаубица од шест фунти М1853
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‘’Звук топова’’, 15/27. октобра 1853, ‘’огласио 
је Србији одавно ишчекивану успешност 
и обрадовање... труду, кои се заиста ни у 
каквој држави за мале не почитује’’. Пло-
туни су разгласили да је, у крагујевачкој 
‘’Тополивници’’, успешно извршено прво 
ливење домаћих оруђа. Тај датум усвојен је 
као Дан фабрике; 27. октобра 2013. године, 
‘’Застава’’ га обележава 160. пут. 

Крагујевачка фабрика, међутим, има тра-
дицију дужу од саме ‘’Тополивнице’’. Прве 
војне радионице формиране су тридесетих 
година 19. века. Оне су представљале је-
згро око кога је нарастао будући војно-
индустријски комплекс.

Историјски развој Фабрике оружја може-
мо поистоветити са развојем модерног Кра-
гујевца. Овај град од 1818, када је проглашен 
престоницом обновљене Србије, бележи 
својеврстан процват. Повољан геостратешки 
положај и хомогено национално становни-
штво (за разлику од Београда, у коме је била 
турска управа), навели су кнеза Милоша 
да се определи за Крагујевац као државни 

центар. Тако постепено настаје нова ва-
рош, као супротност затеченој турској 
паланци. Кнез Милош Обреновић је, наиме, 
формирао потпуно нови центар Крагујевца. 
На простору око данашњег Малог парка 
(800 m узводно од старог, турског центра 
са џамијом), Кнез је изградио ново градско 
језгро које је садржавало најважније објекте 
обновљене државе. Уз изградњу дворског 
комплекса и установа неопходних за врше-
ње управне, судске и извршне власти, те 
војних објеката, забележен је и настанак 
темеља културе, уметности, образовања, 
здравства; ‘’Новине србске’’ Димитрија Да-
видовића, ‘’Књажеско — србска банда’’ Јо-
сифа Шлезингера, ‘’Књажеско — србски 
театар’’ Јоакима Вујића, ‘’Суд крагујевачки’’, 
гимназија, Лицеј, библиотека, апотека...

Пресељењем престонице у Београд, 1841. 
године, међутим, забележена је нагла ста-
гнација Крагујевца. На срећу, због повољног 
стратешког положаја, у град се пресељава 
Тополивница те започиње инвестиционо 
улагање у војно-индустријски комплекс.

Увод

Ђорђе Петровић Карађорђе (1752-1817), 
вожд од 1804. до 1813. године
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Од тог тренутка, практично, град своју 
судбину нераскидиво везује за фабрику. Она 
Крагујевцу доноси титулу индустријског 
центра, са свим манама и врлинама које 
су проистицале из новог статуса. Војно-
индустријски комплекс утицао је на про-
мену демографске структуре града, соци-
јалног састава становништва, на развој 
инфраструктуре, уопште раста града. Град 
је зависио од судбине фабрике, те са њом 
делио све успоне и падове. 

Фабрика оружја имала је вишеструки 
значај и за историју Србије. Реално гледају-
ћи, он је можда најмањи у самој области 
наоружања; ако изузмемо топове, српска 
војска ни један ослободилачки рат није во-
дила оружјем произведеним у Крагујевцу. 

Далеко је важнија чињеница да је то 
примат српске индустрије, колевка и раса-
дник стручних кадрова, те технолошке и 
инжењерске мисли. Управо захваљујући 
стручним кадровима, крагујевачка фабрика 

израсла је у космополитском духу; флукту-
ација радне снаге, те школовање и обука у 
иностранству, допринели су ширењу видика 
и успостављању међународних контаката. 
О значају који је, током 19. и 20. века, 
придаван војној фабрици, можда најбоље 
говори политика избора управника: на че-
лу ове институције налазила су се имена 
попут Миливоја Петровића – Блазнавца, 
Франца Александра Заха, те низа будућих 
министара и политичара. 

О фабрици и њеном развојном путу, 
написано је доста тога. Најзначајнији је, 
свакако, истраживачки рад др Живомира 
Спасића, који је допринео да се расветле 
и забележе сви важнији тренуци и све 
личности, битни за историју “Тополивнице” 
и ‘’Војнозанатлијске школе’’ 19. и 20. века. О 
самом постројењу ‘’Тополивнице’’, у новије 
време, бавио се др Александар Стаматовић. 
Мало је тога што се, после њихових радова, 
може рећи о овом периоду. 

Наш циљ је, међутим, да проговоримо 
о људима, догађајима, те производима, 
потискиваним у историјску сенку. Ради 
се, првенствено, о конструкторима и стру-
чњацима фабрике. Имена ових људи, 
поготово када је у питању период након 
Другог светског рата, ‘’утапана’’ су у сивило 
колективистичког духа. Неки од њих не-
праведно се неће појавити ни на овим 
страницама. Открити сва имена, наиме, 
представља дугогодишњи процес, који је, 
бар до сада, занемариван.

Осим људи, овде наводимо и артикле, 
настале у Крагујевцу након Другог светског 
рата. Оружје конструисано и произведе-
но у фабрици, иако је било познато широм 
света, те доносило значајан девизни приход 
тадашњој Југославији, обавијано је вечитим 
велом тајне. Данас се само наслућује ко, како 
и када је створио поједине артикле, прерасле 
у синоним за квалитет оружја.

Милош Обреновић (1783-1860),
кнез од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. године
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С авременој војној организацији 
обновљене Србије систематичније 
се приступило 1834. године. У пр-

вом броју “Новина србских”, 5/17. јануара, 
публиковано је решење кнеза Милоша о 
установљењу ‘’попечитељстава’’ (министа-
рстава). На основу овог документа, 2/14. 
јуна 1834, Тома Вучић–Перишић (1788-1859) 

постављен је за првог ‘’попечитеља воених 
дела’’ (министра војног). 

Надоградња система настављена је 
у духу одлука Сретењске скупштине. 
‘’Проектом Устава’’ од 3/15. јуна 1835, као 
врховни орган законодавне и извршне 
власти, предвиђен је ‘’Државни совјет 
србски’’. Према шестом члану Устава, 

РАЗВОЈ ФАБРИКЕ ОД 
ОСНИВАЊА ДО КРАЈА ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА

ЗАЧЕЦИ ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

“Кнежев”, “Шарени” и “Амиџин” конак у Крагујевцу, трећа деценија 19. века



10                             Колевка српске индустрије

део ‘’Совјета’’, задужен за извршну власт, 
подељен је на 6 ‘’дјела’’ (одељења, мини-
старстава). Указом од 3/15. фебруара (Но. 
352), за новог ‘’попечитеља воени дела’’ 
одређен је сердар расински, Милета Ра-
дојковић, а за седиште министарства – 
‘’Топаловићева кућа’’ у Крагујевцу. Због 
Радојковићевих обавеза, функцију је од 25. 
фебруара/9. марта обављао Теодор Хербез 
(“времени управитељ канцеларије военог 
попечитељства”). ‘’Попечитељство’’ је, пра-
ктично, представљало извршни орган Со-
вјета, задужен, између осталог, за бригу 
око набављања и ‘’одржавања оружиа и 
муниције, те подизања војних објеката’’. 

На енергично инсистирање Турске, 
Аустрије и Русије, међутим, ‘’Сретењски 
устав’’ је већ 17/29. марта суспендован. 
Кнез Милош Обреновић (1783-1860) је по-
кушао да спољнополитичке притиске изи-

гра својеврсном мимикријом; Указом од 29. 
јуна/10. јула 1835. (Но. 2277), Теодор Хербез је 
наименован за ‘’Управитеља (обједињених) 
воено-полицајних дјела’’.

 Ово интеримско решење било је на снази 
до Милошевог повратка из Цариграда. На 
основу поука извучених из официјелних 
разговора са Портом, 2/14. фебруара 1836. 
је донет Указ о пројекту ‘’Воено-полицајне 
канцеларије’’, као дела ‘’Попечитељства 
внутрених дела’’. У суштини, Милош је у 
Крагујевцу формирао посебно управно 
тело, задужено, између осталог, да се ‘’стара 
о набављенију и сохрањенију свију потреба 
воени’’ (до тада, у надлежности ‘’Дворске 
канцеларије’’). Особље ‘’Канцеларије’’, ме-
ђутим, није располагало искуством и веза-
ма неопходним за планиране набавке наору-
жања. Да би превазишао овај проблем, 
Милош је, јуна 1836, установио ‘’Комесарско 
одељење за добављање оружија, муниције и 
свију осталих воених потреба’’, са ‘’Главним 
военим комесаром’’, Цветком Рајевићем 
(1793-1873) на челу. Даља кадровска питања 
решавана су на састанку особља ‘’Воено-
полицајне канцеларије’’, 19/31. јануара 1837; 
тако је за ‘’шефа’’ изабран ‘’милитарни 
командант’’, генерал-мајор Јеврем Обрено-
вић (1790-1856). Јеврем се, међутим, захва-
лио на понуђеној дужности, па је, 21-23. 
јануара/2-4. фебруара исте године, на ње-
гово место постављен ‘’подполковник, ка-
ваљер’’, Теодор Хербез.

Саветовање у Крагујевцу 
1837. године

Упркос Хербезовим и Рајевићевим спо-
собностима, ‘’Комесаријат’’, као орган 
‘’Канцеларије’’, није успевао да прати све 
веће потребе младе државе за ратним 

Александар Карађорђевић (1806-1865),
кнез од 1842. до 1859. године
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материјалом. Ово је приморало кнеза 
Милоша да покрене питање дугорочног, 
координираног, планског наоружавања и 
развоја домаће војне индустрије.

Прво ‘’собрание’’ (главно саветовање) 
војних команданата, старешина и члано-
ва Совјета по питању набавке наоружа-
ња и развоја војне индустрије, одржано 
је у Крагујевцу, 2/14. јануара 1837. го-
дине. Седници, којом је председавао пред-
седник ‘’Совјета’’, генерал-мајор Стефан 
Стефановић–Тенка (1797-1865), присуство-
вали су: ‘’надзиратељи воених команди по-
дринско-савске, шумадијске (средоточне) 
и дунавско-тимочке - полковници Лазар 
Теодоровић, Арсеније–Арсо Андрејевић, и 
Стеван Стојановић–Ћоса’’; среске стареши-
не – ‘’полковник Петар Туцаковић, под-
полковник Живко Шокорац (начелник 
округа јагодинског) и подполковник Петар 
Даниловић’’; чланови “Државног Совјета — 
полковник Илија Поповић, Јанићије Ђурић, 
Ђорђе Парезан и Михаило Грујовић’’, те 
‘’шеф воено-полицајне канцеларије, Теодор 
Хербез’’. 

Кнез Милош је учесницима састанка 
претходно доставио питања које је требало 
размотрити. За развој крагујевачких пого-
на пресудне су тезе “каквим би се начином 
најбоље и за народ најзгодније (средства 
којима би се могао дати отпор... непријатељу...
отечества) могла прибавити”, “где да се држи 
све то што се као потреба буде набавило, на 
једном или више места у земљи”, те “каква су 
здања за то потребна?”.

Закључци по наведеним питањима, 
заведени у ‘’Протокол Главног саветовања 
при Књажевско—Србском Управитељном 
Совјету’’, који је оверен од стране учесника 
‘’собраниа’’, достављени су кнезу Милошу. 
У ‘’Протоколу’’ је наведено да за тренутне 

потребе земље, између осталог ратног 
материјала, треба набавити ‘’повећи број 
топова разних величина’’, те ‘’до 2000 пу-
шака... и то 1500 карабина за нерегуларну, 
а 500 са муницијом за регуларну војску’’. 
У шестом параграфу ‘’Протокола’’ конкре-
тно се наводи 50 топова са прибором и 
муницијом, укупне вредности 40.000 тали-
ра, али сада чак ‘’20.000 што карабина 
што штуцева, и једно и друго по 3 талира 
комад’’ (укупне вредности 60.000 талира). 
Иначе, заузет је став да се у Крагујевцу 
изгради тополивница (домаћа продукција 
артиљеријског материјала), а да се стре-
љачко наоружање, муниција и остала мате-
ријално-техничка средства (‘’техничка ору-
дија’’) – обезбеђују увозом. Даље, предло-
жено је да се барут, олово (муниција) и 
кремење (неопходно за стрељачко наору-
жање), чувају у 4 места у Србији. Осим 
тога, предвиђено је да се у Омољу и Чачку 
изграде нови барутни магацини капацитета 
по 20.000 ока (око 256 тона) барута, као и 
да се у Ваљеву за смештај барута искористи 
постојећа, ‘’недавно поправљена кула’’.

Остали ратни материјал (топови, стре-
љачко наоружање, ‘’техничка орудија’’), 
требало је чувати само у Крагујевцу. Краг-
ујевац је одабран, прво, као ‘’средоточие’’ 
земље, а потом, као место у коме кнез Ми-
лош (практично, државна управа) ‘’прису-
ствује’’. Практично, учесници саветовања 
предвидели су да се у Крагујевцу изгради 
тополивница и главна ‘’оружехранилница’’, 
коју би чинило ‘’неколико зданиа (‘’две ве-
ће зграде’’, вредности по 1000 талира) на 
два на три места’’ лоцирана, од којих би 
једно представљало ‘’барутану’’, а остала – 
складишта артиљеријског, стрељачког нао-
ружања, те техничких средстава. 
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Кнез Милош је 25. јануара/6. фебруара 
1837. Совјету вратио ‘’Протокол’’, сагласивши 
се са свим предлозима који су се односили 
на начин обезбеђења војног материјала, те 
на изградњу објеката у Крагујевцу.

У циљу спровођења закључака донетих 
на ‘’собраниу’’, Указом од 2/14. марта 1837. 
(Nо. 559), установљена је ‘’Висока воено-
полицајна канцеларија’’ (de facto, постојећа 
канцеларија уздигнута је на виши ранг). 
‘’Нова’’ установа била је у нивоу са војним 
обласним командама, односно, проглашена 
је саветодавним делом Совјета са засебним 
делокругом рада.

По Указу од 6/18. маја 1838. (В. Nо.1183), 
‘’...сва дјела, у воену струку спадајућа, 
војено-полицајној канцеларији (су) предпо-
став(љена), да она њима руководи’’. ‘’Канце-
ларија’’ је, практично, потпуно одвојена од 
Совјета и самостално је руководила војним 
пословима. Установом је руководио ‘’воени 
шеф’’, који се старао о снабдевању војске 
оружјем, ‘’џебаном’’, о подизању касарни и 
‘’воени фабрика’’, те о ‘’прављењу оружиа, 
оруђа и барута’’. 

Показало се, међутим, да ни ‘’Висока 
воена канцеларија’’, у организационом и 
административном погледу, није дора-
сла постављеним задацима. Ово је, на-
кон инспекције, 26. јуна/8. јула 1838, кне-
зу Милошу потврдио и Стефан Стефа-
новић–Тенка. У циљу боље функциона-
лности, кнез Милош је Указом од 6/18. 
септембра исте године извршио темељиту 
реорганизацију. ‘’Канцеларија’’ је стриктно 
подељена на ‘’Главну воену’’ (‘’Главни вое-
ни штаб’’), са ‘’главним военим шефом, 
полковником’’ Илијом Хаџи–Милутинови-
ћем ‘’Гарашанином’’ (1812-1874), те на ‘’Ко-
месаријатску канцеларију’’ (‘’Главни воени 
комесаријат’’) са ‘’главним комесаром, по-
лковником’’ Ђорђем Протићем (1793-1857) 
на челу. Протић је у оквиру своје ‘’Канце-

ларије’’ установио функцију ‘’комисара 
провијанта’’ (дужност поверена мајору 
Јовану Вељковићу), који је, између осталог, 
био задужен за бригу о наоружању, те за 
подизање и одржавање магацина, барутана, 
‘’топхане’’ и (топовских) ‘’шупа’’. За седиште 
‘’Главног военог штаба’’ одређена је зграда у 
београдском ‘’Савском крају’’.

‘’Турски устав’’ од 10/22 - 12/24. децембра 
1838, међутим, битно је сузио прерогативе 
војних институција, те пореметио ланац 
одлучивања и командовања. Кнез Милош 
је био приморан да, 29. маја/10.јуна 1839, 
верификује ново ‘’Устроение централнога 
управлениа књажества Србског’’, ‘’Устроение 
Књажеске (бивше Државне) канцеларије’’, 
те ‘’Устроение гарнизоне војске’’. Нови 
кнез, Михаило Обреновић (1823-1868), 
4/16. маја 1840. је, уместо ‘’полковника и 
каваљера’’ Ђорђа Протића, за привременог 
‘’попечитеља внутрених дела’’ именовао 
Цветка Рајовића (у том звању ‘’утврђен’’ 
13/25. маја 1841). Према §19 ‘’Турског устава’’, 
сви послови ‘’Воено-полицајне канцеларије’’ 
стриктно су пренети на ‘’Воено одељење 
попечитељства внутрених дела’’, са тим да 
је набавка, чување и коришћење ‘’нуждни 
потреба’’, пребачено у надлежност ‘’Главног 
военог штаба’’. Према новом ‘’Устроениу 
гарнизоног воинства’’, 10/22. јануара 1845, 
целокупна оружана сила стављена је под 
управу ‘’Главног военог штаба’’. Штаб је 
подељен на ‘’фронтовно’’, ‘’казначејско’’, 
‘’санитетско’’, те ‘’судско одељење’’.

Радионица за оправку 
пушака у Београду

Мимо закључака крагујевачког ‘’собра-
ниа’’, око 1844. године, у дворишту београд-
ског ‘’Главног военог штаба’’, покренута 
је ‘’Радионица за оправку оружиа’’. За 
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управника погона постављен је инжењер 
Атанасије Николић (1803-1882), за главног 
надзорника – Васа Јовановић, а радну снагу 
углавном су чинили кажњеници. 

Током 1847, комплекс крагујевачких во-
јно-занатлијских објеката, дотле познат 
као ‘’Оружехранилница’’ или ‘’Арсенал’’, 
реорганизован је у ‘’Фабрику за воену сп-
рему’’. Годину дана касније, ‘’попечитељ 
внутрених дела’’ упутио је ‘’Државном Со-
вјету мненије’’, да се ‘’устрои таково заве-
дение, у коме ће се војене потребе лити и 
израђивати’’. Кнез Александар Карађорђе-
вић (1806-1865) се сагласио са Гарашани-
новим мишљењем, препуштајући даљу реа-
лизацију ‘’Совјету’’. Без обзира што су се у 
Крагујевцу назирали обриси центра домаће 
војне индустрије, октобра 1848. донета је 
одлука да се нова ‘’Тополивница’’ подигне 
у склопу београдске ‘’Радионице за оправку 
оружиа’’. ‘’Попечитељство Внутрених Дела’’ 
је, међутим, 11/26. маја 1849, ‘’Државни 
Совјет’’ известило како је ‘’...мненија, да се 
оружница србска, не на цивилни начин, 
као што је се у Предложенију мислило, но 
сасвим војнички и на много јефтинији начин 
организира...’’. ‘’Совјет’’ и кнез Александар су, 

14/26. маја 1849, прихватили ово мишљење, 
па је београдски војно-индустријски ком-
плекс стављен под ингеренцију ‘’Главног 
военог штаба’’, односно, војске.

Пресељење производних 
капацитета у Крагујевац

Годину дана касније започета је дислока-
ција војно-занатлијских постројења из Бео-
града у Крагујевац. Прво је, 1/13. августа 
1850. године, парна машина, намењена ‘’То-
поливници’’, транспортована у Крагујевац. 
Званична одлука о измештању ливнице 
реализована је до 17/29. марта 1851, а превоз 
преосталих уређаја, полуфабриката, те фа-
бриката, окончан је 19/31. јула 1853. године.

Ради обједињавања војне администрације 
и лакшег надзора над производним капа-
цитетима, Уредбом о ‘’Устроениу Дирекције 
Артиљеријске’’ од 26. новембра/8. децембра 
1855, страгарски и крагујевачки погони 
добили су јединствену управу, односно, но-
ва установа примила се обавезе чувања 
изграђеног војног материјала те производње 
муниције у ‘’Лабораторији’’. Две године ка-

Унутрашњост пушкарске радионице
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сније и ‘’Главни воени штаб’’ дислоциран је 
из Београда у Крагујевац. 

Закон о ‘’Устроиству Главне воене упра-
ве’’ верификован је 14/26. маја 1859. (КВ. Nо. 

2197/С. Nо. 778). ‘’Управа’’ је уздигнута на ранг 
‘’надлежатељства’’, задуженог за ‘’отправљање 
свију воених послова’’, те директно потчињена 
Кнезу. На чело ‘’надлежатељства’’ постављен 

Закон о формирању Артиљеријске управе од 27. априла / 7. маја 1862. године
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је начелник са правима и обавезама ‘’попе-
читеља по струци военој’’. De facto, ово је 
био први корак ка успостављању независног 
Министарства војног. Истовремено, у склопу 
‘’Управе’’ формирано је ‘’Техничко одељење’’, 
задужено за набавку, чување и производњу 
оружја.

Кнез Милош је, 11/23. јула 1860 (на основу 
предлога Совјета од 19/21. маја), верифико-
вао ‘’Устроение Управитељства Главног Вое-
ног Арсенала’’ (КВ. Nо. 1645. I/Сов. Nо. 1054. 
I), те ‘’Устроение Управитељства Оружнице’’ 
у Крагујевцу (КВ. Nо. 1645. II/Сов. Nо. 1054. 
II). Овим актом, у састав ‘’Главног военог 
арсенала’’, задуженог за држање и чување 
војне спреме, инкорпорирани су ‘’општи 
војни лабораторијум, капислана, магацини 
оружија и муниције, те барутни магацини’’. 
Ново ‘’Управитељство оружнице’’, у које 
су ушли ‘’Ливница топова и муниције те 
радионице (‘’Лафетарнице’’ и ‘’Вртионице’’, 
а од 10/22. септембра 1860, и ‘’Пушкарнице’’), 
сочињава(ли) (су) од(т)ад једно надлежате-
лство, кое се зове управитељство оружнице’’ 
(§1). ‘’Управитељство оружнице (било је) равно 
по достоинству окружном начелничеству 
(§2)’’. ‘’Управитељство оружнице’’ подређено 
је ‘’Главној военој управи’’, а персонал су са-
чињавали: управитељ, ‘’полууправитељ’’ 
(заменик), ‘’оберофицир’’ (виши официр), 
‘’деловодитељ’’, ‘’рачуноводитељ’’, те два 
писара – поднаредника. Свака радионица 
‘’Оружнице’’ имала је по једног ‘’оберофи-
цира’’, ‘’надзиратеља’’ и по два писара – подо-
фицира. Уредбом од 10/22. септембра 1860, 
‘’Пушкарници’’ је и de jure признат статус 
посебног одељења. 

Амбициозни планови кнеза Михаила 
подразумевали су коначно решавање амби-
валентног статуса ‘’Главне воене управе’’. 
‘’Закон о устроиству военог министерства’’ 
донет је 5/17. марта 1862. (Ф. Nо. 1441, ступио 
на снагу 15/27. маја исте године) У склопу 
‘’Општевоеног одељења’’ формирано је ‘’Ства-
рно (материјално) пододељење’’, задужено за 

‘’технично опредељење конштрукција свију 
без разлике војнички спрема, као и врховни 
надзор и управу над свим бојним материјалом 
и свим бранителним средствима’’ (§3). 
Министру војном је додељен помоћник 
(виши официр), задужен за контролу оружја, 
муниције и свих завода. С обзиром на нову 
организациону шему, 27. априла/7. маја 1862, 
публиковано је ‘’Устроеније (обједињене) 
Артиљеријске Управе’’ у Крагујевцу (Ф. 
Nо. 1315, ступило на снагу 1/13. маја). Под 
‘’Управу’’ су потпали сви војно-технички 
заводи: Страгарска барутана, ‘’Оружница’’, 
‘’Арсенал’’, ‘’Капислана’’, ‘’Лабораторија’’, те 
барутни магацини (у Крагујевцу, налазили 
су се на Господаревом и Метином брду, 
Кошутњачком вису и Илиној Води). Да би 
се расчистиле нејасноће око надлежности 
институција у односу на ‘’Устроенија’’ из 1860. 
и 1862, ‘’Пушкарници’’ је, 24. маја/5. јуна 1862, 
потврђен положај засебног, конститутивног 
одељења ‘’Артиљеријске управе’’. 

Коначно, 19. фебруара/3. марта 1864, про-
глашен је нови ‘’Закон о устројству Војног 
министарства’’. Функција ‘’Пушкарнице’’, као 
пог о на у коме би се вршиле само оправке и 
преправке, потврђена је и закључцима ново-
формираног ‘’Артиљеријског комитета’’ од 
30. јануара/11. фебруара 1879, те Народне ску-
пштине од 19/31. маја 1881. године. Уредбом од 
3/15. фебруара 1883, ‘’Артиљеријска управа’’ 
променила је име у ‘’Управу Војно-техничких 
завода’’ (ВТЗ). Према новој организационој 
шеми, усвојеној 15/27. марта, ‘’Пушкарница’’ 
је стекла статус радионице III класе. Наведена 
законска решења, са мањим изменама, остаће 
на снази све до 1914. године.
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Т оком Револуције 1804 – 1813, 
устаници су репарације и про-
изводњу ратног материјала 

сконцентрисали у Доњем граду београдске 
тврђаве. Радионице су се налазиле у обје-
ктима дуж северног зида приобалног бедема, 
западно од куле Небојше и пристанишног 
бедема. У суштини, коришћен је стари аус-
тријски Арсенал (Arsenal), те зграда “Цајха-
уса” (Zeughaus), смештена нешто западније 
од Арсенала. До 6/12. септембра 1808. радила 
је и тополивница ван градских зидина, 
лоцирана на простору данашње дорћолске 
падине (потез између угла Кнез Михаилове 
и улице Краља Петра, те Студентског тр-
га). Објекти у склопу тврђаве и у њеној не-
посредној близини могли су се користити 
јер су Срби у Доњи град (“варош”) ушли 30. 
новембра/12. децембра 1806, а у Горњи – 27. 
децембра 1806/8. јануара 1807 (у устаничким 
рукама налазили су се до 23. септембра/5. 
октобра 1813. године).

Након Другог устанка, међутим, све до 
6/18. априла 1867, турска посада је држала 
тврђаву и угрожавала њену непосредну 
околину. 

Око 1844. године, у Београду је, у “двори-
шту Главног военог штаба” (ван домашаја 
турских топова са тврђаве), изграђен први, 
привремени објекат “Радионице за оправку 

оружиа”. Штаб и “Радионица” налазили су 
се на савској падини (“Сава-мала”). Радило 
се, практично, о “шупи” лоцираној иза 
“старе”, односно, на месту западног крила 
“нове” Војне Академије. Око “Радионице” 
је, 1848. године, почела да израста “Топо-
ливница”. Београдска “Тополивница” је била 
у функцији до 1850, а погони за ре-парацију 
стрељачког оружја, лаборацију сферичних 
граната, “завијање фишека” (израду пеша-
дијске муниције), те за израду пољопри-
вредних алатки, до 1853. године. 

У Крагујевцу је изградња војних објеката 
започета знатно пре усвајања одлука 
“собраниа”. Кнез Милош Обреновић је 31. 
марта/12. априла 1832. писао како намерава 
да “награди велике касарне и шпитаље 
за војнике... у Крагујевцу”. За бинаемина 
(bina émîn, управник градње) прве касарне 
одређен је Новица Јовановић. Дрвена гра-
ђа, набављана из кнежина Крагујевачке, 
Рудничке и Јагодинске нахије, смештана је 
на одабраној локацији “сењака”, а цигла и 
ћерамида, “на пропорцију немачку” (“ау-
стријска” цигла), печени су на лицу места. 
Први објекат, “на два ката”, димензија “50 х 8 
фати” (95 х 15 m), од “чатме и блата”, са укупно 
66 просторија, завршен је 1832. године. 
Непосредно након тога, изграђена је и једно-
спратна касарна “од доброг материјала” (ци-

ПРВИ ОБЈЕКТИ
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Реконструкција објекта „Тополивнице”, подигнутог од 1850. до 1853. године. Рађено према сачуваним 
фотографијама и архитектонско-грађевинског снимању Б. Богдановића и Г. Тотић

Кнежев двор у Крагујевцу, 1859-68 год.  
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Изглед објекта „Тополивнице” у Крагујевцу 1876. године

Поред оружја и топова у Војно-техничком заводу 
прављени су и инструменти:
војничка труба и пуковски добош

Ученици испред старе зграде ВЗШ, 1898. године
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гле). Овај објекат, димензија “24 х 13 фати” 
(45,5 х 24,6 m), имао је 24 просторије, од којих 
и ковачницу, односно ‘’воену радионицу’’. 
Касарне су лоциране поред Лепенице, на 
плацу (“сењаку”) површине “5 плуга ораће 
земље” (око 14.385 m²), “добрим и високим 
прошћем ограђен(ом)’’. Први захвати 
на репарацији и склапању стрељачког 
оружја вршени су управо у новој касарни, 
у одељењу “Државне воене радионице”. 
Током 1835. године, за првог комесара овог 
погона, одређен је дотадашњи буљукбаша 
(Bölükbasi, ранг yüzbasi или капетан) свите 
кнеза Милоша, Милош Сарановац; дужност 
писара, поверена је Стевану Караматићу. 
Већ 1836. године у Крагујевцу је постојао 
главни магазин за стрељачко наоружање, а 
у ‘’Арсеналу’’ (Државној војној радионици) 
радило је 20 мајстора.

Према одлукама од 2/14. јануара 1837, у 
Крагујевцу је, поред постојеће барутане и 
касарнске радионице, требало изградити још 
неколико објеката, неопходних за правилно 
функционисање “Оружехранилнице”. За 
ову намену била је предвиђена сума од 8000 
талира, а за бинаемина је одређен Обрад 
Чавић.

Изградња новог складишта муниције 
и експлозивних материја наметнула се 
као приоритет. До 1837. године, барутана 
се налазила у ‘’самој вароши’’, у старом 
објекту крај ‘’кнежеве цркве’’ (подигнуте 
1818. године), ‘’где се лако несретни случај 
догодити мо(гао)’’. Нова локација изабрана 
је на простору омеђеном десном обалом 
Лепенице, Господаревим и Метиним бр-
дом, ‘’код солдачког гробља’’, како би се ва-
рош сачувала од ‘’грозеће јој опасности’’. 
Нови објекат, ‘’на два боја’’, од цигле аустри-
јског формата, коју су унајмљени мађа-
рски мајстори пекли на лицу места, за-
вршен је крајем 1837. године. На њему је 

извесни београдски “шлосер” наместио 
“магнете”, те са обе стране спровео “шипке 
гром на ниже водеће”, “према правилима 
физическим и математическим”. То је била, 
практично, једна од ретких зграда у Србији 
са громобранском инсталацијом. 

Нови барутни магацин служио је за 
смештај барута и олова, а оружје и спрема и 
даље су чувани у старој згради покрај цркве. 
За обезбеђење барутане одређено је 10 чувара, 
са поручником Јованом Ђорђевићем на челу. 

Након абдикације кнеза Милоша, 10. јула 
1839, војни туфегџија, Петко Трпезић, преузео 
је од Константина Матића дужност главног 
војног магационера; Трпезић је, истовремено, 
у Крагујевцу заступао надзорника страгарске 
барутане, Милоша Сарановца (дужност над-
зорника примио 1837.), а и даље се бавио својим 
основним занимањем. Након пресељења 
“Централног правленија” у Крагујевац, 1840, 
установљено је да одредбе “Устроениа гарни-
зоног воинства” од 29. маја/10. јуна 1839, нису 
доследно поштоване. Уместо једне пеша-
дијске “роте” (чете) са штабом и “бандом” 
(војном музиком), те једне полубатерије 
(трупе предвиђене “Устроением”), у град су 
дислоцирани 1, 2. и 3. пешадијска “рота”, 1. 
коњички ескадрон, 1. батерија, те одељење 
војних шивача. Повећање гарнизона за 800 
људи, наметнуло је хитну изградњу касарне 
“Књаза Александра”. Наредне, 1841. године, 
подигнути су нови објекти ковачнице и 
браварнице, а у периоду од 1845. до 1847, 
довршена је и двоспратна управна зграда. 

Вероватно најзначајнији тренутак у 
израстању овог индустријског комплекса 
представљало је пресељење “Тополивнице” 
у Крагујевац. На Св. Илију, 20. јула/1. августа 
1850, “уз пуцње прангија и општу радост”, 
освећени су темељи објекта “Тополивнице”. У 
присуству Константина Магазиновића, Луја 
Ларона Лашосеа (Louis Laurent Lachaussée, 



Колевка српске индустрије          21

власника истоименог Завода), “представни-
ка власти и свих установа у граду и мноштво 
народа”, директор месне гимназије Јован 
Гојковић одржао је пригодан говор о значају 
овог објекта за будућност Србије. Зграда, 
укључујући погонско одељење са парном 
машином и котлом, те стругаром за обраду 
цеви, завршенa је јануара 1853. године; у 
периоду јануар – октобар у згради је копана 
рупа за калупе, вршена монтажа ливачке 
пећи и дизалица.

Градња и монтажа прве домаће “Кова-
чнице” за ковање у калупима, довршена је 
1857; тиме су могућности “Тополивнице” 
знатно проширене. Септембра 1860. “Пушка-
рници” је, ради проширења, уступљен један 
магацин; наредне године, за исту сврху 
одобрено је 50 дуката.

Локација објеката одабрана је, још 1832, 
плански; конфигурација терена штитила је 
град од евентуалне експлозије, а Лепеница 
и њена притока Ждраљица, гарантовале 
су водоснабдевање и евентуалну погонску 
енергију. 

Арсенал у Крагујевцу на снимцима Анастаса 
Јовановића, датираним између 1859. и 1868. године
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У самом Крагујевцу, 1836. године, 
радило је 6, а у читавом “окружиу” 
- 7 самосталних “туфегџија” 

(пушкара), 8 “кујунџија” и двојица “фи-
шекџија”. У овај број нису биле урачунате 
занатлије у државној служби. “Државни” 
пушкари, ангажовани на репарацији “гар-
абиља”, “шоца”, “пушака стари солдачки” 
(застареле аустријске “комисијске” мускете 
М1754), пиштоља, те мајстори запослени 
на изради хладног оружја и опреме, у 
Крагујевцу се јављају још од 1825. године. 
Ово се поклапа са установљењем “уписних 
пандура” (распис нахијским и кнежинским 
старешинама од фебруара 1825, попис од 
1/13. маја 1825). Број оружара у државној 
служби повећан је након оснивања “кадета” 
(“Књажеске пешачке гарде”, 25. априла/7. 
маја 1830), а нарочито по установљењу 
“Књажеског гардијског коњичког ескадро-
на” (13/25. септембар 1832, Но. 2594). При-
мера ради, ван “Воене радионице”, као при-
падник официрског кора коњичког еска-
дрона, у Крагујевцу је, од 1833, службовао и 
“вафмајстер” (Waffenmeister, оружни офи-
цир) Иван Петровић.

Репарација и склапање оружја у “Вое-
ној радионици” вршени су од делова прои-
зведених мануфактурно, са поделом рада 

на бази специјализације занатлија. На 
овим пословима, међу првима, ангажован 
је “Божин туфекџиа”. Божин је, између 
осталог, репарирао и 1239 “дугие пушака”, 
набављених у Аустрији између 1/13. маја и 
27. децембра 1821/8. јануара 1822. године. У 
зависности од обима посла, између 25. јула/6. 
августа 1825. и 1/13. октобра 1832, примао 
је од 55 до 364,31 гроша. О ангажману 
крагујевачких пушкара на оправци стре-
љачког оружја, 23. априла/5. маја 1829, 
забринута аустријска Војна команда из 
Земуна известила је своју надређену Гене-
ралну команду у Петроварадину. 

Почетком 1833. године, познати бео-
градски трговац и банкар, Хаим Давид 
(Давичо), испоручио је кнезу Милошу 1338 
мускета М1798, набављених, по јединичној 
цени од 60 гроша, код бечког фабриканта, 
“барона” Дитриха (Wilhelm Dietrich). При-
вучен повољном ценом, Милош је наручио 
још 1200 мускета, са роком испоруке до 
јуна текуће године. Након распакивања 
првог контингента, међутим, установљено 
је да је Дитрих продао “пушке... све гото-
во искварене... (те је било нужно да се) не-
престано изнова градити мора(ју)”. “Та-
бани (механизми за опаљење) (били су 
им) не само стари, него и покварени, 

ПРВИ КАДРОВИ
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(односно, пушке су биле) са старим, само 
мало заглађеним табанима”. Кнез Милош 
је 31. маја/12. јуна 1833, дописом Но.1906, 
наложио Давичу да одмах сторнира даље 
набавке. Наредних 6 месеци, на репарацији 
приспелог оружја ангажовано је 20 пушкара, 
које су предводили Благоје Драгутиновић–
Островац, те “капетан, туфегџиа Максим 
Вуковић”. Неопходне поправке знатно су 
успориле наоружавање; тек 25. септембра/7. 
октобра, војницима пожешке нахије поде-
љено је 269, крагујевачке – 580, те јагодинске 
нахије – 488 пушака. Једна мускета је, током 
репарација, загубљена па је, 2/14. децембра 
1833, “Максиму туфекџии, за 1 пушку што је 
нестало, одбијено 60 гроша”. Вуковић, који је 
од 1835. године носио звање “туфекџибаше” 
(tüfekbasi, ранг капетана техничке службе), 
све до 1837. године имао је сталне месечне 
принадлежности од 350 гроша. 

По свему судећи, кнез Милош је тежио 
да комплетну опрему и, бар део наоружања 
за гардијски ескадрон, набави у земљи. 
Непосредно након верификације расписа Но. 
2594, од домаћих мајстора, стационираних 
у Крагујевцу, наручио је коњичка копља. 
“Ковачу Осману” је 18/30. децембра 1832, за 
“миздрака” (за искивање бодила и поткова), 
исплаћено 200 гроша. Током 1833, Осман 
је у два наврата (30. априла/12. маја и 
10/22. септембра) испоручио 70 комплета 
гвоздених делова за “миздраке”. У Крагу-
јевцу су шивене и заставице за копља; 31. 
децембра 1832/12. јануара 1833. завршено је 

50, а 30. априла/12. маја 1834. године – још 
“120 барјачића за козаке”. Кројачима је за 
овај посао укупно исплаћено 116 гроша и 20 
пара. Највише проблема задавала је израда 
(тачније, материјал за израду) дрвених 
копљишта. Јаков Јакшић је 2/14. јуна 1833, о 
овим тешкоћама известио кнеза Милоша: 

“Милостивејшеи Господару,
...И миздраци такођер не знам оћедули 

бити готови, зашто све сирова дрва доносе, 
из кои тече вода...”. 

Дрво за копљишта није пролазило оба-
везан процес сушења, што је утицало на 
квалитет и дуговечност оружја. У “Ра-
сходнику” се налазила и ставка за “3 ките 2 
футроле за барјачиће”, који су, 30. априла/12. 
маја 1833, плаћени 20 гроша. Ова позиција 
употпуњавала је опис копља крагујевачке 
производње; саставни део “миздрака” били 
су темњак (“кита”) и футрола, која се, по 
потреби, навлачила на заставицу омотану 
око копљишта.

Производна цена једног “миздрака”, 
са футролом и темњаком, без копљишта, 
износила је 12 гроша и 60 пара. Према изве-
штају главног војног магационера, Матића, 
20. августа/1. септембра 1837, комплетно 
коњичко копље вредело је 20 гроша. 

У крагујевачкој касарни је до краја 
априла 1834. склопљено између 120 и 170 
копаља, што је одговарало формацијском 
саставу ескадрона (125 коњаника). У 
касарнској радионици је, по свему судећи, 
владао дефицит искусних сабљара (занат 

Жљебљење и преправка капислара М1845/63
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без традиција у Србији). На ово указује 
релативно мали број сабаља искованих у 
Крагујевцу. Током 1836. извесни “кујунџија 
Миша (ковао је) у Крагујевцу... сабље бего-
вске”. Наредне године, исти мајстор, наво-
дно, израђивао је војно хладно оружје. 
Кујунџијама Миши и Стерији, од 16/28. мар-
та до 13/25. маја 1836, издато је 128 сребрних 
“диреклија” (у вредности од 1318 гроша и 
52 паре), те 24 златне “рушпе” (586 гроша), 
“за разливање и позлаћивање сабаља”. Две 
недеље касније, исти мајстори добили су 
још 100 “сребрњака” и 80 златника (укупне 
вредности 1226 гроша). “Миша и Стерија”, 
бар према еснафској припадности, нису 
били квалификовани за ковање сечива. Из 
описа радова и спецификације племенитих 
материјала, видљиво је да су ове кујунџије 
(истом еснафу припадале су и “хашермеџије” 
– мајстори за израду окова балчака) само 
изливале и позлаћивале балчаке и окове за 
готова сечива, вероватно импортована из 
крајева са развијеним занатима и великим 
мануфактурама (Рашка, Босна, Аустрија). 
Практично, у Крагујевцу су израђивани 
поједини делови (окови, алке, балчаци) и 
вршено склапање, поправка, полирање и 
оштрење сабљи. Тако је 16/28. априла 1833, 
“Омеру ђемђији” (иначе ангажованом на 
изради коњске опреме), исплаћено 490 гроша 
за искивање поткова и алки, неопходних 
за комплетирање сабљи. На сличним 
пословима, крајем 1836. и почетком 1837, 
у крагујевачкој касарни био је ангажован 
извесни “Хаљи–Ђорђе сабљар”. Овај мај-
стор је, преко “туфекџибаше Максима 
Вуковића”, од 11/23. децембра 1836. до 3/15. 
фебруара 1837, примио укупну надокнаду 
од 680 гроша. Изгледа да је пред крај прве 
владе Милоша Обреновића, на сличним 
пословима, радио и дошљак из Цариграда, 
“сабљар Х. Јоханес”. 



Миливоје Петровић - 
Блазнавац
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Ј едан од значајних датума у 
историји крагујевачких погона је 
дислокација војно-занатлијских 

постројења из Београда у Крагујевац. Алати, 
муниција, полуфабрикати, те комплетне пу-
шке, у пратњи “кавалеријског” одељења са 
потпоручником Антонијем (Стевана) Кни-
ћанином на челу, 19/31. јула 1853. превезени 
су из београдске “Радионице за оправку 
оружиа” у Крагујевац. Сви државни погони 
за израду стрељачког оружја, практично, 
сконцентрисани су у кругу “Фабрике за 
воену спрему”. Без обзира на то, амбициозни 
назив “Фабрике” није одговарао стварним 
могућностима крагујевачких постројења. 
У њима је и даље вршена само мануелна 
репарација оружја, углавном по “турском” 
и аустријском, односно, Унтербергеровом 
(Freiher Leopold von Unterberger) систему. 
Разрађен пре више од пет деценија, за услове 
рада у трупним радионицама, обухватао је 
замену плочица оцила и појединих делова 
“табана”, полирање, искивање мањих делова, 
те склапање и кундачење стрељачког оружја.

Супротно реалним закључцима “собра-
ниа” из 1837. “Совјет” је, средином 19. века, 
почео да заступа идеју о комплетној про-
изводњи наоружања у земљи. Један од по-
кретача овакве политике био је Илија Гара-

шанин. Добро упознат са међународном 
ситуацијом и тешким положајем Србије као 
номинално вазалне земље, значи факторима 
који су отежавали набавку и увоз оружја 
из иностранства, Гарашанин је сматрао да 
решење лежи у развоју домаће војне инду-
стрије. Са становишта спољне политике, 
овакав став био је исправан (чак и у време 
“собраниа”, 1837). Финансијске, материјалне, 
те кадровске могућности, међутим, биле су 
испод минимума неопходног за реализацију 
овако амбициозног плана. Примера ради, 
“Попечитељство внутрених дела” је 1852. 
године “Совјету” предложило да се изгради 
нова фабрика за производњу перкусионих 
пушака. “Началник Главног военог штаба”, 
Константин – Коста Магазиновић, током 
свог пута по Аустрији, Пруској, Француској 
и Белгији, у ту сврху је ангажовао стручног 
пушкара, Хајнриха де Морта (Heinrich de 
Morto). Овај покушај, међутим, није уродио 
плодом.

С друге стране, млађи официри, ближи 
реалности, предлагали су оптимално реше-
ње, већ примењивано и у богатијим земљама, 
са бољим међународним положајем: набавку 
машина које би омогућиле адаптацију по-
стојећих “кремењача” на савременији, пер-
кусиони систем (белгијско–француског ти-

РАЗВОЈ ПУШКАРНИЦЕ

Епоха спредпунећег оружја
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па М1838/1841), те жлебљење старих, гла-
тких цеви. Маја 1855. из Белгије је наба-
вљена прва машина за хладно пресовање 
и обрезивање оловних зрна. Уз машину су 
добијене и 4 матрице за израду сверичних 
и цилиндричних зрна експанзивног и 
компресивног типа Мини (Мinié) и Лоренц 
(Lorenz). Начелник “Главног военог штаба” 
је 10/22. јуна 1855. од “Совјета” затражио 
2250 форинти, за набавку машина за кон-
вертовање “кремењача” на перкусиони 
механизам (В. Nо. 934). “Совјет” је, међутим, 
одбио захтев, инсистирајући на домаћој 
производњи или набавци новог оружја из 
иностранства. 

Стицајем околности, 9/21. новембра 
1856, у Београд је допутовао опуномоћени 
представник Краљевине Белгије при Порти, 
Блондел де Килбрек (Blondel de Ceulbroeck). 
Килбрек је преко “попечитеља внутрни 
дела”, Константина Николајевића (1821-
1877), кнезу Александру Карађорђевићу 
понудио да омогући куповину 10.000-
15.000 пушака “а la Мinié”, неопходних 
за модерно наоружање српске војске, те 
усавршавање српских официра у Белгији и 
долазак белгијских официра–инструктора у 
Србију. Када је аустријски конзул у Београду, 
Теодор –Теја Радосављевић, обећао да ће 
Аустрија пропустити пушке преко своје 
територије, за реализацију планова одређен 
је нови начелник “Главног военог штаба”, 
артиљеријски потпуковник Миливоје Пе-
тровић–Блазнавац (1824-1873). Блазнавцу је 
19. новембра/1. децембра издат пасош (“Nо 
Попечитељства Инострани дела 4280”), 
а “устмено је (од Правитељства србског) 
неограничен(о)... опуномоћен био”. Из “ка-
значејства” (благајне) “Главног Военог шта-
ба” добио је само “770 дуката цесарских и 
20 цванцика” (рачун Nо. 25), неопходних 
за исплату “инштрумената”, нешто раније 

наручених у “бечком Лабораторијуму” 
(Wiener Аrsenal). У циљу усавршавања 
у “шпецијалности артиљеријској и да 
буду причислени једној оружној и једној 
капислоној фабрики”, са Блазнавцем су, 
22. новембра/4. децембра 1856, у Белгију 
кренули поручник Коста Протић, те потпо-
ручници Илија Чолак-Антић (1836-1894) 
и Арсеније Поповић. Коначно, потпо-
ручнику Кости Надрљанском, који се 
налазио у Паризу, наређено је да се групи 
придружи у Лијежу (Liege), где ће “слу-
ша(ти) пиротехнику”. Илија Чолак-Антић 
и Арсеније Поповић су још у Београду, 
током припрема за пут, потрошили скоро 
целокупно “благодејаније” и све што су “у 
име путног трошка примили... тако да им се 
за путовање да до Лијежа дођу, није новаца 
достало”. Блазнавцу је наложено да у Белгији 
нешто новца изда и Надрљанском. Српски 
“питомци”, практично, нису располагали 
финансијским средствима за основну егзи-
стенцију и повратак у домовину, те за купо-
вину стручне литературе, опреме и алата, 
намењених државним потребама. Начелник 
“Главног военог штаба” био је приморан 
да у Бечу, од “банкара Курте”, позајми 1500 
форинти, а у Лијежу, од познатог фабриканта 
оружја, Огиста (“Августа”) Франкота (August 
Francotte) – 24.933 франака и 38 сантима. 

Миливоје Петровић се највише ангажо-
вао у фабрици Огиста Франкота. Фирма је 
прихватила да, према нацртима начелника 
“Главног војног штаба”, за српску војску 
производи нове, спредпунеће жлебљене 
перкусионе пушке (17,8 mm М1856 - “венсе-
нске” пушке или “белгинке”). О Блазна-
вчевој упорности и храбрости најбоље 
говори податак “да уговор њиме закључен са 
фабрикантом оружија у Лијежу, никако није 
подлежао (писменом) одобрењу... Прави-
тељства (српског)”. Само на основу “устменог 
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опуномоћења”, уговорио је израду 10.000–
15.000 пушака (укључујући и артиљеријске 
и коњичке мускетоне те пиштоље). Ради 
пријема овог оружја, 14/26. фебруара 1857, 
у Лијеж је упућен и контролор крагујевачке 
“Пушкарнице”, Михаило Цвејић (В. Nо. 
752). Цвејић је сваки комад оружја лично 
прегледао, контролисао и жигосао према 
пропису усвојеном 24. јануара/5. фебруара 
1856: сопственим иницијалима (“МЦ”, у 
принципу, иницијалима контролора), држа-
вним грбом (кнежевском круном изнад 
штита са крстом и четири оцила), те годином 
израде/контроле. 

Без обзира на финансијске проблеме, 
Блазнавац се, 22. новембра/4. децембра 1857, 
у земљу вратио успешно обављеног посла 
- за српску војску уговорио је прво заиста 
модерно стрељачко оружје. Осим тога, 
официри су стекли драгоцена искуства, 
неопходна за даљи развој домаће војне инду-
стрије (овладавање технологијом конве-
рзије “кремењача” на “каписларе”, жлебље-
ња цеви и израде каписли), те су, још то-
ком трајања мисије, успешно реализовали 
задатак да пронађу испоручиоца опреме 
и машина за наведене захвате. То се види 
из новог захтева за набавку машина за 

Спредпунећи пиштољ система Мини-Петровић-Франкот М1856. Цртеж Б. Богдановић, Г. Тотић
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конверзију, прослеђеног “Совјету” 31. маја 
/12. јуна 1857 (Nо. 1256). Ово тело је, 11/23. 
септембра, донело позитивно решење (Nо. 
1094), на основу којег је кнез Александар 
Карађорђевић одобрио да се у Лијежу, 
за 1700 талира, набаве “2 машине за 
поправљање нишана (због промене бали-
стичких перформанси оружја), 2 машине 
за извлачење олука (жлебљење цеви), 20.000 
пирамида (пистона) за каписле, матрице 
(алати) за нишане и орозе (удараче), калупи 
за куршуме (ливење зрна), матрице за 
пресовање куршума, (те) машине за пре-
совање циндера (упаљача) за шрапнеле” (26. 
септембар/8. октобар 1857, В. Nо. 1355).

Развој политичких догађаја потврдио је 
исправност оваквог концепта наоружавања. 

Након Светоандрејске скупштине и дина-
стичке промене, 1858. године, Аустрија је 
забранила даљи транзит, те запленила ору-
жје које се тренутно налазило на њеној 
територији. Затварање граница, само годи-
ну дана након укидања блокаде, убедило је 
и најтврдокорније да се проблем наоружања 
не може решити дуготрајним опредељењем 
за увоз готових перкусионих жлебљених 
пушака

У то време у Србији је постојало око 
15.000 глаткоцевних “кремењача”, погодних 
за конверзију. Одабрани метод конверзије 
подразумевао је уклањање чанка, оцила 
и опруге оцила са табана, те замене ороза 
ударачем са главом заокренутом ка оси 
цеви. На самој цеви, фаља је заваривана, 

Спредпунећи пиштољ система Лоренц М1850. Цртеж Б. Богдановић, Г. Тотић
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а са горње десне стране коморе - забуши-
ван отвор за постављање пистона (“пи-
рамиде”). Предрачун је показао да би ра-
дови на адаптацији једне пушке изнели 1 
дукат, па је “Совјет”, 7/19. августа 1858, за 
реализацију посла одобрио 15.000 талира. 
Штавише, комисија задужена да испита рад 
“Артиљеријске управе” и “Тополивнице”, 
26. фебруара/10. марта 1859, предложила 
је да “Тополивница” обустави производњу, 
те да се адаптира у фабрику пушака. Мали 
број машина и свега 28 квалификованих 
радника, међутим, ограничавали су капа-
цитете на највише 1800 адаптираних пу-
шака годишње, а покретање нове линије 
било је илузорно. Проблему продукти-
вности, 1861. године, посветио се нови упра-

вник “Тополивнице”, пуковник Миливоје 
Петровић-Блазнавац. Блазнавац је успео 
да се избори за повећање новчаних субве-
нција, а на место главног контролора, са 
годишњим принадлежностима од 450 та-
лира, поставио је Михаила Цвејића. “Уско 
грло”, међутим, представљале су (само) две 
машине за олучење цеви. Осим тога, већина 
цеви је, услед истрошености и корозије, 
имала критично танке зидове, што је оне-
могућавало класично олучење. Током 1862. 
године формирана је стручна комисија, 
са Миливојем Петровићем – Блазнавцем 
као чланом, задужена да разреши проблем 
жлебљења амортизованих цеви, те да испита 
радне услове у “Пушкарници”. Комисија је 
закључила да једино решење представљају 

Перкусиони механизам М1856, који је послужио као узор за конверзију српских кремењача. На плочици 
жигови српске контроле (Михаило Цвејић, државни грб). Цртеж Б. Богдановић, Г. Тотић
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На иницијативу управника Тополивнице 
Петра Протића 5. фебруара 1856. 
године  уведено је контролисање, преглед 
и жигосање произведених предмета. 
Сваки комад оружја жигосан је жигом 
контролора, годином израде и државним 
грбом.
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прогресивни, Тамизје-Минијеви (Тamisier-
Minié), односно, жлебови развијени у 
стрељачкој школи у Венсану (Vincennes). 
Аналогно ставу комисије, почетком 1863, 
у Белгији је набављено 20 одговарајућих 
машина (месечни капацитет 300 олучених 
цеви). Ради монтаже постројења и обуке 
домаћих мајстора, контигент је из Лијежа 
допратио белгијски пушкар Денис Демарт 
(Denis Demart). При “Артиљеријској упра-
ви” подигнута је и парна сушара за дрвену 
грађу, што је омогућило производњу ква-
литетних пушчаних кундака. Машине 
за ваљање бакра и производњу каписли 
Шоовог (Shaw) типа набављене су још 1857, 
а домаћи мајстор, Габриел Симон, 1867. 
године, конструисао је матрицу за зрна 
Неслер-Мини (Nesler-Мinié, компатибилна 
за прогресивне жлебове). Тиме је био 
решен проблем снабдевања муницијом за 
перкусионо стрељачко оружје.

Први велики посао “Пушкарница” је 
добила након пристизања руског поклона у 
наоружању.

У светлу нових међународних односа, 
насталих после Кримског рата и Париског 
конгреса, те унутрашње ситуације, проузо-
роковане оснивањем Народне војске и 
бомбардовањем Београда, кнез Михаило 
Обреновић је оценио да је погодан (али и 
неопходан) тренутак да финансијску и војну 
помоћ затражи од Русије. Из Петербурга 
(Санкт-Петербург), где је потписао Уговор 
о зајму на 300.000 аустријских дуката и 
помоћи у пушкама, 5/17. априла 1862, вратио 
се Аврам Петронијевић. Истовремено, кнез 
Михаило је обезбедио сагласност кнеза 
Кузе (Alexander Ion Cusa), за транзит преко 
територије Уједињених Кнежевина Вла-
шке и Молдавије. Кредит, међутим, није 
реализован, а Руси су отезали и са испоруком 
оружја. Три дана након бомбардовања Бео-

града (5/17. јуна), Гарашанин је наложио 
Атанасију Николићу да отпутује у Русију 
и покуша да издејствује обећане пушке, 
неопходне у случају избијања рата са Ту-
рском. Услед различитих импликација, 
Николић је на пут кренуо тек 22. августа/3. 
септембра 1862. године. У Кијев (Киев), где га 
је сачекао службеник руског Министарства 
војног, Слуцки (Слуцкий), стигао је 30. 
августа/11. септембра али, због затегнуте 
политичке ситуације у Пољској, одлучио је 
да оружје преузме у североисточној, Херсон-
ској губернији. У Херсону (Херсон, Chersson), 
где је допутовао 5/17. септембра, успео је да 
од Слуцког издејствује само 39.200 глаткоце-
вних перкусионих спредпунећих, 7” (17,78 

Михаило Обреновић (1823-1868), кнез од 1839. до 
1842. и од 1860. до 1868. године
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mm) М1845, те 3000 накнадно жлебљених 
пушака 7,1” (18,03 mm) М1845/54. Оружје 
(укупне масе 269.000 ока, односно, 34,7 
тона) запаковано је у 1795 сандука и, 12/24. 
октобра, укрцано на два шлепа и један 
пароброд (“растовачу”). Товар је морским 
путем, покрај Одесе (Odessa), пребачен 
у Акерман (Akkerman), луку на лиману 
Дњестра (поморски пут од око 216 наутичких 
миља, односно, 400 км). Одавде је, помоћу 50 
колских запрега и скелама, транспортовано 
путем Акерман – Кубеј (Kubeï) – Намалоаса 
(Namoloasa) - Крајова (Craiova), преко река 
Прут и Серет – Циганеш, до обала Дунава 
(укупно, око 730 км). У зони између Кладова 
и Радујевца (код Брзе Паланке), све пушке 
су, до 5/17. јануара 1863, чамцима пребачене 
на српску територију, те колским запрегама 
превезене у Крагујевац. 

У крагујевачкој “Пушкарници” одмах се 
приступило жлебљењу застарелих муске-
та М1845. О овоме говори и извештај ита-
лијанског конзула Стефана Сковаса (Stefano 
Scovasso) од 15/27. марта 1863. године. Током 
посете Крагујевцу (у пратњи капетана La-
noliniја и војнотехничког пословође Cio-
chettiја), Сковасо је забележио да погони 
“Пушкарнице”, опремљени новим машинама 
белгијске провенијенције, имају капацитет 
од 20.000 пушчаних зрна и 40.000 каписли 
дневно, те 1000 “кремењача” конвертованих 
на перкусиони систем и 300 изолучених цеви 
месечно. Посебно је скренуо пажњу на “велику 
количину сандука у којима се налазе пушке...
(које) припадају оној партији робе која је 
изазвала толико буке приликом транзита кроз 
Румунију”. 

Руске пушке М1845 амортизоване су 
нарочито током Кримског рата, тако да се 
на њима морао применити процес олучења 
прогресивним жлебовима. На мускетама су 
урезани олуци променљиве дубине - од 0,5 

mm (у висини барутне коморе) до 0,3 mm 
(на устима цеви). Тако су настале “домаће” 
спредпунеће перкусионе жлебљене пушке 
М1845/63, калибра 17,78-18,1 mm (“руске 
спредњаче”). 

ОСТРАГПУНЕЋЕ  ЈЕДНОМЕТКЕ

Пушка система Грин М1867

Средином 19. века већина армија убрзано 
је прелазила на острагпунеће, једнометне 
системе пешадијског оружја. Реализација 
амбициозне спољне политике кнеза Михаи-
ла Обреновића зависила је од спремности 
војске за намењену ослободилачку мисију. 
Одговорност за опремање армије углавном 
је пала на искусног Миливоја Петровића-
Блазнавца. Блазнавац је био реалиста 
– свестан да финансијске могућности 
вазалне Кнежевине не допуштају набавку 
новог оружја, определио се за конверзију 
спредпунећег оружја на остаргпунећи си-
стем. Но, за конверзију је било неопходно 
обезбедити око 60.000 жлебљених перку-
сионих ‘’спредњача’’ са одговарајућим ТТЗ. 
Зворничка криза је додатно отежала ситу-
ацију, захтевајући што брже деловање. 
Блазнавац је на седници Министарског 
савета, одржаној 16/22. јула 1866, изјавио да је 
за убрзану припрему војске за рат неопходан 
минимални рок од годину дана те допунска 
финансијска средства изван оквира редо-
вног буџета у висини од 3 милиона гроша 
пореских. Захваљујући тренутно повољној 
спољнополитичкој ситуацији, те стању на 
светском тржишту оружја (пораз Аустрије у 
рату 1866, велике количне оружја намењене 
експорту у Северну Америку, које су, након 
окончања Грађанског рата, остале без 
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купца), Блазнавац и Филип Христић су 
почетком 1867. године, уз помоћ министра 
иностраних дела, Илије Гарашанина, у 
Бечу, ‘’са америчким трговцима’’ уговорили 
куповину 27.000 спредпунећих жлебљених 
перкусионих пешадијских пушака и 
краћих варијанти, намењених специјалним 
трупама (Extra — Korps Gewehr; ово оружје 
у Србији је названо ‘’кратким’’ пушкама 
и њима је углавном наоружана коњица), 
система Лоренц (Lorenz) М/1854 тип I и II 
у изворном калибру од 13,9 mm. Упознат 
са напорима кнеза Михаила Обреновића 
и Илије Гарашанина око помоћи у нао-
ружавању Црне Горе, Блазнавац је био у 
току и са две године старом трансакцијом 
када је војвода Петар Вукотић код бечког 
фабриканта Томаса Седерла (Thomas Sederl, 
Wien-Ottakring) наручио 4000 ‘’штуцева’’ 
система Лоренц М1854, али ‘’енглезског 
калибра’’ (.577 или.58), односно оружја 

намењеног америчком тржишту. Тако је 
и Министар војни Кнежевине Србије са 
немачком фирмом ‘’Едуард Ладе и Ко, Париз 
— Хамбург’’ (Eduard Ladé & Co, Paris und 
Hamburg) склопио уговор према коме је од 
бечког фабриканта Томаса Седерла требало 
да преузме оружје система Лоренц, које се на 
фабричким стоковима налазило још од 1861. 
године. Блазнавцу је помогао и генерални 
конзул Севернонемачког савеза, Георг Ро-
зен, који га је повезао са дипломатским 
службеником Савеза, Хајнрихом фон Ла-
деом (Heinrich Eduard von Lade), иначе 
власником компаније ‘’Едуард Ладе и Ко’’. У 
суштини, радило се остатку контигента од 
70.048 пушака које је, уз сагласност министра 
рата САД, Сајмона Камерона (Simon Ca-
meron), пуковник Џорџ Сајлер (George L. 
Schuyler) још 20 јула/1.августа 1861. купио у 
бечком Арсеналу и предао Томасу Седерлу 
ради адаптације на амерички калибар .58. 

Једнометна  острагуша система Грин М1867. Цртеж Б. Богдановић, Г. Тотић
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До краја марта 1867. године у Крагујевац је 
стигло 2000 пешадијских пушака система 
Лоренц у изворном калибру од 13,9 mm. 
Но, у то време су се односи са Аустријом 
погоршали, па је Блазнавац тек 16/28. јула 
1867. известио начелника Пушкарнице Ар-
тиљеријске управе, капетана Илију Чолак-
Антића, да ‘’долази јошт 25.000 пушака које 
(је) купио у Америки и то 20.000 калибра 
13,8 mm а 5000 калибра 14 mm’’. 

Нова ситуација је приморала Блазнавца 
да остатак ‘’острагуша’’, неопходних за 
адаптацију, хитно потражи на другом 
тржишту. Београд се и овај пут обратио 
Георгу Розену, који је обезбедио подршку 
канцелара Севернонемачког савеза, Ота фон 
Бизмарка (Otto von Bismarck — Schönhausen; 
трансакција се морала обавити на немачком 
тлу). Розен је српске официре поново 
повезао са седиштем фирме Хајнриха 
Едуарда фон Ладеа у Хамбургу, где су се 
још од 1861. године налазили енормни 
стокови пушака намењених извозу у САД. 
Контролори крагујевачке Пушкарнице и 
официри Артиљеријске управе овај пут 
су се определили за квалитетне саксонске 
перкусионе острагуше М1850/56 калибра 
0,62 саксонска цола (14,63 mm). 

Изворне саксонске пушке базирале 
су се на стожеру (Dorn, a Tige) Тувенена 
(Thouvenin), а пуниле су се Тамизјеовим 
(Tamisier) компресивним зрном. Током 
1856. године јужнонемачке кнежевине 
су, под аустријским утицајем, потписале 
конверзију о ‘’јужнонемачком калибру’’, од-
носно обавезале су се да, због логистике, 
своје армије преоружају ‘’савезном пушком’’ 
калибра 13,9 mm. Саксонци су 1856. године 
са свог оружја уклонили стожер и увели 
муницију са компресивним зрном типа Ло-
ренц, али у дотадашњем калибру 14,63 mm. 
Но, како је Саксонија била дужна да 31.679 

војника деташира у IX армијски корпус и 
опреми их једнообразним пушкама система 
Лоренц М1854 калибра 13,9 mm, велики 
део домаћег оружја М1850/56 повучен је 
у складишта. Избијање Грађанског рата 
у Америци изненада је пружило шансу 
да се држава ослободи ових вишкова: 
калибар сличан америчком (.58), учинио је 
саксонске пушке траженом робом. Оружје 
је стокирано у Хамбургу као главној луци 
за прекоокеански експорт, а фирма ‘’Ладе и 
Ко’’ је држала монопол на продају пушака 
М50/56 обема зараћеним странама (продајна 
цена је била 10 гулдена по пушци). Но, 
након завршетка рата за остатак саксонског 
оружја није више било заинтересованих 
купаца, тако да је српска влада још почетком 
марта месеца релативно повољно набавила 
28.000 пушака М1850/56 ‘’енглезског кали-
бра, односно, ‘’онако исте као оне кое е 
(црногорски кнез Никола Петровић, 1865. 
године) у Бечу дао направити’’, у калибру 0.62 
саксонска цола (14.63 mm, што је одговарало 
англосаксoнском калибру .577 - .58). 

Стални притисак на Блазнавца да убрза 
модернизацију наоружања, довео је до је-
дног исхитреног потеза: одлучено је да се 
откупи британски патент № 2002 браће 
Чарлса Едвина и Џона Грина од 30. јуна/12 
јула 1862. године.

Британски оружари из Мидлсекса 
(Middlesex), браћа Чарлс, Едмонд (Charles, 
Edmond Greeen, 13, Blandford Street, Portman 
Square, Edmonton) и Џон Грин (John Green 
of Windermere Cottage, Winchmore Hill, 
Edmonton), 12. јула 1862. патентирали су 
(UK Pat. №.2002) тзв. ‘’иновације на остраг-
пунећем оружју’’ (‘’Improvements in breech 
loading firearms’’, практично коверзију 
спредпунећег на острагпунеће оружје). 
Почетком 1865. године и аустријско Мини-
старство војно је формирало комисију 



Колевка српске индустрије          37

за избор острагпунеће пушке. Комисија 
је током 10 месеци испитала 52 домаћа и 
инострана решења. У Беч су својe констру-
кције упутили како Џејмс Грин, тако и браћа 
Чарлс, Едмонд и Џон Грин. Но, аустријска 
комисија sе nакон рата 1866, определила за 
конвертовано оружје на сједињени метак 
са металном чахуром система Венцл (Franz 
Wänzl) М1866.

Није јасно како се Блазнавац повезао 
са браћом Грин. Познато је да је Филип 
Христић још 1862. године био у дипломатској 
мисији у Лондону, а Блазнавац, у то време 
као начелник Артиљеријске управе, од 
децембра 1864. до почетка марта 1865. 
боравио је у Француској, Италији, Немачкој 
и Великој Британији. Но, највероватније се 
Блазнавац са британском конструкцијом 
упознао у Бечу, 1866. - 1867., у време набавке 
пушака погодних за конверзију. На жа-
лост, у нашим архивама нисмо успели да 
пронађемо уговор о откупу затварача. Инди-
кативно је да је непосредно по повратку 
Министра војног, инжењеријски поручник 
пионирског полубатаљона Младен Јанко-
вић публиковао студију у којој наводи како 
‘’...има и у Европи још и других система 
састраг пунећих се пушака, као наприлику 
енглески систем од Грина, који пуца 6 пути 
у минуту, а конструкција му је врло проста и 
практична, а и тај се систем, као што чујемо, 
и код нас мисли увести, из узрока, што се 
наше досадање пушке најлакше по њему 
даду дотерати...’’ 

У сваком случају, крагујевачка Пушка-
рница Артиљеријске управе је још у јануару 
1867. опремљена алатима и машинама 
неопходним за конверзију пушака, а радо-
ви су стартовали 12/24. фебрауара. При томе, 
остаје отворено питање да ли је Пушкарница 
технолошки била способна да производи и 
сам затварач. Постоји реална могућност да је 

производња затварача уговорена са Томасом 
Седелом, који је испоручио и пушке. На ово 
указује и Блазнавчево писмо од 16/28. јула 
1867. У њему Министар, поводом жалби 
официра који су руководили конверзијом 
на лоше балистичке перформансе оружја, 
упозорава да су ‘’тамо пуцали из едне пушке, 
калибра енглеског а куршум таi кои тако 
рђаво иде пунећи претворену пушку острага, 
па да е резултат био добар’’. У сваком случају, 
у Крагујевцу су адаптацијом руководили 
заменик начелника Артиљеријске управе 
капетан Велимир Стефановић, те управник 
Пушкарнице капетан Илија Чолак – Антић, 
али под сталним надзором Министра војног. 
Преправка је вршена искључиво на оружју 
система Лоренц калибра 13, 9 mm, тако да 
се поставља питање да ли је опредељење 
за Гринов затварач од самог почетка 
уопште представљало трајно решење. Како 
ћемо видети, две године касније ће бити 
затражена средства за даљу конверзију 
преосталих 50.000 пушака, које су се од 
Лоренца разликовале по калибру. 

Блазнавац, Велимир Стефановић и Илија 
Чолак – Антић одмах су уочили проблеме 
и мане усвојеног решења. Сам калибар 
оружја који је, како смо видели, варирао 
од 13,9 до 14 mm, није забрињавао искусне 
официре, иако је Блазнавац инсистирао на 
балистичким пробама оружја са нормалним 
и са проширеним цевима. Аустријске пушке 
су, наиме, произвођене у више завода тако да 
је калибар (рачунат од поља до поља) варирао 
од 13,9 до 14,15 mm. Оригинално аустријско 
компресивно зрно система Лоренц имало је 
пречник 13,7 mm, са могућношћу увећања до 
14,3 mm. Како је дубина жлебова износила 
0,2 mm, зрно је морало да заптива отворе 
пречника од 14,3 до 14,55 mm! Очито, ово 
је било немогуће па је пруски котролор 
Цезар Ристов (Cäsar Rüstow) предлагао 
увођење Минијевог експанзивног зрна које 
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се ширило за милиметар. Филип Подевлиз 
(Philipp Podewlis) је прихватио идеју и 
конструисао експанзивно зрно пречника 
13,9 mm (пречник експандира до 14,9 mm), 
које је, 5. новембра 1861, усвојено за све 
типове пушака система Лоренц. Србија се 
определила за Минијево зрно пречника 
14,1 mm, тако да је заптивање цеви било 
осигурано без обзира на њену истрошеност 
или одступања у производњи. 

Далеко већи проблем представљала је 
муниција. Папирни патрон се лако цепао 
и расипао, поготово што значајан део 
Народне војске II класе није био опремљен 
фишеклијама, па је муниција ношена у 
џеповима. Гареж и несагорели делови 
папира толико су прљали лежиште метка 
да, након неколико хитаца, није било могуће 
убацити нови метак у комору. Коначно, 
пламен каписле често није успевао да 

прогори папир и упали основно пуњење. 
Последња мана је имала два узрока: лоша 
(недовољно густа) перфорација на папирној 
чахури, те конструција аустријског пистона 
(‘’пирамиде’’), који је био постављен бочно, 
тако да се фаља ‘’ломила’’ под углом од 90°. 
Касније, током трупних испитивања и у 
борбеним условима, ове мане ће довести до 
енормне потрошње каписли јер је опаљење 
требало поновити више пута. Гарашанин 
је 5/17. јула 1867. предложио капетану Сте-
фановићу да наложи Илији Чолак–Антићу 
‘’премештање пирамиде улево’’, односно 
да употреби француско–белгијски тип 
пистона, смештен са горње десне стране 
барутне коморе, тако да се фаља (‘’ватреник’’) 
пружала праволинијски. Када је ново 
оружје први пут практично употребљено, 
9/21. новембра 1868. на сахрани хероја из оба 
устанка, Узун–Мирка Апостоловића (1782–

Једнометна  острагуша система Пибоди М1870
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1868), приликом испаљивања почасног пло-
туна половина пушака је затајила! После 
овог инцидента и капетан Љубомир Апо-
столовић - Узун - Мирковић (син Узун-
Мирка Апостоловића) је предложио моди-
фикације сличне онима које је већ изнео 
Блазнавац. Но, измена положаја пистона за-
хтевала је сложене радове који би утицали 
на повећање трошкова и продужетак рокова 
па су пушке система Лоренц без икаквих 
измена адаптиране на британски систем 
Грин. Према каснијем извештају Јована 
Белимарковића може се закључити да је до 
1869. године адаптирано само 5000 пушака, 
што значи да је остатак од 22.000 убрзано 
довршен до 1875, односно, 1877. године, 
током грозничавих припрема за ратове са 
Турском. 

Пушка система Пибоди 
М1870

У сваком случају, питање о преласку 
на квалитетнији конверзиони систем, 
базиран на сједињеном метку са металном 
чахуром, покренуто је већ почетком 
1869. године. Нови министар војни, Јован 
Белимарковић, 26. априла/5. маја 1869. је 
Министарском савету поднео извештај М№ 
2717, у коме се Гринов систем не критикује 
директно. Белимарковић износи како су 
пушке острагуше ‘’... скоро свугда замениле 
пређашње пушке. И ми нисмо хтели остати 
усамљени у томе. Још 1866. мој претходник 
г. Блазнавац настао је те је код нас известан 
број пушака претворен на систем позадњаче. 
Овај је број за нашу војску недовољан и ми 
морамо претворити у толики број, колики 
би подмирио целу нашу потребу. Ми имамо 
око 50.000 пушака у Арсеналу које би се дале 
претворити на позадњаче. За претварање 

ових пушака, за набавку потребне за то 
муниције, за машине којима би доцније 
израђивати могли сами муницију и за 
довршење осталог војног прибора нуждан је 
изванредан кредит од 4 милиона пореских 
гроша. Овај кредит могао би се подмирити: 
1-во из новаца што су припали каси 
државној из штала покојног књаза Михајла’’. 
Из извештаја је очито да Министар алудира 
на 28.000 саксонских пушака М1850/56, али 
и на остатак Лоренца. У извештају се не 
спомиње набавка новог система затварача, 
али ‘’машине којима би доцније израђивати 
могли сами муницију’’ указују да се планира 
увођење сједињене муниције са металном 
чахуром. Како је Савет на седници од 8/20. 
маја одобрио тражена средства, већ током 
јуна исте године у Доњем граду београдске 
тврђаве започета су упоредна испитивања 
неколико система. Тестовима и, касније, 
трупним испитивањима одабраног оружја, 
редовно је присуствовао бригадир Ц. к. 
Сремске граничарске бригаде у Земуну, 
генерал-мајоr Феринанд фон Криж, који је 
предпостављеној команди подносио редовне 
извештаје. Они представљају најдрагоценије 
изворе о избору нове српске конверзионе 
пушке. 

У Београду је испитивано више конвер-
зионих затварача, али и нове пушке, попут 
Хенри–Мартинијеве једнометке калибра 
11,43 mm (.45), која је у то време била актуел-
на и у турској војсци. Према Крижу, Срби 
су се определили за конверзионо решење 
‘’једног Американца’’. У суштини, Србија је 
још 1867. године, у Бечу, ступила у контакт 
са европским заступником америчке фирме 
‘’Providence Tool Company, Providence, 
Rhode Island’’, хамбуршком кућом ‘’J. R. 
McDonalds & Co’’, односно, лично са Џејмсом 
Мекдоналдом, од кога је откупљено право 
на патент №.72,076 Хенрија О. Пибодија. 
Мекдоналд је, наиме, септембра 1866. 
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године оружје система Пибоди, производ 
‘’Провиденс Тул’’ компаније, донео у Беч, где 
је радила аустријска Комисија за испитивање 
острагпунећег оружја са надвојводм 
Вилхелмом на челу. Комисија је септембра 
и октобра месеца 1866. године тестирала 
Пибодијеву пушку. Коначно, почетком 
јануара 1867. године надвојвода је обавестио 
Мекдоналда да оружје не испуњава услове 
конкурса за аустријску острагпунећу пушку. 

Уговор о производњи склопљен је са фа-
бриком ‘’Томас Седерл’’ из Беча: уговором 
је било предвиђено да Седерл затвараче 
производи у свом заводу у Бечу–Отакринг, 
а да у Београду инсталира погоне где би 
се вршила сама конверзија оружја. Пре-
ма Динићу, још крајем 1868. године ‘’у бео-
градској пушкарској радионици’’ запо-
чето је преправљање 50.000 ‘’спредњача’’ (у 
суштини, само 28.000 пушака М50/56) на 
острагпунећи систем Пибоди, базиран на 
једноделном метку са месинганом чахуром и 
централним паљењем (14,8x39R). Преправка 
је вршена у Великој касарни (бившем Арсе-
налу), под руководством ‘’Садала’’ (Седерла) 
а котролу су вршили мајстори Артиљеријске 
управе из Крагујевца. Линија за адаптацију 
касније је пренета у Крагујевац, где је током 
1876-1877. започета преправка и ‘’гриновача’’ 
на Пибодијeв систем. До краја рата 1877, 
све пушке система Грин прекалибрисане 
су на 14,9 mm и опремљене Пибодијевим 
затварачем, тако да у земљи није сачувана 
ни једна српска ‘’гриновача’’.

Производња муниције 
10,15х63 mmR.

Адаптација пушака на систем Пибоди 
представљала је последњи значајнији по-
сао “Пушкарнице” у 19. веку. Наредних 
деценија, њена делатност сведена је на 
оправке и израду малих серија луксузног 
оружја (дорада и украшавање стандардних, 
увозних модела). Овакав положај прои-
зашао је из опредељења војске за Маузерову 
(Маuser) једнометку са сједињеним метком 
М1870/78, за коју је српски мајор Коста-
Кока Миловановић конструисао цев са тра-
пезним, прогресивним жлебовима и прила-
годио је муницији 10,15х63mmR. Израда 
100.000 пушака Маузер – Миловановић, под 
официјелном ознаком М1880 (популарних 
“кокинки”), поверена је фирми “Gebrüder 
Маuser & Cо, Оberndorf а/Neckar”, а про-
изводња муниције препуштена је крагује-
вачкој фабрици. 

Управо ова одлука имала је утицаја на 
ангажман једног од најпознатијих инже-
њера у српској историји, првог домаћег 
конструктора алатних машина, хидро-
електричних и парних централа, професора 
Механичке технологије Техничког факул-
тета Велике школе у Београду и родона-
челника производног машинства у Србији - 
Тодора–Тоше Селесковића (1856-1901). 

Тодор Селесковић, иначе рођени Београ-
ђанин, завршио је чувени Политехникум 
(касније Висока техничка школа Униве-
рзитета ‘’Фридерицијана’’) у Карлсруеу, Ба-
ден-Виртенберг. Након дипломирања, Селе-
сковић постаје асистент професора Јозефа 
Харта, који је 1867. године објавио прву 
студију о конструкцији алатних машина. 
Виртенбершки индустријалац Вилхелм 
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Лоренц 1878. године је откупио месни 
завод ‘’Хенрих Ерман и Ко.’’, преименовао 
га у ‘’Немачку фабрику муницију Лоренц’’ 
(Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz) и 
започео производњу муниције са металним 
чахурама. Лоренц је уочио способности 
инжењера Селесковића и одмах га анга-
жовао да у новом заводу постави модерну 
технолошку линију за производњу му-
ниције. Током боравка у Оберндорфу, срп-
ска комисија за пријем пушака М1880 
вршила је тестове перформанси оружја, 
управо користећи муницију Лоренцове 
фабрикације. Тако су мајори Коста Мило-
вановић и Павле Шафарик упознали Селе-
сковића и, након покретања идеје о домаћој 
производњи муниције, препоручили га 
Министарству војном. На позив из Бео-
града, Тодор ‘’се одазива патриотском апе-
лу Краљевине Србије да се њени синови 
врате из иностранства и помогну изградњу 

тек ослобођене отаџбине. Младог Тодора 
Селесковића тада није много тога везивало 
за Србију, али он каже: ’Мој ујак (Теодор 
Херман) је на мене трошио српски новац и 
ја хоћу само Србији да служим’’. Сачувано 
је и писмо у коме власник фабрике Вилхелм 
Лоренц пише: ‘’Нерадо прихватам одлазак 
господина Селесковића из моје фирме“. 

Током 1883. почеле су да пристижу 
прве машине за израду метака 10,15х63 
mmR. Наредне, 1884. године, завршена је и 
нова зграда “Чаурнице”, у којој је, под ру-
ководством инжењера Селесковића, монти-
рана нова линија, теоретског дневног капа-
цитета од 100.000 до 120.000 метака М1880 
(реално, израђивано је 30.000 метака дневно). 

Инжењер Селесковић се од првог тре-
нутка залагао да у нову Чаурницу уведе 
електрично осветљење. Сазнања о динамо-
електричној машини, патентираној у Нема-
чкој само осам година раније, српској стру-

Изглед и ознаке на данцету метка 10,15 mm М1880, произведеног у Крагујевцу. 
Цртеж Б. Богдановић, Г. Тотић
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чној јавности још увек је била мало позната, 
тако да је идеја о њеној набавци представљала 
пионирски подухват. Истина, Петар Јова-
новић–Шапчанин, власник београдске ка-
фане ‘’Хамбург’’ (‘’Код Скупштине’’, на углу 
Масарикове и улице Кнеза Милоша) још у 
пролеће 1881. године купио је ‘’локомоболу’’ 
са генератором. Уређај је монтирао у дво-
ришту старог скупштинског здања на суп-
ротној страни улице Кнеза Милоша, а ода-
тле је развукао спроводник до електро-
лучних лампи у локалу. Народ је са великим 
одушевљењем примио нови изум. Мноштво 
се данима тискало да види ‘’Аладинова 
чудотворна кандила из Хиљаду и једне 
ноћи’’, која су многи посматрали кроз 
нагарављено стакло како би заштитили очи, 
јер се причало да се од јаке светлости може 
ослепети. Када су засветлеле сијалице, неки 
викнуше: ‘’Живела електрика!’’ А други 
одговарају: ‘’Живела! Смрт фењерима!’’ ‘’Као 
да гори сто свећа’’, додаје један. ‘’Не сто него 
хиљаду!’’, упада други. Годину дана касније, 
9. децембра 1882, и београдско Народно 
позориште засветлело је посредством елек-
тролучних лампи. ‘’Јуче је у позоришту, 
између чинова било електрично осветљење, 
а на позоришној пијаци била је једна лампа 
постављена, која је доста јако и поред лепе 
месечине, осветљавала позоришну пијацу. 
Публика је том приликом могла добро да 
уочи разлику између гаса и електрике. Овом 
осветљењу присуствовао је и председник 
општине’’, писао је ‘’Нови београдски дне-
вник’’ 10. децембра 1882. године. Но, ово су 
били изоловани случајеви, далеко скромнији 
од електрификације једног индустријског 
постројења. 

Селесковић је искористио сазнања о 
скорој посети краља Милана и краљице 
Наталије Обреновић Крагујевцу. У склопу 
припрема за свечани дочек, успео је да 
издејствује средства за набавку машине. 
Тако је, до лета 1884, уз нову зграду 
завршена ‘’електрична централа Шукерт’’, 
снаге 3,7 кW (5 KS). Централа је напајала 
32 електро-лучне лампе укупне снаге 3,9 
кW. По дужини производне хале, наиме, 
развучен је проводник са којим је било 
повезано 30 сијалица јачине по ‘’16 свећа’’ (16 
W) и две уличне електро-лучне лампе, снаге 
по ‘’1200 свећа’’ (1,2 кW). Том приликом, 
Селесковић је одликован Таковским крстом. 
‘’Чаурница’’ је представљала индустријско 
прво постројење у Србији са електричним 
осветљењем (електрифицирано и пре зграде 
београдског Двора). 

Тодор-Тоша Селесковић (1856-1901)
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Успех на светској изложби у 
Паризу 1889. године

У Паризу, на Међународној привредној 
изложби, 1889. године, организованој по-
водом стогодишњице велике француске 
револуције, српски штанд је заузимао 476 
квадратних метара, где је било заступљено 
1.742 излагача из Србије. Крагујевачки 
Војно-технички завод био је заступљен на 
готово свим одељењима, где су биле изло-
жене 24 фотографије и 42 производа, од ко-
јих 5 машина. На међународној привредној 
изложби у Паризу 1889. ВТЗ је добио пет 
сребрних медаља за прибор и оруђе војне 
вештине, машине и оруђа употребљива за 
разне послове, за седларство, коларство, 
сарачлук за запрегу, производе од меке 
коже, дрводељски, плетарски и четкарски 

Шукертова електролучна лампа М878, са којом је 
било осветљено одељење „Чаурнице”

Јохан Шукерт и фирма „Elektrizitäts Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co” Нирнберг, која је 1884. године 
инсталирала централу у фабрици
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и за ужарство. Добијена је и једна бронзана 
медаља за пушке за стрељачке дружине и 
ловачке ствари. Међу машинама биле су 
изложене алатљике и једна турбина.

После обиласка машина алатљика изра-
ђених у Војно-техничком заводу у Крагујевцу, 
швајцарски индустријалац Сулцер обратио 
се групи инжењера: “Ова духовита и преци-
зно изведена конструкција показује да ипак 
тамо, далеко у Турској, култура почиње да се 
буди”.

У свом делу “Србија на светској изложби 
у Паризу”, које је штампано у Београду 1891. 
године Милош Хаџи Поповић пише:

“Група производа Завода из Крагујевца 
ванредно је лепа, састављена из разних 
продуката војне вештине, технике, убојне 
спреме и многих најновијих проналазака 
машина; приказивала је слику праве модерне 
европске фабрике; она је обратила пажњу 
свију интелигентних посетилаца; она је 
управо била огледало наше војнотехничке 
спреме и прогреса.

Према уверавању многих стручних ли-
ца, који су се интересовали и тражили оба-
вештења о разним предметима, сви прои-
зводи фабрички били су врло пажљиво и 
тачно израђени.

Двадесет и четири велике фотографије 
представљале су фабричке зграде и уну-
трашње делове свију радионица, а разни 
цртежи машинских делова послужили су 
врло лепо за обавештење многим посе-
тиоцима.

Крагујевачка фабрика била је једина 
у српском одељењу која је своје предмете 
спремила тако, да је све до најмање ситнице 
израђено било у самој фабрици”. Примера 
ради, у “Службеном војном листу” бр. 32. 
10/12. августа 1884. године, објављен је 
“Пропис за вађење капсала из испуцаних 
чаура и чишћење њихово” (А/ТНо 762). 
Пропис је предвиђао да се избацивање 
каписли М.80 врши помоћу једноставне и 
практичне хидрауличне “справе”. “Справу” је 

Машина за обрађивање топовских пројектила, инжењера Т. Селесковића
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конструисао стругар “Војнотехничког заво-
да” Мата Блашковић.

Због несумњиве уштеде у деелаборацији 
чаура, Блашковићево решење нашло је 
широку примену у крагујевачкој фабрици, а 
Народна скупштина, 30. марта 1888, донела 
је одлуку да се талентовани стругар награди 
сумом од 800 динара. “Војно-технички завод” 
је “справу” приказао и на Светској изложби, 
где је привукла пажњу европских стручњака.

Пре слања експоната на изложбу у Паризу, 
која је отворена 24. априла, Крагујевац је 
13. фебруара 1889. године посетио краљ 
Милан и његов син престолонаследник 
Александар Обреновић, како би погледали 
производе припремљене за представљање 
светској публици. Резултати излагања у 
Паризу уверили су Владу да је Србија за 
кратко време учинила значајан корак на путу 
индустријализације. Томе су допринели и 
Закони, које је Влада Србије доносила, као 
што је био и “Закон о потпомагању домаће 
индустрије” из 1873. године.

Српски павиљон на „Светској изложби” у Паризу

Оригинални плакат за „Светску изложбу” у 
Паризу, 1889. године
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Артиљеријски нож М1897

Први озбиљнији посао одељење “Пу-
шкарнице” добило је задњих година 19. 
века. Краљ Александар I Обреновић је 23. 
фебруара/7. марта 1897. године за наоружање 
српске војске прописао нови артиљеријски 
нож, дизајниран у Конструкционом бироу 
“Војно-техничких завода”. Крагујевачкој 
“Пушкарници” је 24. фебруара/8. марта 
одобрено 54.000 динара за производњу 
6000 ножева М1897 (јединична вредност 
ножа била је 9 динара). Значајно је да је 
артиљеријски нож прво оружје на коме се 
појавила комплетна сигнатура крагујевачке 
фабрике:’’Вој. техн. завод Крагујевац/Пу-
шкарница (или Сабљарница)’’.

Нови захтев за израду 7049 артиљеријских 
ножева М97, А.Т.Но.480, за суму од 65.000 

динара, уследио је 26. априла/9. маја 1910. 
године.

Наруџбина је уследила на основу мањка 
исказаног још у ‘’Прегледу бројног стања 
оружја, оружног прибора и муниције цело-
купне краљевске војске на дан 31. марта 
1904. године (К.Пов.А.Но. 272)’’, који је 
саставио шеф слагалишног одсека, арт. тех. 
потпуковник Владимир Рајковић. Примера 
ради, I и II позив требало је да имају 13.794 
артиљеријска ножа М97 али, ‘’на лицу 
места’’ укупно је било сачувано 5917 (од 
израђених 6000). То, практично, значи да је 
у оба позива укупно недостајало 7877 тесака 
М97, што приближно одговара наруџбини 
из 1910. године (7049). Занимљиво је да је 
производна цена ножа и након 13 година 
остала иста – око 9 динара. Накнадна нару-
џбина реализована је до краја 1911. године.

Артиљеријски нож М1897
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ВИШЕМЕТКЕ

Експерименти Косте 
Миловановића

Током сарадње са Вилхелмом Маузером, 
Коста Миловановић се упознао се са 
немачким достигнућима на пољу разво-
ја “покретних магацина” односно, конве-
рзионих, кутијастих оквира (металне, ко-
жне или картонске кутије, фиксиране са 
спољње стране кундака, у висини затварача 
једнометки). Већ тада је било јасно да ова 
половична и неусавршена решења немају 
будућност. Без обзира на то, Миловановић 
је у “Војно-техничким заводима” приступио 
разради сопственог решења “покретна ма-

гацина”. До 1889, у Немачкој је патентирао 
два типа “покретних (кутијастих) магацина” 
(немачки патенти 19,673 од 13. октобра 
1881, 21,397 од 14. јануара 1882, 47.777 од 30. 
октобра 1888. и 40.108 од 18. јануара 1889. 
године), намењених пушкама са обртно-
чепним затварачима система Гра (Gras), 
Маузер (Mauser М71 и М80) и Бердан 
Но.2 (Berdan No.2). Теоретски, додатак 
је повећавао брзину ватре на 30 метака 
у минути. Војни стручњаци у Србији, 
међутим, били су свесни да је време 
половичних конверзионих решења прева-
зиђено, па је Миловановићевим окви-
рима посвећен само безначајан простор 
у “Белешкама” “Службеног војног листа” 
(бр.48, 27. новембар/7. децембар 1882). У 
даљим својим конструкторским напорима, 

Оригинални цртеж петометне пушке Косте Миловановића из 1891. године
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Кока је у више земаља патентирао решење 
адаптације обртно-чепних у правопружне 
затвараче (француски патент 197.150, белги-
јски патент 85.659 и швајцарски патент 801 
од 2. априла 1889, те амерички патент 413. 
079 од 15. октобра 1889).

Коста Миловановић се прихватио и 
далеко озбиљнијег пројекта: израде вишеме-
тне (брзометне) пушке. Конструктор је 
пошао од идеје да се његове конструкције 
сепаратних магацина искористе за адап-
тацију једнометки у вишеметно оружје. 
Прво такво решење (пат. бр. 56.746) пате-
нтирао је у Немачкој, 26. априла 1890. 
године. Прототип усавршене верзије ору-
жја завршен је у крагујевачким погонима 
1891, у време расписивања конкурса “Арти-
љеријског комитета”. Према Лебелшеновом 
(Löbelschen) извештају, “Комисија за избор 
брзометки” је током исте, 1891. године, на 

Бањичком стрелишту паралелно тестирала 
Миловановићеву и нову руску пушку 7,62 
mm система Мосин-Наган М91 (Србија је 
озбиљно разматрала набавку овог оружја 
из француских завода, који су управо 
израђивали прву серију за руску армију). 

Због конкуренције квалитетнијих, јед-
ноставнијих, те јефтинијих иностраних 
решења, међутим, Кокина петометка није 
успела да побуди веће интересовање. Срби-
ја се определила за тада једну од најсавре-
менијих петометних пушака, у калибру 7 
mm, Маузеровог система М93.

Преправка пушака 7 mm 
Маузер М1899

Прва набавка модерног брзометног 
оружја доказала је неопходност егзистенције 
и модернизације погона “Пушкарнице”. На 
серији од 90.000 пушака Маузер 7 mm М1899, 
нарученој у берлинском концерну “Deutsche 
Waffenund Munitions fabriken”, уочено је 
низ недостатака. Отклањање ових мана 
поверено је крагујевачкој “Пушкарници”. 
До 1904. године погон је технолошки при-
лагођен новом Маузеровом систему, што 
је омогућило да се на пушкама прошири 
задњи део лежишта метка и уреже кружни 
жлеб за кретање венца чела затварача. 
Надзорник “Пушкарнице” Филип Петровић 
конструисао је и нову, квалитетнију гајку 
са задржачем за задње нишане. Ове новине 
допринеле су квалитету оригиналне нема-
чке конструкције и биће условљене на свим 
каснијим наруџбинама Маузерки из иностр-
анства.

Коста-Кока Миловановић (1847-1905)
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Пушке 7 mm система
Маузер-Миловановић-Ђурић 
М1880/1907

У том периоду закључено је да стање 
државне благајне не омогућава комплетно 
преоружање војске новим, увозним оружјем 
калибра 7mm. Тако је крајем 1902. године 
донета одлука да се одређени број једноме-
тних пушака 10,15 mm Маузер-Милова-
новић М1880, адаптира на петометке ка-
либра 7 mm. Да би сагледао стварно стање, 
Министар војни је 25. јануара исте године, 
‘’Преписом Пов. Ђ.О.Бр.27’’, затражио да 
се, према важећој ‘’Уредби о наоружању 
и спреми’’, изради прецизан преглед нао-
ружања. Артиљеријско одељење Министар-
ства војске је до 1. априла припремило 
извештај К.Пов. А/Но.51, према коме је војс-
ка располагала са 95.354 ‘’кокинки’’, од којих 
је, практично, 26.184 представљало вишак. 
Према знатно реалнијем извештају шефа 
слагалишног одсека, арт. тех. потпуковника 
Владимира Рајковића од 31. марта 1904 
(К.Пов.А.Но. 272), у трупи и складиштима 
налазило се 90.019 ‘’кокинки’’, од чега је 
34.394 било вишак. Ово потврђује и добро 
информисани аустријски војни аташе, Јозеф 
Помјанковски (Joseph Pomiankowski), који 
је 18. септембра 1903. обавестио начелника 
аустроугарског Генералштаба Фридриха 
Бека (Friedrich Graf von Beck - Rzikowsky, 
1830-1920) да Србија располаже са 90.000 
‘’кокинки’’. 

Понуде за адаптацију пушака затражене 
су од изворног произвођача (“Waffenfabrik 
Маuser, Оberndorf а/N”), од фабрике “Fegy-
vergaár” из Будимпеште, те од француског 
државног арсенала Шателро (Chatellerault).

На понуду је прво одговорила мађарска 
фабрика. Септембра 1903. стигле су 4 ада-

птиране “кокинке” које су послате у Крагу-
јевац, где су, без икаквих застоја, издржале 
пробу на 6000 метака. Између 5 и 10 деце-
мбра исте године и “Маузер” је послао 
три модификоване пушке, с̀ тим што је 
овај произвођач понудио и да кредитира 
адаптацију до суме од 2 милиона франака, 
колико је српска влада предвидела да уложи 
у овај посао. Француски прототипови 
испоручени су до краја године, тако да 
су упоредне пробе могле бити вршене 
тек почетком 1904. године (појединачне 
пробе вршене су у Крагујевцу одмах по 
приспећу појединих партија). При томе, 
бар према добро информисаном и ажурном 
Помјанковском, понуде су се односиле на 
адаптацију свих ‘’кокинки’’ којима је још 
увек располагала српска војска, односно на 
90.000 пушака. То би, практично, значило 
да је ‘’Маузер’’ нудио адаптирано оружје 

Гојко Ђурић (1843-1918)
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по цени од 22 франка, што је далеко испод 
цене нове петометке калибра 7 mm (од 79 
до 81 динара односно франака). Паралелно 
са прикупљањем иностраних понуда, 
конструкциони биро крагујевачког завода 
започео је разраду сопственог решења. 
Разрада једноредног кутијастог петометног 
магацина, те других конструктивних дета-
ља (измена главе затварача и извлакача, 
ојачање главе сандука, додатно брављење 
и редизајнирање кундака), препуштено је 
пензионисаном управнику “Пушкарнице” 
ВТЗ-а, потпуковнику Гојку Ђурићу. Први 
прототипови на основу домаћег пројекта, 
завршени почетком 1906. године, успешно 
су прошли тестове на фабричком стрелишту. 
Даља судбина пушке зависила је од одлуке 
Скупштине.

Скупштина је о овом питању расправљала 
исте, 1906. године. Иако је велики број 
посланика, због квалитета и повољне цене, 
преферирао мађарску фирму, коначно је 
донета одлука која је протекционирала до-
маћу војну индустрију: посао конверзије 
“кокинки’’ препуштен је крагујевачком ‘’За-
воду’’. Кредит од 2 милиона динара (пра-
ктично, 2 милиона франака), одобрен је 6. 

јуна. 1906. године. Сада је, међутим, ситу-
ација била измењена: средства из кредита 
била су намењена за набавку неопходних 
машина и алата, успостављање нове техно-
лошке линије и куповину цеви калибра 7 
mm, чија је производња била неисплатива. 
Ова чињеница, као и предвиђене набавке 
новог, готовог оружја, утицале су да се 
знатно смањи број ‘’кокинки’’ предвиђених 
за адаптацију. Већина домаћих извора на-
води да се Скупштина определила за 50.000 
пушака, док пуковник Дамјан Влајић, 
иначе члан комисије која је децембра 
1904. године радила на предлогу потреба 
српске војске, спомиње 40.000. С друге 
стране, у аустријским изворима срећу се 
два податка о броју цеви које је аустријска 
фирма испоручила Београду: 50.900 и 
50.000. Познати аустријски стручњак за 
пешадијско наоружање Хајно Хинтермајер, 
који је, према фабричкој архивској грађи, 
саставио преглед пословања ‘‘Österreichische 
Waffenfabriksgesellschaft Steyr” од 1870. до 
1918. године, наводи да је током фискалне 
1907-1908. године, Београду испоручено 
16.100, а током 1908-1909. године – још 
33.900 цеви. То потврђује да је Србија нару-
чила тачно 50.000 цеви односно, да број 
‘’кокинки’’ предвиђених за конверзију није 
премашивао ову цифру. У пролеће 1907. 
године министар војни ђенерал Радомир 
Путник потписао је решење о преправци 
‘’кокинки’’ а у Штајеру је, уз контингент 
пушака 7 mm маузер М99/07, наручено и 
50.000 цеви калибра 7 mm. Све припреме 
за посао завршене су јануара 1908, када је 
започета производња неопходних нових 
делова. До средине исте године из Штајера 
је стигло 34.000 цеви (прва партија од 16.100 
комада и 18.900 из друге транше), тако да су 
јуна месеца, под руководством Гојка Ђурића, 
крагујевачки радници започели посао на 
конверзији ‘’кокинки’’. Дневно је адаптирано 

Надзорник пушкарнице, Филип Петровић, са 
пушком М1880/07. Пушкарница око 1909. године



Колевка српске индустрије          51

од 100 до 120 пушака, односно до 12/25. маја 
1910. завршено је 34.000 пушака 7 mm Мау-
зер - Миловановић - Ђурић М1880/07. Како 
је у првом тромесечју ‘’OEWG’’ испоручио 
и остатак од 15.000 цеви, Министарство 
војно је 26. априла/9. маја 1910. године 
Заводу упутило наруџбину А.Т.Но.480, која 
је, између осталог, предвиђала адаптацију 
још 15.000 ‘’кокинки’’ у пешадијске пушке 
М80/07. Министарство је за ову партију 
пушака, те 2000 артиљеријских карабина, 
издвојило 660.000 динара из кредита од 150 
милиона динара, добијеном од банкарског 
конзорцијума још 27. октобра/9. новембра 
1909. године. ‘’Пушкарница’’ је до 4/17. 
марта 1911. године, када је даља адаптација 
обустављена, довршила још 9000 пушака, 
односно, укупно је војсци испоручено 
43.000 пушака 7 mm Маузер - Миловановић 
- Ђурић М80/07. Остали делови и 7000 
цеви задржани су у резерви за неопходно 
одржавање оружја. Према ‘’Прегледу о 
поруџбинама из ванредног кредита из зај-
ма од 150.000.000 динара који се шиље 
Г(осподину) М(инистру) В(ојном) према 
наређењу пов. А.Т.Бр.1633 од 31. августа 1911’’, 
до 30. септембра 1911. године за адаптацију 

пешадијских пушака, утрошено је 357.037,53 
динара. То, практично, упућује на закључак 
да је јединична цена конверзије износила 
око 39 динара, значи знатно више од понуде 
иностраних фирми, па је сасвим разумљива 
жучна скупштинска дебата из 1906. године 
око избора извођача радова.

За разлику од домаћег, скептичног ста-
ва, српски противници у предстојећим 
ратовима имали су високо мишљење о 
овом оружју. Немачки експерт Вандолек је, 
у часопису ‘’Schuss und Waffe’’ (1916 - 1917), 
написао да је то ‘’једна добра, за рат употре-
бљива пушка која је могла користити и 
муницију других модела’’.

Ђурићеве пушке биле су прво ватрено 
оружје на коме се појавила сигнатура крагу-
јевачког Завода. На глави сандука накнадно 
је утискиван државни орао (раширених 
крила, различит од грба на увезеним “мау-
зеркама”) око кога је, у овалу, пласиран 
натпис: ‘’Вој. Тех. Завод / Крагујевац’’. 

Пушка 7mm Маузер Миловановић-Ђурић М80/07
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Стрељачка муниција
 

Током 1896. године у Крагујевцу је осво-
јена и производња муниције 7,5х23mmR за 
српски револвер система Наган (Нагант) 
М1891. Пуковник Миодраг Васић је 1904. 
године развио и домаћу ручну бомбу, која 
је прву примену нашла током комитских 
акција на територијама под турском окупа-
цијом. Пуковник Васић је 1912. године уса-
вршио перкусиони упаљач и успорачку сме-
шу, па је бомба уведена у стандардно нао-
ружање српске војске под официјелном 
ознаком М12 (популарне “крагујевке” или 
“васићке”). Барутана “Обилићево” крај Кру-
шевца, 15. септембра 1891. године, започела је 
продукцију нитро-целулозног (бездимног) 
барута, што је омогућило да крагујевачки 
“Завод”, до 1901, освоји производњу муниције 
7х57 mm М1899. Током 1908. године линија за 

израду пешадијске муниције је обновљена, 
па је дневни капацитет достигао цифру од 
100.000 метака М99. 

Наруџбина из 1910. године

Како је већ речено, фарбрика је током 
1910. године добила више наруџбина на осно-
ву кредита од 150 милиона динара. Прво 
је 15/28. марта 1910. уследила наруџбина 
А.Т.Но.110 у висини од 6600 динара за 
12 низача метака за платнене реденике 
митраљеза 7 mm Максим М1909. Месец дана 
касније (26. априла/9. маја), уз наруџбину за 
адаптацију ‘’кокинки’’ (А.Т.Но.480) уследио 
је и захтев за израду:

- резервних пушчаних делова за суму од 
250.000 динара;

- 45 гарнитура поткивачког алата за 
суму од 4800 динара;

Пушкарница 1904. године. У првом плану пуковник Недељко Вучковић и надзорник Филип Петровић (десно)
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Комисија ВТЗ-а из Крагујевца приликом пријема муниције 7 mm М99 у Хинтербергу

Управа ВТЗ управник  Павле Шафарик (у средини)  и Тодор Селесковић (са псом) у Крагујевцу око 1890. године
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- 40 гарнитура пушкарског алата за 
суму од 20.000 динара;

- 50 милиона метака 7х57 mm М1899 за 
суму од 4.400.000 динара;

- 39 великих фишеклија М1899 за суму 
од 261.993 динара;

- запрежног прибора за 30 батерија за 
суму од 598.507 динара;

- 800 сабљи за пешадијске нареднике 
(М1895) за суму од 65.000 динара и

- 7049 артиљеријских ножева (М1897) за 
суму од 65.000 динара (9,2 динара по тесаку).

Део наруџбине који се односио на пу-
шке и хладно оружје уследио је на осно-

ву мањка исказаног још у ‘’Прегледу бро-
јног стања оружја, оружног прибора и 
муниције целокупне краљевске војске на 
дан 31. марта 1904. године (К.Пов.А.Но. 
272)’’, који је саставио шеф слагалишног 
одсека арт. тех. потпуковник Владимир 
Рајковић. Интересантно је да је армија 1904. 
године имала вишак од 748 пешадијских 
наредничких сабљи М1895, а 1910. године 
ипак је наручено чак 800 сечива. По свему 
судећи, Завод овај посао никада није 
реализовао.

 Наруџбина А.Т.Но.663 за израду 32.000 
месинганих поклопаца (заштитника уста 

Тријажа заплењених турских пушака система Маузер. Крагујевац 1913.
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цеви) за пушке 7 mm Маузер М1899 (уку-
пне вредности 15.000 динара) и 3000 малих 
фишеклија (укупне вредности 15.000 ди-
нара), уследила је већ 6/19. маја исте године.

Практично, из кредита реализованог 
1909. године, 6.852.761,95 динара је било 
предвиђено за набавке војног материјала 
из Крагујевца (рачунајући и артиљеријску 
муницију). 

Авионске бомбе система 
Васић

Током 1914. године артиљеријско-тех-
нички пуковник Миодраг Васић је ко-
нструисао и више врста авионских бомби, 
које су за потребе Аеропланске ескадре 
Аеропланског одељења Шумадијске дивизије 
првог позива и француске ескадриле МФ. 
С99 произведене у крагујевачком Заво-
ду. Ваздухопловна команда је 25. маја 1915. 
затражила израду 100 ударних бомби од 16 
kg и 300 бризантних бомби од 5 килограма. 
Прототипови су тестирани 28. јуна исте 
године на аеродрому код Пожаревца. Фран-
цуска ескадрила је 3. јуна такође нару-
чила 100 великих бомби и 150 шрапнела 
конструкције Миодрага Васића. До 16. 
јула на пробама су постигнути одлични 
резултати па је 19. августа затражено још 
50 бомби од 40 килограма. Током лета, 
у Крагујевцу је наручено 500 запаљивих 
бомби француске конструкције (стварале 
су у просеку 6 пожарних огњишта у кругу 
пречника 200 м), 200 гасних бомби (стварале 
су 200 м³ загушљивца), те још 50 бомби од 
40 килограма. До 22. августа 1915. године 
Војно-технички завод је израдио 144 бри-
зантне бомбе од 5 kg, 2 од 40 kg, 2 од 60 kg, 8 
запаљивих, 2 гасне и 22 школске бомбе. 

Допринос фабрике развоју 
градске инфраструктуре

Познато је да је још у време подизања пр-
вих војноиндустријских објеката покренуто 
питање снабдевања града и Тополивнице 
пијаћом водом. Издашност Лепенице, Ждра-
љице, Бресничке и Петровачке реке нису 
биле довољне да подмире потребе вароши 
и нових индустријских постројења, а састав 
тла није омогућавао израду артерских 
бунара. Општинска управа је 1893. године 
ангажовала инжењера на служби у ВТЗ-у, 
Стевана Миросављевића да изради про-
јекат са предмером и предрачуном новог 
водовода. Током 1896. истражни радови 
на испитивању налазишта поверен је про-
фесору Техничког факултета Велике школе 
у Београду хидроинжењеру проф. др. Ни-
коли Стаменковићу (1858-1910). 

До 1904. године извршена је каптажа 
извора у Трмбасу (капацитет 1,5 – 3,5 l/s), 
одакле је вода гравитационо спровођена од 
Метиног брда до резервоара у Горњем парку, 
а од резервоара је изграђен цевни развод 
до 15 уличних чесми. Како су само дневне 
потребе Завода износиле чак 23 l/s, очито да 
нови водовод није задовољавао ни основне 
потребе града и фабрике. Војно-технички 
Завод је био приморан да индустријску, 
технолошку воду, обезбеђује црпљењем 
из Лепенице и Ждраљице. Ово, свакако, 
није могло бити трајније решење, поготово 
што су обе реке, у летњем периоду, често 
пресушивале. До почетка Првог светског 
рата, овај проблем покушао је да разреши 
добар познавалац домаћих кадрова и 
прилика, пројектант канализационих сис-
тема у Београду и блиски сарадник др 
Стаменковића грађевински инжењер Ду-
шан Нинковић (1858-1912). Нинковић је у 
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периоду од 1895. до 1897. године обављао 
функцију инжењера Министарства војног 
са седиштем у Обилићеву. Са тог положаја 
премештен је на место инжењера при Војно-
техничком заводу у Крагујевцу, где је радио 
до 1904. године. Након пензионисања, 1909. 
године, Нинковић се запослио у Крагујевцу 
као варошки инжењер. Током двогодишњег 
обављања ове фунцкије, он је, између оста-
лог, предвидео изградњу водојаже на Ждра-
љици. Но, ова замисао ће чекати на реали-
зацију више од две деценије.

Краљ Петар I, кнез Арсен и принц Александар у посети ВТЗ, 1903. године

Долазак првог воза у Крагујевац, 1886
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С рби су технологијом израде артиље-
ријског материјала овладали још 
у периоду револуције, од 1804. до 

1813. године. Од 1808. године у “Арсеналу” у 
Доњем граду београдске тврђаве, са успехом 
су изливана лака, мобилна оруђа аутохтоне 
конструкције (тзв. “Хајдук”-топови), у кали-
брима од 1 до 4 фунте.

Производња мешовитог 
система спредпунећих 
топова

Свестан специфичног међународног 
положаја Кнежевине Србије, Илија Гара-
шанин је 1848. године обновио идеју о 
самосталној изради топова. Нова “Топо-
ливница” лоцирана је опет у Београду, на 
простору омеђеном улицама Немањином, 
Кнеза Милоша, Бирчаниновом и Ресавском 
(Генерала Жданова), односно у кругу “Ради-
онице за оправку оружиа”. За управника 
“Радионице” и “Тополивнице” постављен 
је Атанасије Николић (1803-1882), а први 
мајстори, ангажовани на моделирању и 
ливењу, били су зидар (“дунђерин-мајстор”) 
Васа (Веса) Јовановић и мајстор-ковач Гли-
горије Божић-”Бачванин”. Јовановић и Бо-
жић су извесно време провели на обуци у 
тополивници у Панчеву. 

Србија се у првом тренутку определи-
ла за аустријски, односно Лихтенштајнов 
(Lichtenstein) систем пољских топова од 3 
и 6 фунти. Прво оруђе калибра 6 фунти, 
међутим, изливено у новом погону, није 
издржало хидрауличну пробу. Показало се 
да домаћи мајстори не располажу довољним 
искуством и адекватном технологијом. Да би 
се пребродиле почетне тешкоће, начелник 
“Военог штаба” Коста Магазиновић је 1849. 

ТОПОЛИВНИЦА

Илија Гарашанин (1812.-1874.)
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године отпутовао у Лијеж, са задатком 
да пронађе искусне стручњаке и набави 
неопходну опрему. Магазиновић је анга-
жовао артиљеријског капетана пољског 
порекла, Максимилијана Нијепрека (Ma-
ximilian Nijeprek), машинисту Тусан Де-
лурса (Toussaint Delours), те вртиоца Ки-
ноа. Кнез Александар Карађорђевић је 
27. октобра/11. марта 1849. верификовао 
уговор са Нијепреком, што је значило да 
радови у Београду могу да отпочну. До 13/25. 
децембра 1849. године, по Нијепрековим 
инструкцијама сазидана је пећ типа “ре-
вербер” (ревербераторна пећ), а из Лијежа 
је стигла и неопходна опрема. Већ у старту, 
међутим, показало се да белгијски капетан 
није квалификован – унутрашњост пећи 
није обложио “белим” (ватроотпорним, од 
силикатне глине) опекама. Реконструкција је 
поверена двојици мајстора, чешког порекла, 
из фабрике стакла Аврама Петронијевића 
у Црном Врху на реци Белици (округ 
јагодински, “беличка стаклара”). Међутим, 
ни побољшана пећ није допринела квалитету 
производа; свих 17 цеви, колико је укупно 
изливено под Нијепрековим надзором, има-
ле су шупљикаву структуру. 

Копирајући технологију тада једног 
од најмодернијих постројења у Европи, 
Краљевске тополивнице из Лијежа (La 
Fonderie Royale de Canons à Liège), за потребе 
“Тополивнице”, односно, за покретање 
стругова (за спољашњу обраду) и бушилица 
(за разбушивање цеви на тачан калибар), 
у лијешкој фирми “Лашосе” (‘’Lachaussé’’, 
Longdoz-Liege, завод за производњу ма-
шина), крајем 1849. године наручена је 
прва парна машина, снаге 15кW. Машина 
је транспортована копном и токовима 
Дунава и Саве на релацији Лијеж (Liege) 
– Линц (Linz) – Беч (Wien) – Семеринг 
(Semmering) - Сисак - Забрежје - Београд. 

Турска је, међутим, на подстицај Аустрије, 
енергично протествовала због развоја војно-
индустријског комплекса; машина је одмах 
уклоњена из пограничне зоне (изван погледа 
београдских Турака); на воловским колима 
пренета је до Крагујевца, те, 1. августа 1850, 
у присуству Константина Магазиновића 
и Луја Лорена Лашосеа, који је машину 
допратио до Крагујевца, монтирана на 
освећене темеље. Дислокација парне машине 
означила је први корак ка трајном избору 
новог седишта “Тополивнице”. Осим тога, 
ово је била прва парна машина у Кнежевини 
Србији. Од не малог значаја је да у то време 
ни француске државне ливнице у Дуеу 
(Douai) и Стразбуру (Strasbourg), из којих 
ће бити ангажован управник крагујевачког 
‘’заведенија’’ још увек нису имале парни 
погон машина.

Због све сложеније међународне ситуа-
ције, Совјет је 6/18. новембра 1850. године 
донео одлуку да се комплетна ливница 
измести у унутрашњост. “Попечитељство 
внутрених дела” је 9/11. марта 1851. 
предложило Крагујевац, а кнез Александар 
је 17/29. марта “Попечитељству финансија” 
образложио разлоге избора ове локације 
и верификовао Документ о пресељењу 
Тополивнице из Београда у Крагујевац 
(оснивачки акт Тополивнице у Крагујевцу):

Оснивачки акт Тополивнице (факсимил) 
из 1851. године >
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Попечитељству 
финансија

Како је под 20. новембром пр. године ВН. 2316, да се по новом пројекту 
Попечитељства Внутрени Дела заведение Тополивнице наше организира, 
Попечитељство је исто приступивши к делу устројавања Тополивнице 9. 
тек. мес. ВН. 188, учинило Совету представление, да се Тополивница у 

Крагујевцу смести, и то из следећих узрока:
a.

Што је тамо средоточеније Србије, које је најважније јемство за добар успех 
и сушћествовање наше Тополивнице, која ће вели, као фабрика одбране наше 
отаџбине онде, као у срцу Србије најбољу сигурност у свако доба имати.

b.
Што се у Крагујевцу налазе толика зданија Правителствена, која би се са 
знатном економијом Правителственом за радине Тополивнице употребити 

могла.
c.

Што нам то место због краћег свог растојања даје лакост заведение ово 
чешће поодити, и тако боље о напретку бринути се.

d.
Што Мајдан-Пек, о коме је вођен преговор за премештај Тополивнице, 
премда рудама богат, нема она условиа, и што планина на оној обали 

Мораве, обстојана Народом, који ни у које доба енергију Шумадије развио 
није, -једна је удаљена пустиња где би се одвећ тешко одавде чак заведение 

то са изискујућом се бригом потпомагати и чувати могло.
e.

Што огрев за воено и од овакве важности заведение није никакав озбиљан 
вопрос, једно зато, што Тополивница далеко мање дрва троши, него што се 

мисли о томе, и док је централно Правителство седиште своје у Крагујевцу 
имало и онда се знаменити Гарнизон држао, никада овако што, да огрева 
нестати може, наум никоме падало није; а друго што та Тополивница 

имајући сасвим воено значење, мора се онде сместити, где се најбоље чувати 
може, па ма било то са неким жртвама скопчано; и напослетку.

f.
Представљајући ово Попечитељство речено, што се Београда тиче, гди 

је досад наша Тополинвица смештај свој имала, примечава, да ово место 
не треба ни помињати зато, што ће вели сваки Србин лако узроке и без 
толковања наћи, због којих није никако могуће такав посао овде радити.

Уваживши причине горе изложеног представлениа Попечитељства Внутрени 
Дела, Ја сам у сагласиу са Советом од 13. овог месеца и године Н 213 
решио: да се Правителствена Тополивница у Крагујевцу смести и заведе.
Које решение и саобштавам настојећим како Попечитељству Внутрени 

Дела, тако и Финансија ради надлежног њиовог употреблениа.

ВН.211 17. марта 1851. године А. Карађорђевић, с.р.
У Београду
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Под надзором “рачуноводитеља” Мило-
ша Недељковића, све инсталације “Топо-
ливнице”, почетком априла исте године, 
пренете су у Крагујевац.

Још увек је, међутим, остао отворен про-
блем кадрова и технологије. Уговор са Није-
преком раскинут је 3/15. маја 1851. године, а не-
срећно су се завршили и ангажмани лијешких 
ливаца Огиста Дешанжа (August Dechange, 
водећи ливац у Краљевској тополивници) и 
мајора Добреcа (Daubrée). Ништа мање среће 
није био ни Луј Лорен Лашосе, кога је 30. 
јула 1851. године, као испоручиоца опреме и 
познаваоца технологије, ангажовало Попе-
читељство унутрашњих дела. Он је, међутим, 
након седмодневног боловања преминуо и 
сахрањен о државном трошку у кругу цркве 
кнеза Милоша. 

Коначно, осведочени франкофили Ко-
нстантин Магазиновић и Илија Гарашанин, 
успели су да издејствују сагласност цара 
Наполеона III о ангажману контролора 
ливница Дуе (Douai) и Стразбур (Strasbourg), 
мајора Шарла Лубрија (Charles Loubry). 
Са дозволом Министра војног генерала 
Армана Жака де Сен-Арноа, Лубри је са 
супругом Зефирином Софи (Zéphirine 
Sophie Gaudefroy, 1808-?) из Париза кренуо 
24. децембра 1852/5. јануара 1853, а у 
Београд је стигао 16/28. јануара 1853. године. 
Четири дана касније, потписао је уговор о 
ангажману за директора “Тополивнице у 
изградњи” и одмах се упутио у Крагујевац. 
У Крагујевцу су, у периоду од 1850. до 
почетка 1853, довршени грађевински обје-
кти “Тополивнице”, те инсталирана парна 
машина са одговарајућим котловским по-
стројењем. Након Лубријевог доласка, тре-
бало је монтирати стругове и бушилице 
за обраду изливених цеви, дизалицу за 
извлачење одливака из рупе, извести 
трансмисиони погон од парне машине до 
машина-радилица, ископати рупе за калупе, 
подићи изнад њих ливачку пећ, те израдити 
осовине и шаблоне за формирање калупа. 

Паралелно са постављањем преосталих 
капацитета и ангажовањем професионалне 
радне снаге, “попечитељ внутрених дела” 
Алекса Симић, по налогу кнеза Александра, 
у Београду је формирао посебну Комисију, 
задужену за избор артиљеријског система 
који би се производио у Крагујевцу. У 
састав Комисије инкорпорирани су наче-
лник “Главног военог штаба” Конста-
нтин Хранисављевић, артиљеријски “по-
дполковник” Стефан Миљковић, “нача-
лник Економическог оделенија” Атанас 
Николић, артиљеријски капетан, управник 
Артиљеријске школе Франц Зах, профе-
сор артиљерије на Артиљеријској школи, 

Петар Протић (1825.-1854. године), 
први српски управник Тополивнице
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артиљеријски поручник Петар Протић, 
те деловођа, Димитрије Миланковић. По-
времено су консултовани “подполковник” 
Јован Лукачевић и Стеван Петровић-Кни-
ћанин, а одржан је и један састанак на 
највишем нивоу, са кнезом Александром, 
“попечитељем внутрених дела” Алексом 
Симићем, те помоћником попечитеља, Але-
ксандром Ненадовићем. Домаћи стручњаци 
лутали су између пруског (C-1842) и фра-
нцуског система Валe (Valeé) М1827. Ову не-
одлучност искористио је швајцарски арти-
љеријски официр (рођен у Цириху) Ка-
рло Орели (Charles d’Orelli, Karl von Orelli, 

2. марта 1850. добио чин артиљеријског 
мајора швајцарске армије), ангажован од 
стране Главне Воене Управе 11/23. априла 
1853. године. На његову иницијативу, у 
производни програм крагујевачке “Топо-
ливнице” и наоружање српске војске уведен 
је мешовити спредпунећи глаткоцевни сис-
тем, који су чинили: дванаестофунтовни 
(121,4 mm) тешки пољски топови Валe 
М27/53, швајцарски шестофунтовни (95,5 
mm) пољски топови М53, дуге хаубице Валe 
М27/53 од 16 cm (160 mm) или 6’’, кратке 
швајцарске дванаестофунтовне (132 mm) 
хаубице М53, те брдске дванаестофунтовне 

Хаубица калибра 6 фунти М1853
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(121,2 mm) хаубице Валe М27/53. Уочљиво је 
да избор материјала условљавала брдовита 
и испресецана конфигурација српског 
војишта. Терен је, наиме, био сличан швај-
царском, а и инспектор француске арти-
љерије, генерал Шарл Вале (Sylvain-Cha-
rles, comte Valée, 1773-1846), свој систем 
је развио на основу личних искустава 
стечених током операција у Шпанији. Из 
писма Министру унутрашљих дела ВНо. 
1292 од 12/25. октобра 1853, дознајемо да је 
Орели приступио конструисању лафета по 
узору на швајцарски модел. Но, насупрот 
Орелијевом скупим лафетима швајцарског 
типа, Лубријев заменик, поручник Петар 
Протић - Драгачевац, за сва оруђа кон-
струисао је функционалније и јефтиније 
лафете, прилагођене српском војишту, баз-
иране на пруском систему C-42. У Србији 
су оруђа на домаћим лафетима офици-
јелно означена као ‘’швајцарски модел ла-
ког пољског топа од 6 π (фунти), швајца-
рски модел кратке хаубице калибра 12 π, 
француски модел тешког пољског топа од 
12 π, дугачка шестоцолова хаубица и горска 
(брдска) хаубица од 12 π’’. 

Лубри и Протић су највише проблема 
имали око копања рупа за калупе. Због под-
водног терена знатно време је изгубљено на 
безуспешним покушајима дренаже; коначно 
рупа је озидана изнад нивоа подземних вода, 
што је диктирало и подизање конструкције 
пећи. Сви припремни радови завршени 
су до октобра 1853; 13/25. и 14/26. октобра, 
пећи су напуњене бронзаним деловима 
“шупљикавих” топова, које је безуспешно 
покушавао да излије Максимилијан Није-
прек, а кнез Александар је обавештен да ће 
прво ливење бити изведено 15/27. октобра 
1853. године. Прво успешно ливење 4 ше-
стофунтовна швајцарска пољска топа и 
две “кратке”, дванаестофунтовне хаубице, 

извршено је 15/27. октобра 1853. године. 
“Ливење је испало врло добро. Његова 
Светлост Господар (кнез Александар) и сва 
његова свита обрадују се овим сретним 
изласком. Књаз је... г. Лубри(ја) благодарио, 
дао му сат са српским грбом (на предлог 
Совјета, кнез Александар је још 10/22. 
октобра дао налог да се купи сат вредан 
70 дуката цесарских, што указује да се већ 
тада знало да ће ливење бити успешно), а 
радницима 50 дуката цесарских поклонио. 
По овоме звук топова огласио је Србији 
одавно изчекивану успешност и обрадовање 
овом труду, кои се заиста ни у каквој 
држави за мале не почитује. Под пенџером 
директора (Лубрија) свирала је Књажеска 
кавалеријска музика, а он је весео частио 
свој персонал шампањером, кога је од Књаза 
на поклон добио. Једном речју, од Господара 
до најмањег у Крагујевцу, све је весело било”. 
Тај датум усвојен је као Дан крагујевачке 
Фабрике оружја. 

Шарл Лубри је на положају директора 
“Тополивнице” остао до 12/24. августа, а 
31. августа/12. септембра и 1/13. септембра, 
званично је дужност предао привременом 
управнику, Петру Протићу. На предлог 
Совјета, Протић је, 15/27. децембра 1854, 
постављен за вршиоца дужности упра-
вника “Тополивнице”. За главног ливца 
одредио је питомца Артиљеријске школе, 
Милутина Јовановића, што значи да су 
комплетну производњу преузели домаћи 
кадрови. До тог тренутка, тачније, од 
15/27. октобра 1853. до 12/24. јуна 1854. 
године, изливени су 4 трофунтовна топа 
система Лихтенштајн, 20 шестофунтовних 
швајцарских пољских топова, 10 швајцар-
ских кратких дванаестофунтовних хау-
бица, 8 дугих хаубица Вале од 6” и 4 брдске 
дванаестофунтовне хаубице Вале (46 цеви). 
Нажалост, у истом периоду довршено су 
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само 8 лафета са карама тако да је 38 оруђа 
било ван оперативне употребе. Протић се 
на положају вршиоца дужности директора 
налазио до јануара 1859. године. Под њего-
вом управом, тачније од септембра 1854. 
до 30. априла/12. маја 1857. године, Милу-
тин Јовановић је излио 19 цеви за тешке 
пољске топове од 12π, 14 цеви за швајцарске 
лаке пољске шестофунтовне топове, 17 

дванаестофунтовних цеви за тешке пољске 
топове Вале, 4 цеви за брдске дванаесто-
фунтовне хаубице Вале, једну цев за дугу 
хаубицу Вале од 12” и један трофунтовни топ 
система Лихтенштајн (‘’за потребе Књаза 
када је он у Београду’’). До  9/21. марта 1855. 
године, на 55 до тада израђених цеви нису 
биле постављене нишанске справе а само 
23 је било постављено на лафете, а до 30. 

Хаубица калибра 6 фунти система Лихтенштајн
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априла/12. маја 1857. године, Лафетарница 
је израдила 53 лафета, 41 предњак, 21 кару 
и једну покретну ковачницу. Након тога, 
производња у Тополивници је скоро замрла. 
Тек 1860. године израђене су још 24 брдске 
дванаестофунтовне хаубице Вале, што значи 
да је у Крагујевцу укупно изливено 109 глат-
коцевних спредпунећих оруђа различитих 
калибара и система. 

Производња топова система 
Ла Ит

Утемељење Народне војске као носиоца 
ослободилачке мисије, одразило се и на 
убрзану модернизацију наоружања Кне-
жевине Србије. У то време већина европских 
армија, па и главни потенцијални противник 
- Турска, прелазили су на жлебљени систем 

Брдски топ калибра 85 mm система Ла Ит М1863
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артиљеријских оруђа. Пресудну улогу у 
избору савременог артиљеријског система 
за српску војску, уз пуну подршку актуелног 
министра војног, Француза Иполита Мон-
дена (Hippolyte Mondin), одиграо је нови 
управитељ “Тополивнице” Миливоје Пе-
тровић - Блазнавац. Блазнавац се највише 
ослањао на аустријска искуства, стечена 
након експеримената са свим познатијим 
домаћим и иностраним артиљеријским 
материјалом. Аустријанци су априла 1860. 
године усвојили шестофунтовне и два-
наестофунтовне спредпунеће топове фра-
нцуског система Ла Ит (La Hitte) М1858, са 
трапезним жлебовима, домаћу конструк-
цију Зигловог (Siegl) картеча са куглицама од 
цинка, те конкусиони упаљач Флајшхендел 
(Fleischhandel). Само три године касније, 
и Србија усваја тешки и лаки пољски топ, 
брдски топ, те мерзер Ла Ит М58/63 кали-
бра 4 фунте (85,6 mm). Миливоје Петровић 
- Блазнавац је, уз помоћ италијанског капе-
тана Ланолинија за све типове оруђа раз-
вио аутохтоне лафете и заложио се за усва-
јање аустријског типа картеча (Siegl) и 
конкусионих упаљача (Fleischhandel). Држа-
вни Савет је 1863. године прихватио Блазна-
вчеве предлоге. У бечкој фабрици “Carl Siegl 
Maschinenfabrik” наручена је: једна “хобл-
машина” (брусилица), вредна 1800 форинти; 
три бушилице, са пратећим прибором фи-
рме “Pirko”, укупне вредности 480 фори-
нти; пумпно постројење (за остварење хид-
рауличког притиска приликом пробе гра-
ната), вредно 375 форинти, те два парна 
котла, вредна 6412 форинти и 19 крајцара. У 
фабрици “Schmidt”, истовремено, купљена 
су два струга, масе 100 (560 kg) и 110 центи 
(620 kg), вредна 3000 форинти. Блазнавац је 
тесно сарађивао и са руским артиљеријским 
капетаном Снесаревим. Има индиција да 
је Снесарев намеравао да ступи у српску 

службу. Кнез Михаило, наиме, у писму упу-
ћеном Блазнавцу из Цириха, 8/20. јуна 1867, 
наводи како му се “допада...да Г. Снесарев 
прихвата ступити у (српску) службу, и то 
без икаки претензија”. Кнез је “држао” да би 
било добро и “полезно, да би Г. Снесарева 
(Блазнавац) одма употреби(о) у послове, те 
би се тиме, без губљења времена, приводило 
у дело оно што он назначава”. Снесарев је 24. 
маја/5. јуна 1867. руском конзулу у Београду 
Шишкину предлагао да се у крагујевачкој 
“дрводелници” (“лафетарници”) изврши 
мо-нтажа ваљака, те да се формира “дре-
кселница” (погон за кружну обраду дрвета) 
са 40 радника, који би производили дрвене 
упаљаче за сферичне гранате. 

Крагујевачка “Тополивница” је прои-
зводњу нових оруђа освојила 1864. године. 
Кнез Михаило Обреновић, наиме, приликом 
своје посете Крагујевцу, 1/13. јула 1864. године, 
присуствовао је ‘’првим гађањима из управо 
усвојених изолучених топова’’. Министар 
војни..., 22. септембра/4. октобра 1865. године 
је решењем ФНо.3155 установио да се на цеви 
не стављају никакве ‘’марке’’ и да на топу, 
осим жига који показује његову ‘’тежину’’ 
(масу), не буде никакве друге ознаке. 

Војсци је убрзо испоручено 80 тешких, 144 
лака пољска и 16 брдских четворофунтовних 
топова. Према Сави Грујићу, овај подухват 
“Тополивнице” имао је одређен психолошки 
ефекат и знатно је допринео успешном окон-
чању политичке акције Михаила Обрено-
вића око задобијања градова. 

Почетком осме деценије 19. века, међу-
тим, суседне државе у своје наоружање уводе 
савремене острагпунеће топове. Спутана 
скромним финансијским могућностима, 
Србија није могла тако брзо да прати развој 
ратне технике. Да би бар донекле парирала 
потенцијалном противнику, крагујевачка 
‘’Тополивница’’ је 1872. године Ла Итовим 
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кли-настим олуцима ожлебила три батерије 
старих пољских топова Вале М27/53, које су 
свечано “поклоњене” кнезу Милану Обре-
новићу. “Нови” дванаестофунтовни (120 
mm) кратки пољски топови импоновали 
су својим дометом од 4000 метара. У инте-
римском периоду између два рата са Турском 
(1877), у Крагујевцу је изливено 26 тешких 
пољских четворофунташа, а успешно су 
изолучене и адаптиране на Крупов (Krupp) 
острагпунећи систем две старе, дуге хаубице 
Валe М27/53, калибра 12”. 

Искуства стечена у ратовима 1876-1878. 
године указала су да је неминовна реор-
ганизација и модернизација наоружања 
српске војске. Питање преоружања новим 
артиљеријским материјалом покренуто је 
6/18. маја 1878. године. Артиљеријски ко-
митет је, 22. августа/3. септембра 1880, 
Министру војном предложио да се на-
прави предрачун колико би коштала пре-
оријентација “Тополивнице” на произво-
дњу новог система топова од тврде Уха-
цијусове (Uhacius) бронзе, те колико би 
износили трошкови преоружања артиље-
рије оваквим материјалом. Због пушчаног 
питања, међутим, овај проблем одложен је за 
боља времена. Артиљеријски комитет је 1/13. 
маја 1883. изашао са коначним предлогом 
да се српска артиљерија преоружа увозним 
топовима, а да се “Артиљеријско-технички 
заводи” оспособе само за производњу одго-
варајуће муниције. Током 1885. Комисија 
Артиљеријског комитета усвојила је нови, 
острагпунећи артиљеријски материјал, 80 
mm Де Банж (De Bange) М1877/1885; топови 
су наручени у париској “Société anonyme 
des anciens établissements Cail”. Овим је 
“Тополивница” изгубила значај производног 
погона. Последња батерија топова система 
Ла Ит изливена је 1886; од тада, Тополивница 
и Лафетарница егзистирају само по имену. 

Муниција за брзометне 
топове

Насупрот томе, погони за производњу 
артиљеријске муниције наставили су са 
интензивним радом све до пада Крагујевца, 
1. новембра 1915. године.

 На продуктивност овог сектора свакако 
је највише утицала испорука пољских топова 
75 mm М1907 француске фирме ‘’Шнајдер’’ из 
Крезоа (‘’Schneider - Canet et Cie’’ en Creusot). 
Уговор од 30. децембра 1906. године обухватао 
је испоруку 47 пољских батерија (188 топова 
75 mm), 112.800 шрапнела, 28.200 разорних 
граната, откуп лиценце за производњу арти-
љеријске муниције и обавезу стручњака 
из Крезоа да у Крагујевцу изграде објекте и 
инсталирају линију дневног капацитета (8 
часова) од 200 метака. Грађевински радови и 
инсталација уређаја и машина довршени су 
до пролећа 1910, тако да је 26. априла/9. маја 

Артиљеријска муниција
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исте године, решењем А.Т.Но.480 (наруџбина 
потврђена решењем А.Т.Но.5586 од 27. маја/9. 
јуна 1910), у новим погонима наручена израда 
20.000 шрапнела. Три месеца касније, 19 
јула/ 1. августа, уследила је и наруџбина 
(А.Т.Но.586) за: 

- лаборисање 160.000 шрапнела за пољске 
топове 75 mm Шнајдер М1907 (М1907-А?, 
укупне вредности 75.161,47 динара); 

- лаборисање 40.000 разорних граната за по-
љске топове 75 mm Шнајдер М1907 (М1907-А?, 
укупне вредности 10.753,88 динара); 

- израду 30.000 дрвених преграда и цин-
кованих кутија за сандуке за паковање 
артиљеријске муниције за шнајдерове топо-
ве (укупне вредности 208.711,28 динара) и,

- израду 13.334 сандука за паковање граната 
за шнајдерове топове (укупне вредности 
473.861,95 динара). 

На основу до сада доступних извора, 
није јасно у ком степену су реализоване ове 
наруџбине. Према Прегледу К.Б.Но.9803, 
16.260 шрапнела завршено је тек до 31. 
августа/13. септембра 1911, а остатак од 3740 
комада испоручен је војсци највероватније 
до краја исте године. Током производње, 
међутим, појавио се низ проблема тако да 
је највећи део шрапнелских зрна из ове 
партије третиран као ‘’шкарт’’. По свему 
судећи, недостатак је био у застарелој и 
компликованој конструкцији упаљача. То-
ком Колубарске битке, у позну јесен 1914, 
Војно-технички завод је искористио 18.500 
упаљача са ‘’шкартиране’’ муниције из 1911. 
године (око 90% наруџбине), преправио 
их, додавањем алуминијумског уметка на 
перформансе новог типа упаљача за оруђа 
М1907-А, те комплетирао 15.000 бојевих 
шрапнелских граната (у резерви се налазило 
15.000 готових шрапнелских кошуљица) и 

Пренос снаге са динамо-машине на стругове. ВТЗ око 1908. године
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3500 граната за изналажење одстојања (мо-
нтажа на кошуљице од ливеног гвожђа 
вежбовне муниције).

Мане уочене током производње прве па-
ртије шрапнела највероватније су утицале 
да се српска војска накнадно определи за 
робустнији, једноставнији, алуминијумски 
упаљач конструкције Хајнриха Ерхардта. 
(Ingenieur Heinrich Ehrhardt, 1840-1928). 
Осим тога, наручена је и нова партија од 
40 батерија (160 топова) усавршених оруђа 
75 mm Шнајдер М1907-А, која су кори-
стила муницију пуњену тротилом (уместо 
шнајдерита) и опремљену модернијим упа-
љачима (на нове гранате није се могао поста-
вити упаљач М-1907). 

Ерхардт је био оснивач и председник 
Управног одбора ‘’Rheinische Metallwaren- 
und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft’’ из 
Диселдорфа (Düsseldorf), у чијем саставу 
је био и погон за производњу муниције и 

упаљача ‘’Munitions und Waffenfabrik AG, 
Sömmerda’’. Србија је са ‘’Рајнметалом’’, 
односно, инж. Ерхардтом, прве контакте 
успоставила још августа 1903. када је, током 
избора новог топовског система, домаћа 
комисија обишла Државну тополивницу у 
Бриселу, те фирме ‘’Schneider - Canet et Cie’’ у 
Крезоу, ‘’Skoda Werke AG’’ у Плзењу (Pilsen), 
‘’Forges et Acieries de la Marine et Homecourt 
à Saint Chamond’’, ‘’Elswick Ordnance’’ (део 
‘’Company Sir WG Armstrong Mitchell & 
Company’’), ‘’Vickers Sons and Maxim Limi-
ted’’, ‘’Krupp AG’’ и ‘’Rheinische Metallwaren- 
und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft’’ у 
Диселдорфу. Током проба конструкција 
Круп (Krupp), Армстронг (Armstrong), Ер-
хардт (Erhardt), Шнајдер (Schneider), Сен 
Шамон (St. Chaumont) I и Сен Шамон II, 
уочени су квалитети Ерхардтових упа-
љача. Како је познато, тзв. ‘’топовска кри-
за’’ резултирала је избором француског 
материјала. Но, мане уочене током израде 

Радионица ВТЗ Крагујевац, око 1910. године
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прве серије француске муниције, оправдале 
су накнадно опредељење за немачку кон-
струкцију упаљача. Са ‘’Rheinische Meta-
llwaren und Maschinenfabrik Aktiengesell-
schaft’’, највероватније, маја или јуна 1910, 
потписан је уговор о откупу лиценце за 
упаљаче, подизању објекта и монтирању 
производне линије Упаљачнице, те прои-
зводњи 8000 граната 75 mm са новим типом 
упаљача. Лично Ерхардт, са двојицом посло-
вођа и четворицом главних мајстора, у 
Крагујевац је стигао 16/29. октобра 1910. 
године. Користећи линију Шрапнелнице 
коју су изградили Французи и постојећу 
Чаурницу, немачки стручњаци су током 
1911. године започели продукцију зрна и 
чаура, док је нова Упаљачница пуштена у 
погон 1912. године. Очито је да, због бојеве 
готовости армије, производња 20.000 шра-
пнела није могла чекати ове рокове. У 
том циљу је 28. октобра/10. новембра 1910. 

године (А.Т.Но.12.296), за суму од 20.675 
динара, у фирми ‘’Schneider - Canet et Cie’’ 
из Крезоа наручен неопходан алат и прибор 
за елаборацију муниције 75 mm М-1907. 
Исто се односи и на елаборацију 160.000 
шрапнела и 40.000 разорних граната М-1907 
(М-1907А) француског порекла. У овом 
случају, међутим, могуће је да је већи део 
муниције опремљен новим упаљачима јер 
је до 31. августа/13. септембра 1911. године 
било довршено тек 10.993 шрапнела и 2175 
граната.

Почетак Првог светског рата предста-
вљало је посебно оптерећење за крагујевачку 
фабрику. Од објаве мобилизације, 15/28. 
јуна, до 18/31. октобра 1914. године, завод је 
израдио 16.000 граната 75 mm. У то време, 
у фабрици је радило 3000 људи у две смене 
по 12 часова. Без обзира на ове напоре, 
дневни капацитет је био 250-260 шрапнела 
и 200 упаљача. Нове чауре 75х280mm нису 

Одељење Пиротехнике, око 1910 године. На слици је видљив митраљез система Максим на троношцу 
М1909 и пушкомитраљез Мадсен М1904
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Михајло Пупин са радницима ВТЗ и ученицима ВЗШ на специјализацији у Филаделфији, САД,
почетком 20 века
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Радионица ВТЗ-а, 
Крагујевац
око 1905. године

Радионица ВТЗ-а, Крагујевац око 1905. године Електрична централа ВТЗ, Крагујевац,  
око 1910. године
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се ни производиле јер су наново лабори-
сане прекалибрисане чауре враћане са 
фронта, а постојала је и резерва од 120.000 
комада. Фабрика је располагала залихама 
компоненти за израду 5000 шрапнела, као и 
са 20.000 готових шрапнелских кошуљица. 
Могућности за израду разорних граната 
биле су још скромније. У недостатку хидра-
уличних преса, дневно се могло произвести 
само око 80-100 зрна. Иако је постојала 
залиха челичних трупаца за изаду 6500 зрна, 
као и 12.000 тротилских пуњења, није било 
ударних упаљача и детонаторских каписли.

Позната је криза у резервама артиљеријске 
муниције пред Колубарску битку, као и захтев 
да Француска хитно упути неопходну помоћ. 
Француски премијер Поенкаре (Raymond 
Poincare, 1860 – 1934) у својим мемоарима 
наводи да је Србији хитно упућено 20.000 
граната, те да је следила допунска испорука 
10.000 бојевих и 10.000 егзерцирних метака.

Брод са овом муницијом упловио је у 
солунску луку 12/24. новембра 1914, да би 
половином наредног дана прва железничка 
композиција стигла у Ниш, где је организо-

вана пријемна станица. Испоставило се, 
међутим, да је испоручена француска муни-
ција М-1897, код које су чауре биле 70 mm 
дуже од српских (280 према 350 mm), односно 
да су гранате неупотребљиве за домаћа оруђа. 
Без другог избора, одлучено је да се изврши 
хитна преправка (делаборација, скраћивање 
и прекалибрација чаура и нановна елабора-
ција). Пошто је крагујевачки завод већ де-
лимично био евакуисан, приспела муни-
ција је делаборисана у Нишу, празне чауре 
железницом су слате у Крагујевац на скра-
ћивање и калибрацију и истим возом вра-
ћане у Ниш на елаборацију. Ово је чињено 
неколико пута у току дана, тако да је већ 
15/28. октобра оспособљено за употребу 4000 
граната, а до 18/30. октобра могло је већ у 
року од 24 часа да се на фронт пошаље око 
11.000 артиљеријских метака.

Конструктори у „цртаоници” Војнотехничког завода са почетка 20. века
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О пшти значај крагујевачке Фабрике 
оружја немогуће је сагледати одво-
јено од Војнозанатлијске школе. 

Битан историјски моменат у развоју Завода, 
наиме, представљало је оснивање Занатлиј-
ске школе – установе задужене да обезбеди 
довољан број стручно оспособљених кадрова 

за рад на производњи оружја. Занатлијска 
школа је, с друге стране, представљала и 
расадник образоване радничке класе, дефи-
цитарне у обновљеној Србији. Свршени пи-
томци крагујевачке школе ће више од једног 
века играти значајну улогу у политичком и 
привредном животу земље.

ВОЈНОЗАНАТЛИЈСКА ШКОЛА

Војнозанатлијска школа у пероду
Кнежевине и Краљевине Србије

Практична настава у ВТЗ, Крагујевац, око 1910. године
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Занатлијска школа 
(1854 – 1859 и 1862 – 1876)

Управник Тополивнице Шарл Лубри 
у више наврата се обраћао попечитељу 
внутрених дела, износећи проблем недо-
статка квалификоване радне снаге. Први 
предлог о стварању домаћег квалификованог 
кадра, проследио је и пре почетка рада Топо-
ливнице, 9. јула 1853. године. Према Лубрије-
вој замисли, требало је окупити одговарајући 
број полазника, старости од тринаест до 
шеснаест година, који би у Тополивници, 
уз рад, изучавали дефицитарне занате. У 
изради предлога Лубри је користио иску-
ства француских школа сличног профила. 
Помажући управнику у разради идеје о 
школи, његов помоћник Петар Протић 

изнео је и своја искуства о напорима 
пруских просветних институција у овој 
проблематици. Лубри се 3. децембра 1853. 
поново обратио ресорном попечитељу, са 
надом да ће се предузети мере да се при 
Тополивници оснује школа специјализована 
за обуку различитих профила стручних ра-
дника. Министар унутрашњих послова је 
прихватио ову идеју и 4. фебруара 1854. др-
жавном Савету упутио Предлог бр. 436, 
према коме се препоручује покретање шко-
ле интернатског типа. Савет је 4. марта пре-
дложени пројекат усвојио, а Декретом од 14. 
марта 1854. верификовао га је и кнез Алекса-
ндар Карађорђевић.

Рад школе био је одређен интерном уред-
бом и правилником о унутрашњем реду. 
Настава је била у елементарном облику, 
заснована на усменом излагању и разго-
вору. Ученици или питомци, којих је било 
12, свакодневно су имали по два часа из 
неког од предмета теоријске наставе (читање, 
писање, рачун и цртање), док се остало 
радно време користило за практичну обуку. 
Прва генерација питомаца обучавана је у 
машинском, коларском, браварском, стру-
гарском, те ковачком занату. 

Директор Тополивнице вршио је уједно и 
функцију управника школе. Лубри је, међу-
тим, 22. јула 1854, за директора школе име-
новао Велимира Стефановића. По Лубрије-
вом одласку, функцију је преузео Петар 
Протић. Овај официр у својим ‘’Мемоарима’’ 
истиче да су ученици Занатлијске школе 
били од велике помоћи; држава је, наиме, 
могла да рачуна на њихову вештину и 
радне способности, “без да убудуће странце 
потребује”. 

Као последица новонасталих спољнопо-
литичких околности (смиривање ситуације 
након револуционарних збивања 1848, 
завршетак Кримског рата), средином педе-

Матуранти ВТШ, Крагујевац, 1894. године
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сетих година 19. века уследила је одлука 
Владе Кнежевине Србије да редукује набавке 
војног материјала. Ово је директно утицало 
на егзистенцију крагујевачких институција. 
Већ у јесен 1856. долази до осетне стагнације у 
раду Тополивнице, а одлуком кнеза Милоша 
Обреновића, 1859. године, угашена је и 
Занатлијска школа. 

На срећу, већина напредних политичких 
фактора у Кнежевини схватила је да је 
ово био погрешан потез. Нарочито анга-
жовање у вези са настављањем рада Зана-
тлијске школе приписује се министру вој-
ном, Миливоју Петровићу Блазнавцу. На 
његово инсистирање, 30. августа 1862, од-
луку о почетку рада школе потврдио је 
кнез Михаило Обреновић. Блазнавац је 15. 
новембра, Предлог Е.В.бр. 4205, у коме је 
истакнута потреба поновног отварања школе, 
упутио и Државном савету. На седници од 
28. новембра 1862, и ово тело је подржало 
већину Блазнавчевих предлога, укључујући и 
онај да се све школске потребе и активности 
финансирају из буџета војних градилишта 
Крагујевца. Тако је, после паузе од непуне 
три године, поново активирана Занатлијска 
школа. Шта више, коначно су разрешене 
и многе правне недоречености по питању 
организације њеног рада. ‘‘Наставленијем” из 
1862. регулисан је пријем питомаца, а њихов 
рад и владање одређено је Уредбом од 8. марта 
1876. године. Истим документом назив школе 
промењен је у ‘’Војнозанатлијска школа’’. Про-
фесионална обука је сада била јединствена и 
трајала је пет година. Питомци су подељени 
у две класе: шегрте, који су учили три, и 
калфе, које су училе још две године. Поред 
продужетка трајања школовања, повећан је и 
број стручних и општеобразовних предмета, 
а уведен је и нов систем оцењивања. Школа 
је имала свој интернат који је био обавезан 
за све питомце. У овом периоду учињен је 

значајан напредак у садржају образовања. 
Повећан је број општестручних предмета, 
што је утицало на настанак квалификованијег 
кадра. Смештај, храна, одећа и школски 
прибор, обезбеђивани су из буџета фабрике. 
На снази су били строги прописи о војној 
дисциплини а питомци су униформисани, са 
посебним ознакама припадности школи, те 
степену образовања (калфе су носиле посебне 
ознаке у виду жутих ширита). Рад питомаца 
је и новчано награђиван, сразмерно успеху 
показаном током школовања.

Војнозанатлијска школа 
(1876-1914) 

По избијању ратова за ослобођење и 
независност, 1876, школа је престала са 
радом. Након стицања независности, 
1878, није показан ентузијазам да се рад 
ове институције обнови. Настава ће бити 
поново покренута тек захваљујући зала-
гању управника Војнотехничког завода, 
уковника Павла Шафарика, те инжењера 
Тоше Селесковића. Решењем министра 
војног, Саве Грујића, рад школе поново је 
административно потврђен 17. децембра 
1887, а настава је започета 20. фебруара 1888. 
године. При томе, све до 1895, на снази је 
задржана Уредба и Правило за питомце из 
1876. године.

Нова уредба о раду школе донета је у 
последњој деценији 19. века. Овим актом 
школа је подигнута на виши ступањ и са 
таквим уређењем остаће све до 1927. године. 
Време школовања питомаца продужено 
је на шест година, обука за шегрте трајала 
је три године, а за калфе - још три године. 
Кандидати за питомце морали су да имају 
између дванаест и петнаест година, а при-
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ликом уписа полагали су пријемни испит. 
Уз уредбу донето је и Правило којим су 
детаљније регулисана питања битна за рад 
школе. Утврђен је наставни план који је 
подразумевао обавезне наставне предмете 
и недељни фонд часова. Током 1895. у 
‘‘Службеном војном листу” публикована је 
подела предмета на главне и споредне. Ова 
класификација остала је на снази до нове 
измене Правилника, 1905. године.

При изради плана и програма Војно-
занатлијске школе, коришћено је искуство 
Плзенске државне индустријске школе, 
надалеко познате у припремању стручних 
кадрова за ‘‘Шкоду”. Тако се на млађем 
шегртском течају изучавало четрнаест 
предмета са по двадесет часова, док су 
калфе имале десет наставних предмета са 
по шеснаест часова недељно. Оцењивање 
је вршено нумерички, од 1 до 10. Провера 
усвојених знања из теоријских предмета 
вршена је свака три месеца, а крајем треће, 
односно шесте године, полагали су се 
течајни испити. Упоредо са утврђивањем 
програма теоријских предмета донет је и 
програм радионичке наставе. Практична 
обука у струци подељена је на општу и 
специјалну. Општа обука је била обавезна 

у шегртском, док је специјална планирана 
за полазнике калфенског течаја. Питомци 
првог разреда који су изучавали сродне 
занате, имали су заједничку општу обуку. У 
старијим разредима, вршена је подела према 
специфичној природи заната.

После завршене Војнозанатлијске школе 
знатан број дипломираних питомаца је 
одлазио у развијеније центре војне инду-
стрије Европе и Сједињених Америчких 
Држава како би наставио своје даље стру-
чно усавршавање. Овакав начин додатног 
образовања и стручног усавршавања био је 
посебно заступљен после 1900. године. 

Изложбе радова питомаца служиле су 
за процену стручности и оспособљености 
будућих радника. Школа је учествовала и на 
светским привредним изложабама у Паризу, 
1889, те у Лондону, 1898. године. Многе 
машине и алати које су ученици припремали 
за изложбе, касније су коришћене за рад у 
радионицама. 

Почетком Првог светског рата завршено 
је значајно раздобље у развоју стручне 
школе. Упркос томе што су два прекида 
реметила ритам њеног континуираног 
рада, Војнозанатлијска школа је израсла у 
водећу стручну школу на простору Србије. 
Посебна улога Војнозанатлијске школе 
била је у преношењу и развијању традиције 
образовања индустријских радника, засно-
ваног на модерним основама.

Питомци Војнозанатлијске школе око 1908. године
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У време балканских ратова и прве 
две године Првог светског рата, 
до октобра 1915. године, у Војно-

техничком заводу повећана је производња 
оружја и муниције.

За време Првог светског рата конструи-
сана је и произведена прва авионска бомба.

После Сарајевског атентата, 28. јуна 1914. 
године, Народна скупштина Србије одо-
брава сто милиона динара кредита, како би 
се започела већа производња, која је била 
скоро престала после завршетка балкан-
ских ратова. Радило се на преправци му-
ниције за пољске топове и повећана је про-
изводња артиљеријске муниције, вршена 

је преправка заробљених аустроугарских 
топова. Прерађивана је и муниција добијена 
из Русије, а производила се и друга војна 
опрема потребна српској војсци.

На почетку Првог светског рата 
Крагујевац, са око 15.000 становника, по 
други пут је постао престоница Србије.

По наредби штаба Врховне команде, у 
време непријатељске офанзиве, требало је 
да се фабрика евакуише у Крушевац и Кра-
љево. Ипак, већи део машина пао је у руке 
непријатеља. 

У јесен 1915. године, јединице 22. нема-
чког и 8. аустроугарског корпуса III армије 
Кевеш (Kövess), угрозиле су Крагујевац. 
Израда плана евакуације Завода започета 
је 15. октобра, а делимична евакуација 
у Крушевац и Краљево, завршена је 20. 
октобра 1915. По први пут фабрика бива 
бомбардована. Тада су у два наврата бом-
бардовани погони Војнотехничког заво-да. 
Првим бомбардовањем Заводи су незна-
тно оштећени, а потом је Завод претр-
пео велике штете погођен са 18 бомби. 
Непријатељ је 1. новембра окупирао Крагу-
јевац и у даљем надирању запленио ева-
куисане машине, опрему и материјал. Зани-
мљиво је да је главнокомандујући ‘’Арми-
јске групе Мекензен’’ (немачка 11 Арми-

ВОЈНО-ТЕХНИЧКИ ЗАВОДИ

ВТЗ у Првом светском рату

Парада Степе Степановића први пут као генерала 
у Крагујевцу 1907. године
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ја, аустроугарска 3 Армија и бугарска 1 
Армија), прослављени немачки генерал Ан-
тон Лудвиг Аугуст фон Мекензен (Anton 
Ludwig August von Mackensen, 1849-1945), 
одмах по паду Крагујевца посетио, по њему 
најатрактивнији објекат у Србији – Војно-
технички завод. Комплетна имовина Завода 
подељена је између Немачке (30%), Аустро-
Угарске (30%), Бугарске (30%) и Турске (10%). 
Након извлачења покретних средстава, у 
Крагујевцу су остали само зидови објеката.

Период Краљевине СХС/
Југославије

Тежина ситуације у Заводу сагледана је 
тек након ослобођења града, 26. октобра 1918. 
године. На мировној конференцији у Версају 
(Versailles), 1919, делегација Краљевине Срба Хрвата и Словенаца изнела је одштетни 

захтев од 27.356.000 динара, односно, 70% од 

Из албума Аустроугарска у борби „Пиротехника” око 1915. године

Антоан Лудвиг Аугуст фон Мекензен 1915. године
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предратне вредности “Управе ВТЗ”. Због 
немогућности брзе ревитализације постро-
јења, део радника упућен је у Сарајево, ради 
конституисања новог војно-индустријског 
комплекса у склопу бивших аустроугарских 
објеката, а део у Београд, ради формирања 
радионице за оправку возила (“Ауто-коман-
да”). Преостали радници упослени су на 
рашчишћавању терена и оспособљавању 
објеката у Крагујевцу. Повраћај уређаја и 
машина, и крај свих напора комисије за 
репарације и репатријацију, одужиће се 
скоро 3 године. Међутим, сва развучена 
имовина никада неће бити пронађена. Због 
оваквих услова, 4. јуна 1919. године, усвојена је 
скромнија организациона шема, са само три 
одељења (без традиционалне, али нефункци-
оналне “Тополивнице” и “Лафетарнице”). До 
јула исте године, делимично оспособљене 
“Пушкарница” и “Чаурница”, укључене су у 
програм поправке трофејног оружја. Стаг-
нација “Завода” у том периоду била је усло-
вљена и плановима о евентуалној дисло-
кацији центра војне индустрије на неко 
погодније место, на пример у Краљево. 

Коначно, због традиције и концентрације 
стручних кадрова, у периоду од 1923. до 
1924. године преовладао је став да “Завод” 
остане у Крагујевцу. Управо због традиције, 
зачуђује одлука од 30. новембра 1923. године 
да ВТЗ промени име у “Артиљеријско-
технички завод” (АТЗ).

Фабрика пушака М24

На даљи развој АТЗ од пресудног значаја 
био је одабир нове, једнообразне пушке 
војске Краљевине СХС, компатибилне са 
системима и калибром оружја Мале Антан-
те. Министарство војске и морнарице је 28. 
фебруара 1923. године остварило контакте 
са белгијском фирмом “Fabrique Nationale” 
(FN) из Херстала крај Лијежа. Главни повод 
је била наруџбина 60.000 пиштоља 9x17 
mm Browning M10/22 (‘’Војно-државни’’) 
и 6 милиона одговарајућих метака. Бел-
гијанци су у то време разрађивали и про-
јекат скраћене верзије Маузера М98, који 

Погон Војнотехничког завода око 1928. године
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Слике из албума 
прослава 75-годишњице 
Војно-техничког 
завода 1928. године

Ситуациони план Војно-техничког завода 1931. године

>
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ће понети коначну ознаку Мle 1924. Задо-
вољно перформансама овог оружја, али и 
понуђеним условима, Mинистарство војске 
и морнарице Краљевине СХС је 14. јула 1924. 
са белгијском фабриком поптисало уговор 
о наруџбини 50.000 пушака и 50 милиона 
метака 7,92 mm. Када су пушке задовољиле 
трупна тестирања, Министарство је 16. 
фебруара 1926. године, са “FN” потписало 
уговор о испоруци још 40.000 готовог ору-
жја са 60 милиона метака, те о откупу 
лиценце за производњу пушака 7,92 mm 
М24 и муниције 7,92х57 mm. Уговор је оба-
везивао Белгијанце да израде пројекте, 
испоруче уређаје и машине и обуче раднике 

за производњу оружја и муниције. У складу 
са последицама које су проистицале из уго-
вора, те на бази усвојеног програма даљег 
деловања Завода, 1925. године разрађена је 
нова организациона шема. “Управи АТЗ” 
било је подређено I, II, III, машинско и 
грађевинско одељење, “хемијски лабора-
торијум”, пиротехника и техничко слагали-
ште.

Изградња нових објеката започета је 
исте године, на локацији касарне и хангара 
IV артиљеријског пука ‘’Танаско Рајић’’. 
Грађевински објекти, према оригиналним 
белгијским идејним плановима, рађеним 
по узору на херсталске погоне, завршени су 

Оригинал документација ФН за пушку М24
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до краја 1926. године. Важно је напоменути 
да је на основу идејних, главне пројекте 
разрађивао тим Грађевинског оделења 
ВТЗ.под супервизијом професора Николе 
Житкевића. Руски емигрант, генерал 
Никола Житкевић (Николай Александрович 
Житкевич, 1868-?) је завршио Владимирско 
и Николајевско кадетско училиште и 
Николајевску инжењеријску академију. 
Током своје каријере у Русији обављао 
је функције репетитора-предавача и 
екстраординарног профеора Николајевске 
инжењеријске академије те члана Главне 
војне грађевинске управе. Након емиграције 
у Краљевину СХС, после Октобарске 
револуције, у Београду је био председник 
Секције војних инжењера у Савезу руских 
инжењера у Краљевини СХС. Своју диплому 
је нострификовао 1931.г., након чега је 
предавао је на Техничком факултету као 
хонорарни професор.

Имао је изузетну, супервизорску, улогу 
у инвестицијама обнове Војнотехничког 
завода после Првог светског рата. 

До новембра 1927. монтирана су сва 
пратећа постројења и производне линије, 
а месец дана касније извршена је проба 
инсталација. 

 Прва пушка из “нулте” серије израђена 
је 22. марта 1928. године, а свечано пуштање 
у погон фабрике пушака (назване “V оде-
љењем”) и муниције (“IV одељење”) било је 

15. октобра 1928 (на дан 75 - годишњице пр-
вог ливења топова у Крагујевцу). Радници 
“V одељења” су израдили пушку М1924 у 
размери 1:2 као поклон престолонаследнику, 
принцу Петру II Карађорђевићу.

Капацитет нових погона био је 200 
пушака и 200.000 метака дневно.

Пушке на основу система 
Маузер

Пето одељење је у периоду од 1928. до 1940. 
године фамилију стрељачког оружја 7,92 
mm М24 проширило карабином са правом 
ручицом затварача (од 1930. године карабин, 
под ознаком М1924К, производи се са оборе-
ном ручицом), и “јуришном” (М24ЧК). По-
четком маја 1940, наиме, за потребе ново-
основаних јуришних (четничких) бата-
љона започета је производња кратке пушке 
калибра 7,92 mm, на бази стандардног пеша-
дијског модела из 1924 године. Оружје је 
означено као М24 ЧК (‘’четнички карабин’’ 
иако се оружје званично водило као 
пушка). Треба навести да овакво оружје по 
ТТЗ никако није одговарало јединицама 
специјалне намене: обртно-чепни затварач 
није задовољавао брзину ватре, а због крат-
ке цеви јављао се демаскирајући пламен на 
устима и јак звук.

Пушка: Mauser M1924CK
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На бази патента (бр. 12.939) за 
“Малокалибарски стрељачки уређај Лаза–
ра Јовановића”, од 1. маја 1935, у истом 
одељењу, 1939, освојена је и производња 
“малокалибарске пушке 5,6 mm” (у сушти–
ни, “уметнута цев са адаптером 5,6 mm 
за стандардну војничку пушку 7,92 mm 
М24”). По идејама истог конструктора, а 
на бази ВТЗ је израдио нулту серију стре–
љачке такмичарске пушке “Модел Л.Ј.”. 
Истовремено, извршена је делимична уни-
фикација калибара најразноврснијег стре-
љачког оружја затеченог из предратног 
периода, заплењеног током рата и добијеног 
путем репарација или у виду савезничке 
помоћи. Оригиналне цеви и нишани на 
мексичким (7 mm М12), српским (7 mm 
М99 и М1910) и турским (7,65 mm М90, 
М93 и М1903) пушкама система Маузер и 
аустријском оружју 8 mm система Манлихер 
(Мannlicher) М90 и М95 замењени су 
домаћим деловима 7,92 mm М24. На исти 
начин су и дуге немачке пушке Маузер 7,92 
mm М98 прилагођене стандардима М1924. 
Због преоптерећености V одељења концесија 
за адаптацију Манлихера и Маузера М98 
уступљена је “Фабрици оружја и муниције 
АД” из Ужица (ФОМУ).

Нова организација и 
производни програми

Током 1928. и 1931. године уз погон 
ковачнице изграђена су одељења термичке 
обраде отковака и специјализоване алатнице 
за израду ковачких алата а, 1929. у оквиру 
АТЗ завршена је нова фарбика фулмината, у 
којој су израђиване све врсте иницијалних 
и детонаторских каписли. Четири године 
касније, завршена је нова упаљачница. 
У међувремену, 4. марта 1931. читавој 

институцији враћен је традиционални 
назив “Војно-техничког завода” (ВТЗ) Кона-
чна организациона шема ВТЗ усвојена је 
првог јануара 1936. године. Централној 
управи било је подређено 10 одељења у 
Крагујевцу и филијале (организационе 
целине) у Сарајеву, Скопљу, Загребу, Чачку и 
Камнику. У склопу крагујевачких одељења, 
до 1940. године, пуштене су у погон још три 
линије за комплетну производњу лиценцног 
оружја. 

Реконструкција зграде нове централе, 
подигнуте 1928. године, цртеж Б. Богдановић, Г. Тотић
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Изградња нових објеката у периоду 1924.-28.

Свечано пуштање у погон Фабрике пушака 15. октобра 1928. на дан 75-годишњице првог ливења топа у 
Крагујевцу
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Испитивање пиштоља
Чехословачки пиштољ Никл 
М1922

Током 1922. године у ВТЗ-у су вршена 
тестирања чехословачког пиштоља ‘’Н’’ 
(М.1922 система Никл).

Чехословачка је, на основу војно-техничке 
сарадње са Југославијом (у оквиру ‘’Мале 
Антанте’’), рачунала да ће пиштоље успети 
да прода Београду. Директор фабрике у 
Збројовка-Брно, Клемент Ружичка, 31. јануа-
ра 1921 године информисао је руководство да 
су са Југословенима започети преговори. У 
марту и августу исте године по један пиштољ 
је послат на тестирање у Крагујевац. Иако 
је, наводно, домаће оружје ‘’Н’’ показало 
одличне перформансе, реализација продаје 
је била отежана јаком конкуренцијом 
белгијског ‘’ФН’’-а. Ружичка је упорно 
тврдио да проблем лежи само у томе што 
Белгијанци наступају са дампинг ценама. 
Збројовка је у марту 1922. у Југославију 
послала свог сталног представника, арт. 
подпуковника Лева Книспла а 23. марта у 
Крагујевац је отпутовао и капетан Јарослав 
Потешил са задатком да Југословенима 
демонстрира ручне бомбе М.1921 и пишто-
ље ‘’Н’’. Артиљеријски капетан је, шта више, 
инкорпориран у југословенску комисију за 
избор новог војног пиштоља. Потешил је 
8 августа известио седиште фабрике како 
је у ВТЗ Крагујевац извршено паралелно 
теситрање пиштоља ‘’Н’’, пиштоља ‘’Прага’’, 
немачког Маузера, два модела белгијског 
‘’ФН’’-а те шпанског пиштољ ‘’Стар’’ који је 
током рата био уведен и у француску војску. 
Према свакако пристрасном Потешилу, 
оружје модела ‘’Н’’ показало је најбоље 
резултате али је предност дата Белгијанцима, 
наводно, због цене од 500 динара по пиштољу 

(30-50% ниже од реалне вредности). Чеси су 
извршили анализу своје цене: производна 
вредност пиштоља ‘’Н’’ била је између 
435 и 490 круна, а чехословачкој војсци је 
испоручиван за 518 круна. То је значило да се 
оружје Југославији у најбољем случају може 
понудити за 480 круна – јефтиније него 
што је продаван сопственој армији па чак 
и испод производне цене! Према мишљењу 
руководства из Брна, ово би у сваком 
случају био ризичан уступак јер заостала, 
аграрна Југославија, није могла гарантовати 
редовне исплате. Белгијанци су се, наводно, 
показали далеко флексибилнијим - прих-
ватили су финансијски ризик и 1923 године 
са Београдом потписали први уговор 
о испоруци 60.000 пиштоља Браунинг 
М10/22. Занимљиво је да Немци, за разлику 
од Чеха, нису клонули духом; ‘’Маузер’’ 
је оружје ‘’Маузер - Никл’’ 1. маја и 1. јуна 
1923. године заштитио у патентном заводу 
Краљевине СХС, што значи да је још увек 
рачунао на могућност директне продаје 
лиценце Београду. Но, фабрика из Брна је 
ипак, тешка срца, морала признати да су се 
Југословени определили за конструкцију 
која је по квалитету далеко надмашивала 
њихово оружје.

‘’Југословенски’’ аутоматски 
пиштољ Маузер
(Mauser-Schnellfeuer)

У ВТЗ-у Крагујевац су од 1932. до 1935. 
године тестирани пиштољи Mauser - Schnell-
feuer у калибрима 7.63x25 mm Mauser и 9x19 
mm Parabellum. 

Конкурс за нови пиштољ је, наиме, 
расписан крајем 1931. и почетком 1932. годи-
не. У суштини, Артиљеријско-техничко 
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одељење је имало низ примедби на дота-
дашњи службени пиштољ – 9 mm Bro-
wning М1910/22 ‘’Војно-државни’’. У дого-
вору са Министарством Војске и Морнарице 
Краљевине Југославије и заступницима у 
Београду, одлучено је да се у Крагујевцу 
тестирају стандардни пиштољи Mauser-
Schnellfeuer (система Westinger - Nickl) у 
калибрима 7.63 mm и 9 mm Parabellum из 
серијске производње.

Фабрика из Оберндорфа је 15. новембра 
1932. године у Војно-технички завод, где 
је требало да се врше испитивања, послала 
свог главног конструктора и једног од ауто-
ра аутоматског оружја, Јосефа Никла, те 
комерцијалног директора, Алекса Маузера, 
који су одсели у крагујевачком хотелу ‘’Ја-
дран’’.

 Први тестови су на интерном фабричком 
стрелишту у Крагујевцу спроведени 26. 
децембра 1932. Но, оружје је исказало низ 
недостатака, а Алекс Маузер је као једно од 

оправдања навео да је ’’кривац за грешке 
углавном био стрелац, мајстор Златковић. 
У принципу поуздан, Златковић овог јутра 
није био довољно спреман, вероватно 
због превелике количине алкохола који је 
конзумирао’’. 

Узимајући у обзир све уочене недостатке, 
као и усмене захтеве југословенске комисије, 
састављене од стручњака Војнотехничког 
завода, Никл је разрадио пројектни за-
датак на основу кога је направљен по један 
‘’југословенски’’ прототип пиштоља у кали-
брима 7.63 mm и 9 mm Парабелум. Тестирања 
’’југословенских модела’’ извршена су то-ком 
априла месеца 1933. године у Војно-техни-
чком Заводу у Крагујевцу, паралелно са не-
колико конкурентских модела. 

Домаћа Комисија за одабир оружја је 
закључила да накнадно послати Маузер 
у калибру 9 mm, као и онај у калибру 7.63 
mm, нису довољно прецизни. Никл је до 
септембра исте године усавршио прву 

Хотел Јадран и хотел Таково, почетком 20. века Крагујевац
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конструкцију ‘’југословенског’’ пиштоља, 
а ново оружје је послато у Југославију ради 
тестирања на стрелишту ‘’Двоје Поље’’ у 
Крагујевцу. Нова серија тестова започета 
је 7. октобра и трајала је до 26. децембра 
1933. године. Након завршетка тестова није 
донета никаква коначна одлука од стране 
југословенског Министарства Војске и Мо-
рнарице. Током 1935. године у Крагујевцу 
су настављени тестови пиштоља. Но, 
Војно-технички комитет је најзад схватио 
да ово оружје није погодно за специјалне, 
а поготово брдске јединице, па су даљи 
преговори са Маузером обустављени.

Сигнални пиштољ 26 mm 
М1929

Током 1930, на бази чехословачке лиценце, 
освојена је производња сигналних пиштоља 
26 mm М1929. 

Експериментални пиштољ 
система Јовановић М1931 и 
М1933.

У периоду од 1931 до 1933 године у Заводу 
је израђен и прототип пиштоља 380АCP 
система Јовановић М1931 и М1933. Пиштољ 
је 31. Маја 1933. патентиран у Француској 
(пат. Бр. 756.302), а први примерак, са 
позлатом, корицама од слоноваче и зла-
тним монограмом ‘’АI’’ поклоњен је краљу 
Александру Карађорђевићу. Даљи раз-вој 
настављен у вишеградском погону “ВИ-
СТАД”-а, али оружје није постигло коме-
рцијални успех. Ипак, Лазар Јовановић 
је са оружјем произведеним у Крагујевцу 
учествовао на XI Олимпијским играма у 

Берлину, 1936. године. Ово је, практично, 
било прво домаће спортско оружје које је 
коришћено на међународним такмичењима.

Минобацачи 81 mm
Сток-Брандт М1931

Министарство војске и морнарице 
је 11. априла 1935, од француске фирме 
“Etablissement Brandt,76 de la rue Michel-
Ange’’, откупило лиценцу за производњу 
минобацача Сток-Брандт (Frederick Wilfred 
Scott Stokes - Edgar Brandt), 81 mm М1931. На 
основу добијене техничке документације, у 
Крагујевцу је до почетка рата произведено 
само 3000 минобацача.

Сигнални пиштољ 26 mm М1929
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Пушкомитраљези 7,9 mm 
Збројовка М1937

Представници МВиМ Краљевине Југо-
славије и МНО ЧСР 30. јула 1936. године 
потписали су Уговор А.Т.2530 о набавци 
15.000 PM М30Ј (lehki klm, l.k. ZB vz.30J, 
југословенска знака М1937) и откупу лице-
нце за производњу истог модела. Вредност 
уговора износила је 32.500.000 Kč, са роком 
наплате од 5 година. 

Део уговора, вредан 6.600.000 Kč, који се 
односио на откуп лиценце, подразумевао је:

1. израду планова адаптације старе хале 
V одељења (фабрика пушака М1924) у погон 
за производњу пушкомитраљеза;

2. испоруку конструктивних цртежа 
делова PM и цртежа мерних и контролних 
инструмената и алата;

3. испоруку списка сировина;
4. пружање свих других података и 

информација, за којима се укаже потреба 
током производње;

5. испоруку сировина за израду 1000 
пушкомитраљеза и

6. помоћ чехословачких стручњака при-
ликом израде 1000 пушкомитраљеза.

Коначно, трећи део уговора подразумевао 
је исплату интереса у висини од 6.200.000 Kč. 

Уговором је било предвиђено да се на 
сандуцима ПМ М30Ј/М37, израђеним у 
Крагујевцу, модел означава као ‘’П.м.М.37’’, 
а назив произвођача је требало да гласи 
‘’Војно-технички ЗАВОД КРАГУЈЕВАЦ’’ 

Минобацачи 81 mm Сток-Брандт М1931
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(бочно), односно, ‘’ВОЈНОТЕХ. ЗАВОД КРА-
ГУЈЕВАЦ’’ (одозго на сандуку).

Према извештају фабрике у Брну од 24. 
марта 1938. испорука машина-радилица за 
Крагујевац одложена је до 4. априла 1938. 
Као разлог за застој наведено је да је немачка 
конкуренција исте стројеве нудила 33% 
јефтиније.

Детаљна анализа тренутног стања са 
реализациом Уговора изнета је на основу 
извештаја инжењера Сланог (pan ing Slaný), 
поднетог МНО у Прагу, 13. маја 1938 године.

Ставке од 1 до 3 из Уговора А.Т.2530 су до 
маја 1938. испуњене. Ставка 4 није исуњена 
јер производња (пушкомитраљеза) још није 
била започета. Што се тиче услова из става 
5, сировине су се налазиле у Чехословачкој 
спремне за експедицију али, чекао се почетак 
производње у Крагујевцу. Што се тиче ставке 
6, двојица експерата су била делегирана 
у Крагујевац још почетком 1937. године и 
тамо су оспособљавали и прилагођавали 
разне затечене старе машине. Почетком 
1938. године у Југославију су послати и 

остали стручњаци тако да се 13. маја 1938. 
у Крагујевцу налазило 12 представника 
Збројовке. У ВТЗ су се у то време довршавали 
припремни радови за пуштање радионице 
у погон, али је још увек недостајало доста 
уређаја и машина. Наиме, било је неопходно 
набавити:

1. око 35 машина за алатницу у вредности 
од 2,3 милиона Kč. Брно је веровало да ће 
добити ову наруџбину; 

2. око 360 машина за механичарску 
радионицу у вредности од 15,5 милиона 
круна; Брно је до маја 1938. рачунало на 
ову ставку, али сви су изгледи били да ће се 
набавка машина реализовати у Немачкој;

3. остале недостајуће машине нису биле 
наведене. Планирано је, наиме, да их клијент 
набави директно, без посредства Брна, од 
чехословачких произвођача, но оне још 
нису биле наручене. По свему судећи, СХС 
(Краљевина Југославија) је планирала да и 
њих купи у Немачкој;

Пушкомитраљези 7,9 mm Збројовка М1937
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4. мерно-контролни и стезни прибор и 
алат у вредности од 9 милиона круна. Брно 
је рачунало и на ову испоруку (независно од 
позиције 1).

Но, током исте, 1938. године, МВиМ 
Краљевине Југославије је са заводима Збро-
јовка из Брна склопило уговор о испо-руци 
материјала у вредности од 29.068.752 Kč са 
отплатом на 4 године, закључно са буџетском 
1941/1942. годином. Овај кредит је због 
развоја спољнополитичке ситуације (улазак 
немачких трупа у Чехословачку, стварање 
протектората). Чехословачка државна Збро-
јовка Брно А.Д (Československá zbrojov-ka v 
Brně a.s.) је, под новим називом ‘’Збројовка 
Брно’’ (‘’Waffenwerke Brünn’’), припојена Др-
жавним заводима А.Д. за производњу ору-
жја и машина ‘’Херман Геринг’’. 

Промена политичке ситуације и вла-
сничких односа није битније утицала на 

сарадњу Збројовке и ВТЗ у Крагујевцу. 
МВиМ и Фабрика оружја Брно (сада део 
концерна Херман Геринг), само су репро-
грамирали кредит из 1938 године. Тако су 
за механичарску радионицу, на кредит са 
роком отплате од 5 година, набављене 363 
машине у вредности од 23.170.556,49 динара 
(што тачно одговара цени од 15,5 милиона 
круна за ‘’око’’ 360 машина, предвиђеној у 
извештају фабрике у Брну од 24. марта 1938). 
У буџету за 1939/1940. годину предвиђена 
је отплата 1/5 овог дуга и издаци за довр-
шетак свих радионица: 1.050.000,00 динара 
за инсталације, 16.000.000,00 динара за наба-
вку алата и 12.918.793,00 динара за почетак 
фабрикације - од тога, 4.713.475,00 динара за 
радну снагу и 8.205.318,00 динара за сиро-
вине.

Хиљадити пушкомитраљез 7,9 mm Збројовка М1937, 1940. године
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Управа фабрике у Брну је 27. јуна 1939. 
године централи холдинга ‘’Херман Геринг’’ 
доставала следећи извештај:

‘’Према уговору број 2530 између МВиМ 
(Краљевине Југославије) и (чехословачког) 
МНО од 30. августа 1936, а поводом испоруке 
оружја и техничке помоћи, ЗБ- Брно (тре-
нутно) указује ВТЗ Арсеналу у Крагујевцу 
техничку помоћ приликом успостављања 
линије за производњу 1000 пушкомитра-
љеза Модел ЗБ 30Ј. Релевантни технички 
цртежи су већ достављени, а започета је 
испорука машина и алата. Машине ће бити 
испоручене у првом кварталу 1940, након 
чега може почети производња. Ових дана, 
производња се организује под руководством 
нашег г. инжењера В. Дворачека (Herrn Ing 
V. Dvořáček; вероватно p. Ing. Vořáček, како 
стоји у извештају од 13. маја 1938) и 12 наших 
стручњака’’.

Произодња у Крагујевцу је у сарадњи 
са чехословачким стручњацима са инж. 
Ворачеком на челу, започета априла 1940. и у 
року од годину дана комплетно је израђено 
1000 ПМ - значи, у свему према уговору из 
1936. године. У истом периоду припремљени 
су резервни делови од којих се могло 
склопити 3000 ПМ. 

Тачан број ПМ М37 и резервних делова 
произведених у Крагујевцу наведен је у 
службеном допису W.Nr. 1200/007 који је 
Фабрика оружја Брно А.Д, 4. септембра 
1941, упутила Врховној команди копнене 
војске Вермахта. Врховна команда је преко 
Одељења за опремање копнене војске, 
јула 1941 године, дописом Бр. 2855.7.41 и 
налогом 2/Vh-162-1648/41, од фабрике у Брну 
наручила 3000 ПМ 7,9mm М30Ј. Руководству 
је постављен задатак да за производњу 
искористи резервне делове који се налазе у 
ВТЗ у Крагујевцу, али и да испита могућност 
наставка производње оружја у самом ВТЗ. 

Стручни тим из Брна је 4. августа 1941. 
налогодавцу послао допис бр. 11.333, из 
кога се види да је у пушкомитраљеском 
одељењу постојало довољно израђених 
делова (полуфабриката) за склапање 3000 
ПМ. Но, након сагледавања ситуације на 
терену, дописом од 4. септембра Берлин је 
обавештен да затечено стање производне 
линије, недостатак опреме, мерних алата 
и прибора, погонске енергије, као и радне 
снаге, не допуштају поновно пуштање у 
рад пушкомитраљеског погона ВТЗ-а Кра-
гујевац. У истом извештају се наводи да је 
пушкомитраљеско одељење у року од годину 
дана израдило 1000 ПМ М37. Коначно, 
упознато са плановима Војно-привредног 
штаба Југоисток, руководство је изразило 
жељу да откупи машине из Крагујевца. 

Пушкомитраљез 7,9 mm 
М1915/1926 CSRG-A ‘’Шоша’’

Митраљеска радионица је још 1926. 
године преузела посао око адаптације 
француских пушкомитраљеза 8 mm CSRG 
М15 ‘’шоша’’ (Chauсhat) на муницију 7,92х57 
mm. 

Српска војска је, наиме, децембра 1916, 
добила 1962 пушкомитраљеза ‘’шоша’’ M15. 
Након рата, домаћи стручњаци су изнели 
контрадикторна мишљења о овом оружју. 
Пуковник Ранковић, инструктор јуришне 
школе у Штипу 1922. године је навео да је 
CSRG ‘’био најлакши лаки митраљез’’ сa 
‘’изврсним балистичким особинама’’, те да је 
у рату ‘’дао одличне резултате’’, али, да му се 
‘’при аутоматској ватри прецизност смањује 
због мале стабилности, промене нишанске 
линије услед потреса, те великог загревања’’. 
У сваком случају, војска Краљевине СХС 
је ‘’шоше’’ у изворном облику и калибру 
задржала у наоружању све до одлуке о 
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унификацији стрељачког оружја на 7,92 mm. 
Током преоговра у Лијежу о откупу 

лиценце за пушку, југословенска делегација 
је имала увид у пушкомитраљезе заостале 
након повлачења америчких експедиционих 
снага (AEF), али и у адаптиране белгијске 
пушкомитраљезе ‘’шоша’’’, који су у ‘’F.N’’ 
управо усавршавани у ‘’FM CSRG Mle 
1915/27’’. Американци су, наиме, 19.241 
‘’Chauchat CSRG Mle.1915’’ адаптирали 
на муницију.30-06 (7,62×63mm M1906) 
и увели га у наоружање као ‘’C.S.R.G.A. 
1918 Chauchat 30-06 Model Machine Gun’’. 
Истовремено, и Белгијанци су 1917. године 
све ПМ М1915, добијене у виду војне помоћи 
од Француске, адаптирали на домаћи метак 
7,62х54mm М89 са оживалним зрном. Како 
је Краљевина СХС у то време располагала 
са великим количинама трофејне немачке 
муниције 7,9х57mm М88 са оживалним 
(овалним, ‘’0’’) зрном, закључено је да је 

најбрже и најисплативије прилагодити бел-
гијске ‘’шоше’’ за овај метак. Од фабрике 
‘’Ф.Н.’’ је купљено 4000 старих ПМ 7,65mm 
М1915, а адаптација је поверена Војно-те-
хничком зводу у Крагујевцу. Адаптација 
се састојала у уклањању жлебова са задњег 
дела цеви на дужини од 40 mm ради лакше 
прекалибрације зрна (пречник зрна М88 је 
био 8,09mm, а зрна М89 – 7,9mm), замени 
оригиналног лучног оквира капацитета 20 
метака закривљеним оквиром капацитета 
12 метака, те заменом нишана. Осим тога, 
на левој страни сандука, уз изворну ознаку 
модела (C.S.R.G.), додат је суфикс ‘’A’’, а стари, 
оригинални серијски бројеви су поништени, 
те прекуцани новим. Но, највећи посао се 
огледао у прилагођавању немачке муниције; 
у периоду од 1924. до 1928. године одељење 
Пиротехнике ВТЗ Крагујевац је све метке 
7,9mm М88 са ‘’0’’ зрнима скратило за 2 mm 
како би одговорали лежишту и оквирима 

Пушкомитраљез 7,9 mm М1915/1926 CSRG-A ‘’Шоша’’
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предвиђеним за белгијску муницију. Како 
не би дошло до забуне, приликом паковања 
на свим сандуцима је постављан црвени 
троугао и натпис ‘’Издавати за франц. пу-
шкомитраљез поправљен за овалну нема-
чку Маузерову бој. муницију кал. 7,92’’ 

До фебруара 1927. године Завод је једи-
ницама испоручио 1700 адаптираних при-
мерака под новом ознаком ‘’пушко-митра-
љез 7,9mm М.15/26’’. До краја исте године 
завршена је адаптација наредних 2000, 
а почетком 1928 – свих 4000 ПМ Шоша 
M1915/1926. 

Конверзија трофејних 
митраљеза и пиштоља

Током 1928. године на 7,92 mm 
конвертовани су аустријски митраљези 
Шварцлозе (Schwarzlose) 8 mm М7/12, а 
1936. године исто је урађено са српским 
(7 mm М1909) и бугарским (8 mm М09) 
митраљезима система Максим (Мaxim). 
Развијена је и домаћа конструкција “уни-
верзалног митраљеског постоља М33” са 
“противаеропланским додатком М33” и 
“противаеропланским нишанским справа-
ма М34”, компатибилнима за све митра-
љезе 7,92mm. Исте године репарирани су и 
прежигосани пиштољи 7,65mm Руби (Ruby) 
М1915, добијени у виду помоћи од Француске 
(нови натпис: “ПИШТОЉ 7,65mm - 7 (или 9) 
ВТЗ 1933”).

Ручне бомбе

Током 1925. године усавршени Васићев 
упаљач уграђен је на трофејне ручне бомбе 
(немачке М17 и француске FM15 и ОF М15 
и британске No.15 Mark I). Каснији модели 

домаћих ручних бомби (М35 и М38) базирали 
су се на истом упаљачу система Васић 
М12/25 (незнатне измене око осигурача 
поклопца и успорачке смесе), али је њихова 
производња углавном поверена ваљевском 
погону “Вишеградске индустрије Станковић 
АД” (“ВИСТАД”). У крагујевачким погонима 
француски тромблонски додаци “Viven Be-
ssiere” (VB) прилагођени су аустријским 
пушкама система Манлихер М88/90, а дуго 
се експериментисало и са домаћом тром-
блонском бомбом система Ђурић.

До 6. априла 1941. године крагујева-
чки ВТЗ неоспорно је израстао у војно-
индустријски гигант Србије, Краљевине 
Југославије, па и југоисточне Европе. Распо-
лагао је обртним средствима у вредности 
од 2 милијарде динара, око 10.000 машина-
радилица и запошљавао је око 12.000 рад-
ника.

Тела ручних бомби од 1904-1941
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РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 
АРТИЉЕРИЈСКЕ РАДИОНИЦЕ

У периоду 1937-1938; у сарадњи са чехо-
словачком ‘’Шкодом’’, извршена је делимична 
модернизација 600 пољских хаубица 100 mm 
600 хаубица M 14 и M 16 у верзије M 14/19 
и M 16/19 на којима су уграђене увезене 
чехословачке дуже цеви са већоом комором 
хаубице 100 mm Skoda М1928. Планирано је 
да се за даљу модернизацију користе цеви из 
новог погона у Травнику

Јануара 1941. започета је модернизација 
800, из Шкодиних завода, увезених проти-
воклопних топова калибра 100 mm. 240 је 
било намењено за моторну вучу, а 560 за 
коњску. Одлучено је да се хитно преправе 
свих 560 за могућност моторне вуче. Наиме, 
1938 године Југославија је у Чехословачкој 
и САД наручила прве значајније количине 

камиона. Шта више, у Раковици почиње 
домицилна производња камиона Praga RN-8 
а у Крагујевцу – 500 возила Chevrolet YS. 
Осим тога, априла 1940. године наруџбина је, 
изгледа, проширена на најмање 1000 камиона 
(40 комплетираних, остали у деловима ради 
склапања у земљи). 

Ауторадионица ВТЗ је монтирала ка-
мионе који су имали куке за вучу са хидрау-
личном кочницом. До рата је од предвиђених 
500 намонтирано 400 камиона модел 
YS 4103 (6х4). Камион је био од 3 тоне са 
шестоцилиндричним мотором запремине 
3500 cm³ и снаге 85 KS. 

Циљ је био да се у наредних шест месеци 
ураде и неопходне преправке тј. модифика-
ција Шкодиних топова. Цеви су биле увезене 
из Чехословачке. Када је отпочео рат, у ВТЗ 
се још радило на 48 противоклопних топова, 
који су хитно довршавани и испоручивани 

Мајор Бошко Станисављевић (у униформи) са сарадницима покрај сопствене конструкције ПТ топа 
76,5mm М39 Крагујевац, 1940. године
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армији. Истовремено, у Заводу су рађене и 
преправке старих аустријских топова калибра 
80 mm (76,5mm) М05/8, у противтенковске, по 
про-јекту инжењера Бошка Станисављевића 
(1902-1983). Топ 76,5 mm М1939 је добио нови 
двокраки лафет, постављена је гасна кочница 
и продужена комора да би се могла користити 
јача, нарочито панцирна муниција М28. 
Првих 8 топова у ВТЗ-у било је спремно за 
испоруку, када је почео рат. Једна батерија 
од 4 ових топова била је постављена у Доњој 
Сабанти, недалеко од Крагујевца, ради од-
бране града. Приликом заузимања завода 
Немци су одвезли преостале топове, све 
урађене делове и техничку документацију. 
Био је то, иначе, први југословенски топ 
конструисан у заводу, чији је развој био 
започет 1939. године. На овом пројекту 
радила је група питомаца и мајстора завода на 
челу са мајором Бошком Станисављевићем и 
капетаном I класе Душаном Јанковићем.

ВОЈНОЗАНАТЛИЈСКА ШКОЛА

Период Краљевине СХС/
Југославије 

И у периоду новоформиране државе, 
Краљевине СХС/Југославије, основни циљ 
крагујевачке школе био је да се обезбеде 
потребни профили квалификованих инду-
стријских радника. Континуитет рада пре-
кидан је у два наврата, али упркос томе 
школа је израсла у водећу стручну образовну 
институцију у Србији. Школа је успешно 
припремала кадрове који су се директно 
укључивали у производну делатност војне 
фабрике и других предузећа. И даље је остала 
тесна повезаност школе са војном фабриком 
и школа је тиме стекла посебан положај у 
образовном систему. Сличан положај имала 
је Војнозанатлијска школа хемијског смера 

при Барутани ‘‘Обилићево” у Крушевцу. 
Сродност ових школа доћи ће до изражаја у 
заједничкој уредби из 1939. године. 

 У међуратном периоду статус школе 
одређен је преко три уредбе. Прва, из 1927, 
школи је дала трајно одређење; каснија 
правна акта прилагођавала су рад ове 
установе текућим приликама. Трајање шко-
ловања задржано је на шест година, али са 
друкчијом поделом течајева. Сада је утврђен 
нижи (од првог до четвртог разреда) и 
виши течај, који се односио на школовање у 
петом и шестом разреду. Школа је изгубила 
ранг средње школе, али на основу Закона о 
чиновницима, дипломираним питомцима 
признавана је средња стручна спрема. Нижи 
течај је био организован сваке године, док је 
упис на виши течај био повремен и зависио 
је од потреба војне индустрије. 

 Треба рећи да обнављање рада школе није 
текло без проблема. Школска зграда, из 1913, 
у рату је била знатно оштећена, наставна 
средства уништена, већина наставника 
мобилисана, а средства за наставак рада 
школе нису одобравана. 

 Овај период неизвесности трајао је око две 
године. Први корак у наставку рада школе је 
учинио генерал Бранко Јовановић,тадашњи 
министар војске и морнарице. Наредбом 
од 7. фебруара 1920, са дужности у војним 
јединицама повучено је 26 ранијих питомаца 
и упућено у Крагујевац ради наставка 
школовања. Управи школе омогућено је да 
у 1920/1921. години у први разред упише 
100 питомаца, па је 4. јуна 1920. објављен 
конкурс. Настава је официјелно почела 
1. септембра 1920. године. Иначе, према 
конкурсу за наредну, 1922/1923.годину, у 
школи су се изучавали машинбраварски, 
браварски и ковачко-браварски, стругарско-
дрварски, пушкарски, сабљарско-ножарски, 
инструментарски, ливачки, граверски, сто-
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ларски, коларски, зидарски, те седларски 
занат. Пошто није било интерната, питомци 
су добијали по девет динара дневно за 
покриће трошкова. 

 У наредних седам година радило се на 
основу уредби и наставних програма који 
су датирали још од средине деведесетих 
година 19. века. Нису улагани нарочити 
напори да се осавремени наставни процес 
и усаврши систем школовања. Новом Уре-
дбом из 1927. године задржан је војни 
карактер у погледу статуса и организације 
школе. Школа је и даље била организациона 
јединица Војнотехничког завода. На месту 
управника постављен је артиљеријски офи-
цир са овлашћењима команданта пука 
активне војске. Разредне старешине били су 
административни официри артиљеријско-
техничке службе или надзорници Завода. 

Надлежност разредног старешине била 
је на нивоу овлашћења командира чете. 
Наставно особље делило се на стално и 
хонорарно. За предмете војног карактера 
ангажовани су официри, док су за стручне 
и општеобразовне предмете конкурисали 
хонорарни инжењери из фабрике или про-
фесори из градских средњих школа. Права и 
дужности питомаца била су слична статутсу 
питомаца подофицирских школа. Постојао 
је чак и пропис о одећи – униформи 
питомаца.

 Обука питомаца вршена је у фабричким 
радионицама уз инструкције и надзор стру-
чних мајстора. У септембру 1929. усвојен је 
и посебан Упут за контролу питомаца на 
практичном раду.

 Услов за пријем питомаца и даље је 
била завршена четворогодишња основна 

Питомци у интернату Војнозанатлијске школе, 1933. године
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школа са најмање врло добрим успехом, 
а кандидати нису могли да буду млађи од 
дванаест ни старији од петнаест година. Од 
1930. године уведен је пријемни испит из 
српскохрватског језика, рачуна и писања по 
програму за четврти разред основне школе, 
а ученици са завршеним четвртим разредом 
ниже гимназије имали су право да упишу 
други разред Војнозанатлијске школе. Шко-
ловање питомаца било је о трошку државе и 
трајало је шест година.

 Број заната који су се изучавали се 
мењао, да би се пред рат усталио на оне 
врсте које су биле од посебног интереса за 
војну индустрију. Тако је 1939. образовна 
делатност школе проширена зидарским, 
тапацирерским и ужарским занатом, те не-
ким електромонтерским занимањима.

 Почетком 1940. године је донет нови 
наставни план и програм који је укључивао 
многе новине у погледу обима и садржаја 
стручног и општег образовања питомаца. 
Иновиран је и програм за полагање нижег 
и вишег течајног испита. Ове промене су 
подразумевале израду нових уредби о шко-
ли, па је у том циљу образована комисија. 
Даљи рад школе спречио је априлски рат и 
окупација Србије

УТИЦАЈ ТОПОЛИВНИЦЕ И 
ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ЗАВОДА НА  
РАЗВОЈ КРАГУЈЕВЦА

Повољан географски положај Крагујевца 
утицао је на избор за главни град Србије на 
Ђурђевданској скупштини у Враћевшници, 
1818. године. Све до 1841. у Крагујевцу су била 
смештена сва административна надлештва, 
а постепено се утемељују и бројне културне 
установе. У том периоду у Крагујевцу из-
лазе прве „Новине  Сербске“, оснива се позо-
риште, штампарија, гимназија, лицеј, суд, 
први музички оркестар, прве апотеке, као и 
арсенал за оправку оружја.

Постоје подаци да су у Крагујевцу 1818. 
биле 193 куће и 378 пореских обвезника, 1822. 
има 283 куће и 755 пореских глава, а 1834. има 
369 кућа и 2.235 становника.

Крагујевац почиње да стагнира одмах 
по пресељењу престонице у Београд, 1841. 
године. Поновни успон Крагујевац дожи-
вљава формирањем Тополивнице 1853. го-
дине. Тада Крагујевац постаје индустријски 
центар Србије, као и целог Балкана. У град 
тада долазе стручни радници из скоро 
свих европских градова, који са својим по-
родицама чине град мултинационалним.

Развојем Тополивнице, а касније Војно-
техничког завода развија се и Крагујевац. 
Нагло расте број становника, ужурбано се 
развија инфраструктура тога времена. Изгра-
ђена је и прва пруга Лапово – Крагујевац 
(1886), а 1891. урађен је и први регулациони 
план града.

Захваљујући постојању Војнотехничког 
завода, Крагујевац почетком двадесетог века 
има близу 15.000 становника.
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Радничка колонија и 
Соколски дом

У току Првог светског рата ВТЗ је 
потпуно срушен, а сам град заустављен у 
свом развоју. Одмах после завршетка рата 
започиње обнова и фабрике и града. 

Преокрет у дефинисању статуса и поче-
тку развоја фабрике, директно је утицао 
и на развој града Крагујевца. Усвајање но-
ве производне оријентације и изградња 
погона, првенствено фабрике пушака (1926.-
1928. године), са перспективом запошља-
вања квалификоване радне снаге, дирек-
тно је утицала на одлуку о изградњи Ра-
дничке колоније, чија је концепција асо-
цирала на радничка насеља развијених 
индустријских центара Велике Британије. 

Градска општина је управи Завода, без 
накнаде, уступила 21 ha земљишта. Израђен 
је комплетан урбанистички пројекат, те 
грађевинска и документација везана за 
инфраструктуру. Планом је предвиђена 
изградња индивидуалних стамбених обје-
ката са окућницама (баштама), основна 
школа за 500 ученика, обданиште за 150 
малишана, апотека, радња ’’колонијане’’ 
робе, дом ’’Савеза Сокола Краљевине СХС/
Југославије са салама за културне и спортске 
активности, амбуланта, пожарни дом, би-
блиотека, те други пратећи садржаји. У 
коначној верзији, основу насеља чинило је 78 
дрвених барака са 248, претежно двособних 
станова. Дрвена конструкција за објекте 
добијена је на име репарација, од немачке 
фирме ’’Hentsch’’, док су све радове извеле 
домаће фирме. Укупна површина стамбеног 

Капија Радничке колоније у Крагујевцу, око 1930. година
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простора изнела је 21.020,25 m2 ; како то 
није задовољило планиране потребе, из 
средстава Завода дозидано је још 37 објеката 
са 148 станова, односно, 8.189,45 m2  корисне 
површине. Радови су трајали од 1925. до 1928; 
практично, тзв. ’’Стара колонија’’ завршена 
је паралелно са фабриком пушака, што 
је омогућило смештај око 400 радничких 
породица. Наводно, према жељи актуелног 
управника ВТЗ,  дивизијског ђенерала Жи-
војина Терзибашића, сви објекти обојени 
су маслинасто-зелено, стандардном бојом 
за артиљеријска оруђа. У колонији, за чијег 
управника је постављен капетан Живота 
Јовичић, спроведена је полувојна органи-
зација живота и понашања, слична начину 
живота у данашњим већим војним базама.

Након нових проширења производних 
капацитета ВТЗ, што је подразумевало 
пријем нове радне снаге, поново је постао 

актуелан проблем стамбеног простора. Од 
браће Наумовић је, из средстава радничког 
пензионог фонда, откупљено земљиште 
на Метином Брду, неопходно за изградњу 
’’Нове радничке колоније’’. Урбанистичким 
решењем предвиђено је подизање пет типова 
индивидуалних зграда: од једнособне зграде 

Соколска поворка 1933. године у Крагујевцу

Парк и Соколана у склопу крагујевачке Радничке колоније
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са кухињом, ’’шупом’’, санитарним чвором 
и окућницом, вредне 25.000 динара, до тро-
собне зграде са плацем од 400 m2,  вредне 
65.000 динара); ’’Нова колонија’’ завршена 
је у периоду од 1935. до 1938. године. На 
откупљеном земљишту изграђено је 280 
стамбених јединица. Раднички фонд је чла-
новима заинтересованим за откуп кућа 
омогућио кредит на 20 година са каматом од 
6%.

Споменик је изливен у Војно техничком заводу  на 
слици тим који је учествовао у ливењу споменика 
са управником Војиславом Савићем (у средини)
Крагујевац, 1935. године

Откривање споменика Краљу Александру Карађорђевићу „Ујединитељу” испред управне зграде ВТЗ

>
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Градски водовод

Повећање капацитета фабрике и про-
сторно ширење града указали су да стари 
Трмбаски водовод ни издалека не задовољава 
новонастале потребе. Ово је општину, још 
1927. године, приморало да покрене нове 
истраживачке радове у пречнику од 60 
km око града. Радовима су руководили 
професори Београдског универзитета, Влада 
Митровић и Милан Нешић. Њихова студија 
указала је да једино реално решење лежи 
у изградњи водојаже у долини Грошничке 
реке, у селу Грошници, 10,5 km од Крагујевца; 
акумулационо језеро би, наиме, обезбедило 
граду доток воде од 230 l/s.

Министарски савет је 14. јула 1928. године 
одлучио да инвестиционе трошкове, у односу 
50:50%, сносе крагујевачка Општина и ВТЗ. 

У случају да Општина не обезбеди потребна 
средства, остављена је могућност да водовод 
доврши Завод.

Израда пројектне документације пове-
рена је инжењеру Милану Нешићу. Сви 
хидрограђевински радови на новом водо-
водном систему довршени су 29. нове-
мбра 1937. године. Како општински буџет 
није био довољан да покрије нарасле тро-
шкове, финансијске обавезе у висини од 54 
милиона динара, подмирио је ВТЗ, односно, 
Министарство Војске и Морнарице. Тако 
је овај примарни елемент градске инфра-
структуре постао власништво Завода. На 
основу одобрења од 20. децембра 1938. 
године. Завод је, међутим, дозволио град-
ском Поглаварству да Крагујевац, без обзира 
на недостатак средстава, експлоатише нови 
водовод.

Свечано отварање „Водојаже”, Грошница, 1937. године
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Н епосредно пред немачки напад 
на Југославију, разрађен је план 
по коме је, у случају непосредне 

опасности, ВТЗ требало евакуисати у Горње 
Вогошће крај Сарајева. План је управнику 
“Завода” саопштен тек 8. априла 1941. (два 
дана након почетка операција), тако да 
није било времена за озбиљније припреме 
и адекватну реализацију обимног и одго-
ворног задатка. Делимичној евакуацији и 
онеспособљавању погона приступило се 
10. априла, а делови 11. немачке оклопне 
дивизије у круг “Завода” ушли су већ 11. 
априла 1941. године. 

Немци су, првих дана окупације, фор-
мирали “Уред генералног опуномоћени-
ка за привреду” (Amt des Generalbevo-
lmächtigen fűr die Wirtschaft), са Францом 
Нојхаузеном (Franz Neuchausen) на челу, те 
“Војнопривредни штаб за нарочиту намену 
Регенсбург”. Нојхаузен је непосредно пот-
чињен Херману Герингу (Hermann Gőring) 
и задужен да капацитете српске привреде 
искористи у духу реализације немачког 
четворогодишњег плана. По налогу “Управе 
за војну привреду и наоружање Врховне 
команде Вермахта” (Wehrwirtschafts und 
Rűstungamt OKW, WiRűAmt OKW), 28. 
априла 1941, “Регенсбург” је преформиран 

у “Војнопривредни штаб Србије” (у на-
длежности Нојхаузеновог “Уреда”), са 
пуковником Браумилером (Brauműller) на 
челу. Штаб је, на основу закључака Бечке 
конференције од 19. априла, те инструкција 
WiRűAmt OKW, већ 29. априла започео 
истраживања фабрика погодних за уклапање 
у немачку војну привреду, а које се могу 
оспособити за ратну производњу. Крајем 
истог месеца, “Управи” је предат извештај 
да је за Вермахт, између осталих предузећа, 
посебно значајан ВТЗ. У циљу разматрања 
могућности увођења крагујевачке фабрике 
у систем немачке ратне привреде, 19. маја, у 
седишту “Војнопривредног штаба” (зграда 
предратне Команде Ратног Ваздухопловства 
у Земуну), одржан је састанак коме су при-
суствовали Нојхаузен, генерал–мајор Ридер 
(Rieder), комесар ВТЗ (од 14. маја 1941), 
Алфред Баубин (Waffen SS obersturbanfűhrer 
Alfred Baubin), те мајор Ведел (Wedel). 

У то време, немачка војна индустрија 
имала је посебне тешкоће у производњи 
неосигураних механичких темпирних упа-
љача ZtZS/30 (Zeit Zinder 30 sec), базираних 
на сатном механизму. Упаљачи су, углавном, 
набављани увозом, од швајцарских фирми 
“Tavaro SA”, Geneve и “Oerlikon Bűhrle & 
Cо”, Zűrich–Оеrlikon. Осим тога, немачке 

ПЕРИОД ОКУПАЦИЈЕ (1941-1944)
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компаније “Gebr. Theil GmbH”, Ruhla, “Gebr. 
Junghans GmbH”, Schramberg, те инду-
стрија сатова и упаљача у Schőnwald-у, 
Black Forest, упаљаче су склапале од делова 
набављених од швајцарских произвођача 
сатова “Aenold Charpilloz, Fabrique Hélios”, 
Bévilgard, “Vereinige Pignons – Fabriken AG”, 
Grenchen, те “Machines Dixi SА”, Le Locle. 
Запоседање квалитетног произвођача, по-
пут крагујевачког ВТЗ, дало је наде немачкој 
војној економији да ће производни циклус 
(Fertigungskreise) заокружити у проширеним 
границама Рајха, те уштедети 228 милиона 
швајцарских франака, колико је издвајано 
за увоз готових или компонената ZtZS/30. 

На састанку у Земуну, предложено је да се 
ВТЗ уклопи у концерн “Reichwerke Hermann 
Göring”, те да му се повери уговор за израду 
200.000 ZtZS/30 месечно (у кооперацији са 

ваљевским “Вистадом”). Осим тога, закљу-
чено је да крагујевачка фабрика може 
производити одливке, чеоне штитове, лафе-
те, те цеви за артиљеријска оруђа. У циљу 
реализације ових идеја, 4. јуна 1941, ‘’Управа 
за војну привреду и наоружање ОКW” 
одлучила је да се у Крагујевцу “обезбеди 
а, делимично, и изврши, пуштање у рад 
најважнијих постројења”, те да се асортиман 
производа прошири на артиљеријске цеви и 
лафете. Осим тога, у просторије бивше “Ауто-
радионице” деташирана је “Војна ауто-
радионица бр. 533” (Heeres Kraftpark 533, 
HKP 333, из састава Kraftfahrparktruppen), 
са наредником Рихтером (Richter) на челу 
(његову дужност, од децембра 1941. до 
октобра 1944. вршио је капетан dr Kaap). 
То, међутим, није значило да су Немци 
одустали од извлачења и експлоатације 

Споменици жртвама масовног стрељања 21. октобра 1941. године, Крагујевац
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сировина и готовог материјала. На испомоћ 
“Војнопривредном штабу Југоисток”, из 
Француске, стигле су две екипе “Колоне за 
извлачење бр. 333” (Bergungskolonnen 333). 
Врховна команда копнених снага (ОКH) 
извештена је, 14. односно 16. јуна, да је из 
ВТЗ у Рајх евакуисано 1179 тона сировина, 
250.000 затечених пушака 7,92 mm М24 
(Gewehr 291/1-ј), 5.000.000 бојевих и 500.000 
маневарских метака 7,92 mm М24, 1.500.000 
чаура 7,92 mm М24, 350.000 оквира М24, 
3.800.000 упаљача, те 400.000 недовршених 
каписли сигналне муниције за пиштоље 26 
mm М29. 

Ситуација се променила након појаве 
активног, оружаног отпора у Србији, те 
уочавања пасивне резистенције радника 
“Завода”. До краја јуна 1941, крагујевачка 
фабрика добила је само једну наруџбину 

за месечну производњу од 35.000 упаљача 
ZtZS/30, а све немачке инстанце почеле су да 
размишљају о потпуној евакуацији фабрике 
у Рајх. “Управа за војну привреду и наоружа-
ње ОКW” је 17. августа, у циљу сагледавања 
могућности извлачења алата и машина, у 
Крагујевац упутила стручњаке “Röchling 
Eisen—und Stahl Weke GmbH”, Демпвелфа 
(Dempwölf) и Шулцеа (Schulze). Са овим 
инжењерима допутовао је и специјални 
саветник за технику наоружања, Симонис, 
задужен да изврши класификацију машина 
(за евакуацију у Немачку или за “отпис” – 
упућивање у отпад). У самој фабрици је за 
опуномоћеника ОКW постављен генерал-
мајор Ридер (учесник састанка у Земуну), 
а за надзорника предстојеће евакуације 
-потпоручник Шенк (Schenk). Према Симо-
нисовој процени, за одвлачење у Рајх 

Разрушена фабрика после бомбардовања Крагујевца, 1944. године
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одређено је 2500 машина. Највећи део по-
сла око евакуације обавио је капетан Роте 
(Rothe), који је, 2. октобра, заменио генерала 
Ридера. О значају који су Немци прида-
вали машинама из Крагујевца, говори и 
податак да је, иначе ревносног Ротеа, кон-
тролисао и инспектор Стих (Stych). Ко-
начно, јануара 1942, Ротеа је на дужности 
“надзирања евакуације машина алатљика, 
уређаја и сировина из складишта (Арсенала 
Крагујевац)”, заменио поручник Рајмерс 
(Reimers). Под надзором “Berungskolonen 
333”, евакуација првог дела опреме изведена 
је у периоду новембар – децембар 1941, а 
извлачење остале опреме, машина, сировина, 
репроматеријала и материјала од порушених 
објеката, вршено је до краја 1943. године. 
Већина машина прикупљена је на важном 
железничком чвору, у “Сабирном центру 

Јесенице” (Sammellager Assling). Одавде 
су, железницом, пребациване у Киндберг 
(Kindberg, 50 km северно од Граца), па у 
погоне (‘’F-bau’’) компаније ‘’Steyr - Daimler-
Puch AG’’, Steyr (део концерна ‘’ Reichswerke 
AG für Waffen- und Maschinenbau Hermann 
Göring’’).

У кругу “Завода”, практично, радила 
је само HKP-533, а у старој “Чаурници” 
организована је производња пешадијске 
муниције 7,92х57 mm М24. Према ратном 
дневнику “Војнопривредног штаба Југоис-
ток”, јула 1942. на фронтове је отпремљен 
31, а августа исте године – 35 вагона фина-
лизиране муниције. У другој половини 
1943, у преостале објекте ВТЗ деташиран је 
немачки “батаљон војне пољске радионице 
бр. 4” (Feldzeug - Park - Bataillon 4, Feldzeug-
park IV – H.Fz.Pk.IV, војна пошта 48348), 

Споменици жртвама масовног стрељања 21. октобра 1941. године, Крагујевац
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под командом пуковника Вајзеа (Wеise), 
која је делимично оспособила погоне за 
репарације наоружања. У тренутку када су 
се повукли из Крагујевца, Немци су “Војно-
технички Завод” оставили практично пот-
пуно опустошен: одвукли су скоро све ма-
шине и уређаје, енергетска постројења, ала-
те, репро-материјале, а порушили су и ве-
ћину објеката, шаљући у Рајх читаве дело-ве 
конструкција.

ВОЈНОЗАНАТЛИЈСКА ШКОЛА
Период окупације

Непосредно по свом успостављању (1. 
мај 1941), српска административна упра-
ва, односно комесарска влада Милана 
Аћимовића одлучила је да обустави рад 
школе. У том духу, постављено је питање 
статуса ученика, тачније полазника зате-
чених ратом у пет разреда. Основно пи-
тање које је разматрано односило се на 
статус питомаца који нису довршили шко-
лску годину. Школски савет је своју после-
дњу седницу одржао 19. маја 1941. године. 
Уместо управника школе, потпуковника 
Радомира Станојевића, седници је предсе-
давао надзорник, Боривоје Цветковић. 
Одлучено је да се ученицима нижег течаја 
призна завршени разред уколико су били 
оцењени на полугодишту, а остали су упу-
ћивани на полагање разредних испита. 
Такође је закључено да се ученицима шес-
тог разреда, уколико су положили пра-
ктични мајсторски испит, без полагања 
теоријских предмета призна виши течај. 
Ови закључци представљали су последицу 
настојања наставника да се питомцима, у 
ванредним приликама, призна максимални 
степен постигнутог образовања. Закључке 
је ускоро верификовао и Комесаријат - 

Министарство народне привреде, иначе 
надлежно за ликвидацију школе. У међу-
времену, на функцију вршиоца дужности 
управника школе постављен је Драгутин 
Ђурић, стручни учитељ Мушке занатске 
школе из Скопља. Треба имати у виду да 
је Аћимовићева влада планирала да, по 
ликвидацији Војнозанатлијске школе, у 
згради Соколског дома у Старој радничкој 
колонији, покрене средњетехничку школу 
ВТЗ са два одсека, те Мушку занатску школу 
са ливачким, стругарским, браварским и 
столарским занатима. 

 Коначно, 19. октобра 1941, Министарски 
савет новоформиране ‘’Владе народног спа-
са’’ ђенерала Милана Недића, донео је звани-
чну Уредбу о затварању Војно-занатлијске 
школе.

Зграда интерната ВТШ, Крагујевац, око 1931. год.
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К рагујевац је ослобођен 21. окто-
бра 1944. године. Већ сутрадан, 
300 прикупљених радника, у 

кругу опустошеног „Завода” затекло је само 
82 машине (од тога, више од половине не-
исправно). Због близине фронта и потреба 
НОВЈ, морала се активирати каква-таква 

делатност. У то време, при Врховном штабу 
НОВЈ (од 1. марта 1945 - Генералштабу ЈА) 
постојало је „Војноиндустријско одељење”, 
задужено за набавке материјала. „Одељење” 
је ВТЗ назвало „Фабриком оружја НОВЈ” 
и, у складу са војним ингеренцијама, фор-
мирало радне бригаде на војничким прин-

ОБНОВА ФАБРИКЕ ПОСЛЕ 
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Од Фабрике оружја НОВЈ
до Застава оружја а.д.

Обнова Фабрике после 1945. године.
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ципима; свака је добила ранг чете, са кома-
ндиром на челу. Захваљујући сачуваним 
капацитетима бивше HKP-533, прво се при-
ступило оправци запрежних и моторних 
возила и артиљеријских оруђа, те санацији 
уништених објеката и постројења. 

У циљу сагледавања реалних могућности 
и капацитета фабрика наменске прои-
зводње, „Војноиндустријско одељење” је, 1. 
априла 1945, надлежном Министарству по-
днело извештај Пов. Бр. 15, у коме се наводи да 
је „окупатор систематски уништио... највећи 
Војно технички Завод у Југославији, у ком је 
било 7.000 машина радилица, а запосливали 
су 8 – 12.000 радника. Он је то чинио тако, 
да је све машине евакуисао са територије 
Југославије, док је један мањи дио (неколико) 
продао неким домаћим предузећима. У за-
воду је остао само један мали дио стројева 
(око стотину), који су такођер били много 
оштећени од окупатора али су их радници 
поправили и данас се употребљавају за 
разне послове. Фабричке зграде такођер су 
дијелом или потпуно уништене и у великој 
мјери оштећене, а стручно радништво је или 
одведено на рад у Њемачку или је погинуло 
приликом стрељања у Крагујевцу. Погонски 
стројеви налазе се у земљи и прекупљени 
су за вријеме окупације од неких рударских 
предузећа (Мачкатица, Југоисточно азбе-
стно предузеће и Рудник Злетово). Врије-
дним радом преосталог радништва успјело 
се преосталих 100 машина (1,5%) поправити 
и ставити у погон.”

„Војноидустријско одељење” је, 26. апри-
ла 1945, преформирано у „Одељење за војну 
индустрију и војне набавке”. С друге стране, 
Председништво АВНОЈ-а донело је, још 
новембра 1944, одлуку да се сва подржављена 
имовина стави под новоформирану „Држа-
вну управу народних добара” (ДУНД). 
„Управа” је „Фабрику оружја” преименовала 

у „Војнотехничке радионице” (ВТР), а 
руковођење препустила десеточланом 
„Управном одбору”, који су чинили шефови 
одсека и одељења: капетан Живко Грујић, 
инг. Светислав Јелић, Милован Савовић, 
Драгутин Ђурић, Драган Докмановић, Бо-
жидар Ђорђевић, Павле Милинковић, 
Стефановић Анђа, те Јосип Шремпф „са 
другарицом”. Два месеца касније, ДУНД је 
за „делегата” (управника) у ВТР, одредио 
мајора Војислава – Воју Никетића. Нови 
управник је 20. фебруара 1945, Наредбом 
бр. 14, разрешио Управни одбор; капетана 
Живка Грујића наименовао за заменика, а 
остале чланове вратио на раније дужности. 

„Управа народних добара” разрадила је и 
нову организациону шему. „Војнотехничке 
радионице” подељене су на Технички одсек 
(I), Секретаријат (II), Конструктивну (III) 
и Припремно-калкулативну секцију (IV), 
Секцију производње (V), Техничку контролу 
(VI) и Грађевинску секцију (VII). У оквиру 
секција, постојале су Механичко-ливачко 
(са Механичком радионицом, Ливницом и 
Моделарницом), Артиљеријско-пушкарско 
(са Артиљеријском и Пушкарско-ножар-
ском радионицом), Аутомобилско, Кова-
чко-лимарско (са Ковачницом и Калио-
ницом, те Ковачком браварницом и Инс-
трументарницом), Столарско-коларско (са 
Столарском, Четкарском, Фарбарском и 
Коларском радионицом) и Кожарско-ужа-
рско одељење (са Седларницом и Ужарни-
цом), Пиротехника (са Радионицом за 
артиљеријску муницију, Бомбашком и Бару-
тном радионицом, Радионицом за пешачку 
муницију, Механичком радионицом, те 
Полигоном гађања), те Грађевинске и По-
гонске радионице (са Штампаријом и Ва-
љаоницом). На челу Првог одсека био је 
инжењер Светислав Јелић; Конструктивном 
секцијом (конструкциони биро), руководио 
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је Јордан Косанић, Производном секцијом 
по технолошкој грани – Душан Игњатовић, 
по пиротехничкој грани – Драган Докма-
новић, а Производном секцијом по ору-
жју и аутомобилима – Петар Николић. 
Шеф  Артиљеријске радионице  био је Кли-
ментије Бојаљијевић, Пушкарсконожа-
рске радионице – Дарослав Маринковић, 
те Ковачнице и Калионице – Миодраг 
Алексијевић. Функцију пословође Неауто-
матског оружја обављао је Милан Илић, 
Аутоматског оружја (митраљеска радионица 
и аутомати) – Боривоје-Бора Миленковић, 
Ножарско-пушкарске радионице – Богољуб 
Николић, а Артиљеријске радионице – Вла-
дан Димитријевић. Истовремено, контролор 
пушака био је Миливоје Обрадовић, кон-
тролор аутоматског оружја – Живадин 
Јовановић, а контролор Артиљеријске ради-
онице – Светислав Хаљић. 

Пошто је рат још трајао, хитне потребе 
за муницијом утицале су да се 6. марта 
1945. покрене питање оснивања државног 
предузећа за производњу муниције (мисли-
ло се на „Фабрику оружја и муниције Ужице 
А.Д”, данашњи „Први Партизан”), а затим, 13. 
марта, да се фабрика „Ваљевска индустрија 
инжењера Станковића А.Д” (данас 
„Крушик”) стави под контролу МНО. Тиме 
је, након једног века, продукција муниције 
измештена из крагујевачког „Војно-техни-
чког Завода”. Ово је представљао само један 
у низу примера преплитања ингеренција 
ДУНД-а и „Одељења за војну индустрију 
и војне набавке” по питању коришћења 
ресурса наменске производње.

Питање непосредног управљања ратном 
индустријом покренуо је начелник Гене-
ралштаба, генерал-лајтнант Арсо Јовановић. 
У допису Министру индустрије ДФЈ бр. 
170, 24. маја 1945, Јовановић наводи „да 
је ратна индустрија једна специфична 

индустрија, која ради за потребе војске, а за 
време рата за фронт, те би требала да буде 
под непосредном управом и контролом 
Министарства народне одбране”. Коначну 
одлуку донео је „Председник Министарског 
Савета, Министар Народне Одбране, 
Маршал Југославије”, Јосип Броз Тито; 
Одлуком Стр. Пов. Бр.101, 20. јуна 1945, 
11 предратних војних завода и приватних 
индустријских предузећа из домена војне 
индустрије,  укључујући и ВТЗ (на првом 
месту), стављено је под непосредну управу 
МНО, а „Одељење за војну индустрију и војне 
набавке” задужено је да у њима постави своје 
делегате. Начелник Генералштаба, 28. јуна 
1945. Наредбом бр. 69 (на основу стр. пов. 
акта бр. 160 од 27. јуна 1945), за управника 
ВТР поставио је потпуковника Војислава 
Радића. Поред акта о постављењу управника 
завода, начелник управе за војну индустрију, 
генерал мајор Иван Кркец доноси решење 
о имовини коју треба књижити на заводе. 
У среском суду у Крагујевцу књижење је 
извршено под бројем ДН 632/53 за следеће 
земљишне парцеле: 6927 - земљиште на 
којем су зграде и радионице предузећа од 
66 хектара, 37 ари и 64м2, 13 парцела укупне 
површине 21 хектар на којима је изграђена 
Стара радничка колонија, као и парцела 
6969, на којој је израђен полигон Илина вода 
од 95 хектара, 20 ари и 37м2. 

Нови управник је 28. јула 1945, Наредбом 
бр. 88, име „Војно-техничких радионица” 
променио у „Војно-технички завод”. 

Интересатно је да се у музеју ’’Стара 
Ливница’’ чува ’’Предлог о Производном 
задатку В.Т. Завода-Крагујевац’’, који је 
20. октобра 1945. године начелнику Војно-
индустријског одељења МНО поднео познати 
стручњак за експлозиве, потпуковник Вла-
димир Д. Туфегџић. Туфегџић детаљно 
износи стање и могућности завода, дају-
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ћи акценат да је он био и јесте колевка 
индустрије и главни расадник радничке 
класе у Србији. У прилог томе да се капа-
цитети, осим артиљеријског програма, не 
измештају из Крагујевца, наведене су све 
познате предности, традиција и производне 
могућности. Туфегџић као једини проблем 
види тренутне потешкоће око обезбеђења 
електричне енегрије. Он, наиме, сматра да 
је још 1928. године направљена грешка када 
су за нову централу наручени котлови са 
’’ростовима’’ који су конструисани на бази 
квалитетног угља а не лигнита или угља из 
околне Бреснице. Ово се, међутим, могло 
превазићи прикључењем на електро-мрежу 
Макиш-Вреоци. У суштини, Туфегџић се 
залагао да се у Крагујевцу у сваком случају 
задржи производња стрељачког наоружања, 
те средстава намењених цивилном тржишту, 
укључујући и челичне мосне конструкције. 
У заглављу десне стране првог листа, ру-
ком је (плавим мастилом, ћирилицом), 
дописано: ’’На основу ових расправа је Ма-
ршал Тито наредио да се Завод обнови и 
поред многих негативних мишљења. Друг 
’’Плави’’ (Мијалко Тодоровић, тада начелник 
Војноиндустријског одељења МНО) зна како 
се то догодило’’ (потпис нечитак).

Данас је тешко рећи колико је овај изве-
штај заиста могао имати утицаја на буду-
ћност  завода, поготово што је он  већ био 
под непосредном управом МНО. 

У сваком случају, Наредбом бр. 148 од 
31. децембра 1945. године, назив завода 
је проширен у „Војно-технички завод 21. 
октобар”. Наредбом бр. 58 од 4. септембра 
1947, те Решењем Владе ФНРЈ, пов. бр. 
197 од 13. јануара 1948, ВТЗ је понео ново 
име, „Предузеће Црвена Застава”. У том 
периоду; крагујевачки погони означени су 
шифром „44”, односно, „ЗАВОДОМ 44” те 
„ПРЕДУЗЕЋЕМ 44” Истовремено, још од 

1945. године сви погони под непосредном 
управом МНО почели су да се воде под 
кодним, нумеричким ознакама. По том 
пропису, крагујевачка фабрика добила је 
ознаку ’’44’’, односно, на свим производима 
из војног програма утискиван је назив 
’’ЗАВОД 44’’ (јули 1945 – септембар 1947), а 
након тога - ’’ПРЕДУЗЕЋЕ 44’’ (октобар 1947 
– јули 1962). 

Решењем Окружног привредног суда 
у Крагујевцу, Фи – 1016/62, 14. јула 1962, 
крагујевачки војноиндустријски комплекс 
преименован је у „Заводе Црвена Застава”, 
услед спајања са Предузећем 21. мај из Ра-
ковице, у оквиру кога је фабрика оружја 
постала Радна организација ’’Фабрика на-
менске производње’’ (РО ФНП).  

У складу са друштвено-политичким 
променама, фабрика оружја, 1. априла 1991, 
постаје „Друштво групе Застава”, ДОО 
„Застава наменски производи”, да би, 2. фе-
бруара 2002, био усвојен назив – Друштве-
но предузеће са већинским државним ка-
питалом, „Застава наменски производи”. 

Управни одбор је на седници одржаној 
10. октобра 2003, поводом прославе 150. 
година фабрике, усвојио нови знак и лого-
тип предузећа, те предложио промену на-
зива. Скупштина предузећа је 14. октобра 
2003, донела Одлуку бр.10 о промени назива 
у ’’Застава оружје ДП’’ (скраћена верзија 
имена).

Одлуком Управног одбора од 26. маја 
2006. године ’’Застава оружје ДП’’ постала је 
’’Застава оружје АД’’, односно, Акционарско 
друштво затвореног типа са већинским др-
жавним капиталом. 

Влада Србије је нешто раније својим 
одлукама прихватила да има већински удео 
од 51 % у капиталу свих фабрика Одбрамбене 
индустрије, а потом је своје учешће у 
консолидацији предузећа и финансијском 
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реструктурирању претворила у свој удео у 
капиталу таквих предузећа. Тако је  крајем 
2007. године ’’Застава оружје АД’’ поседовала 
41,8861% акција Владе Републике Србије, 
27,6430% акција Фонда за развој Републике 
Србије и 30,4709% друштвеног капитала, 
који се, сагласно важећим Законима, у 
том моменту још није трансформисао у 
неки препознатљиви облик власништва. У 
суштини, држава је у том тренутку посе-
довала 69,5291% капитала. Преостала ула-
гања у консолидацију ’’Застава оружја АД’’ 
држава је намеравала да накнадним одлу-
кама такође претвори у свој удео у капиталу, 
чиме би се увећао пакет државних акција у 
предузећу. 

Повраћај машина и опреме 
(ратна репарација)

На Париској конференцији 1945. одлу-
чено је да ФНРЈ оствари надокнаду из 
репарационих средстава из Западне Нема-
чке. Захтеви за репарационом опремом 
испостављени су Међународној савезничкој 
репарационој агенцији (ИАРА). Укупно 667 
западнонемачких фабрика било је у поседу 
савезника, чиме се формирао репарациони 
фонд. Југославија је добила 66 значајних 
фабрика или погона, 43 мања постројења 
и 242 мање фабрике, укупне тежине 300 
хиљада тона опреме. Ипак, укупна вредност 
немачке репарације, која је припала Србији, 
била је 36 милиона долара, што није чинило 
ни четвртину вредности бакра однетог из 
Бора за време окупације. 

Прва послератна генерација питомаца
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Код одвожења опреме Немци су користили 
спискове машина које су немачке фирме 
испоручивале ВТЗ Крагујевац, после 1932. 
године. При покушају да се баш те машине 
пронађу, Одељење за војну индустрију ФНРЈ 
слало је екипе да прегледају репарационе 
капацитете, али није било могуће пронаћи 
све тражене машине, због скинутих ознака, 
општећења при транспорту или од бомбар-
довања. Ипак, знатан део однете опреме је 
пронађен и враћен у земљу.

Предратни питомци, чланови екипе, Бори-
слав Максимовић и Мирослав Стојановић 
се сећају како су после ослобођења ишли у 
Хрватску, Словенију, Аустрију и Немачку и 
тамо тражили машине које су Немци однели. 
Пронашли су, прегледали и примили укупно 
око 2.250 машина. 

 Расподелу репарационе опреме обавља-
ла је Државна планска комисија, углавном не 
водећи рачуна о размерама ратних страдања, 
што је хендикепирало многа предузећа, 
посебно у Србији. Распоред опреме био је уса-
глашен са плановима развоја свих Република 
ФНРЈ, тако да је већи део те опреме лоциран 
у новоформираним предузећима привреде 
ФНРЈ. Према расположивим подацима во-
јна индустрија је добила 40,7% вредности ре-
парационе опреме. Међу највећим корисни-
цима наводи се Црвена Застава.

Првим планом војне индустрије, предви-
ђено је да се у Крагујевцу изграде посебни 
капацитети за пушку и ручни бацач, а посебни 
за пиштољ и аутомат. Након Резолуције ИБ 
донета је одлука да се направе јединствени 
капацитети, па је тако предвиђено да тај погон 
има 7.670 машина, од чега је из репарације 
обезбеђено 4.020, а из увоза 1.190. Планирана 
је оправка 2.250 машина из репарације, а за 
210 машина тек је требало наћи решење. 

Окупљање и обука кадра

Завод је пред сам Други светски рат 
запошљавао око 12.000 радника. Више од 
две хиљаде заводских радника стрељано је 
у Шумарицама октобра 1941. Велики број 
радника из Завода дао је живот у борби 
за ослобођење од окупатора у периоду до 
1945. Дванаест радника Завода проглашено 
је народним херојима: Воја Радић, Лазар 
Колишевски, Светозар Драговић-Тоза, Мио-
драг Урошевић-Артем, Душан Дугалић, Стје-
пан Стеве Филиповић, Сретен Младеновић-
Мика, Драгослав Ђорђевић-Гоша, Станислав 
Сремчевић, Душан Кораћ, Никола Видовић 
и Ђура Димитријевић.

Након ослобођења града, 21. октобра 
1944, у фабрици је забележено 670 запо-
слених, са следећом квалификационом 
структуром: дипломираних инжењера - 5; 
дипломираних правника - 1; службеника 
са ССС - 9; службеника са непотпуном 
спремом - 18; свршених питомаца ВЗШ 
- 204; помоћних службеника-служитеља 
- 11; висококвалификованих радника 
– 176; квалификованих радника – 176; 
полуквалификованих радника – 38; 
неквалификованих радника – 33.

После ослобођења земље уочен је основни 
проблем - недостатак квалификованог 
кадра. Као једина стручна снага у изградњи, 
развоју и унапређењу војне индустрије у 
области наоружања и експлозива истицали 
су се бивши питомци крагујевачке и круше-
вачке војнозанатлијске школе. Као битне 
предности имали су значајна искуства из 
периода пре рата и окупације: стручност, 
изграђен осећај за систематски и тимски рад, 
дружељубивост и дисциплину. Ови људи 
су у халама организовали и спроводили 
постављање машинских паркова, комплети-
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рање лабораторија, координацију рада 
пратећих служби, као и пласман производа, 
а у организацији новонасталих предузећа 
повераване су им одговорне дужости дире-
ктора и управника погона

Први од пет дипломираних инжењера, 
који се враћају у Заставу, одмах после заврше-
тка рата, био је Бранко Николић. Постао је 
технички директор фабрике. Производњу 
је водио дипломирани инжењер Ратко 
Стојановић, начелник техничке контроле 
био је дипломирани инжењер Миливоје 
Јоцић, начелник алатнице дипл.инж. Бра-
нко Тешић, начелник Артиљеријског оде-
љења дипл.инж. Ђеца Миловановић. По-
том су почели да пристижу инжењери са 
београдског, љубљанског и загребачког 
техничког факултета. Других техничких 
факултета у земљи тада није ни било. Већ 
1946. године фабрика упошљава 1.433 радни-
ка, где се број инжењера повећава на 8.

Почетком педесетих у Заставу стиже 
Александар Рогаткин, који је у Београду 
завршио студије на војном машинству, за 
њим 1952. млади капетан Слободан Митро-
вић, а 1956. у фабрику долази и дипл.инж. 
Милан Ћирић. Наредних 8 година фабрика 
запошљава око 100 младих дипломираних 
инжењера.

Крајем 1948. године у фабрику стиже 
један број радника који су изучавали занате 
у заводима Шкода у Плзењу, управо у пого-
нима за производњу артиљерије. 

Године 1950. вршена је контрола рада у 
Црвеној Застави. О томе сведочи Извештај 
Одељења за привредну контролу МНО, Стр.
пов. 218 од 17.08.1950., који поред разматра-
ња испуњености планова производње, даје 
податке о тренутном броју запослених и 
њиховој структури. Констатовано је да у фа-
брици ради 4.526 радника и 823 службеника. 
Такође се констатује да се број службеника 
има смањити за 92, а бољом организацијом 
за још више. Извештај је потписао  наче-
лник Одељења генерал лајтнант Бошко 
Шиљеговић. Фабрика је овај закључак реа-
лизовала, па је на крају те године бројала 
5.124 запослених уместо 5.349, колико је 
приликиом контроле имала.

Наредних година стиже све већи број 
инжењера, посебно после 1953. године, та-
ко да 1961. године, фабрика има 106 дипло-
мираних машинских инжењера. Квалифи-
кованих радника је 1961. било 2.984, као и 486 
високо квалификованих. Те године фабрика 
је упошљавала укупно 8.142 радника. По 
формирању Завода Црвена застава, 1962. го-
дине, фабрика се дели на војни и цивилни 
сектор и 4.977 радника прелази у, већ изгра-
ђену, фабрику аутомобила, тако да у војном 
сектору остаје 3.165 запослених. 

Факсимил извештаја о контроли рада предузећа у 
лето 1950. године
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Почетком 1973. године Фабрика оружја 
има 6.856 запослених. Наредне године 
запошљава се око 300 радника, а онда 
почиње осипање кадра тако да следеће 
четири године, све до 1978. године, фабрика 
има приближно исти број од око 5.000 
упослених. Веће упошљавање бележи се 
почев од 1979. године, када се фабрика 
са 6.100 у наредних неколико година 
константно увећава и 1986. године, постиже 
максимум од 8.541. Почев од 1990. године, 
све до краја двадесетог века, број радника се 
стално смањује, тако да је са 7.796 радника 
из 1990. године, у нови век закорачила 5.335. 
Наредних 10 година 21. века карактерише 
стално смањење броја запослених и веома 
мали број новоупослених. Тако је 2011. 
годину дочекало свега 2.600 упослених, 
а једини забележени већи пријем младе 
радне снаге био је у току 2006. године, када 
је запослено 176 младих радника, у процесу 
производње. У лето 2011 године „Застава 
оружје”, после још једног социјалног 
програма за решавање вишка упослених, 
има укупно 1953 запослена. У току 2012. 
године запошљава 120 младих радника у 
процесу производње, као и у пролеће 2013. 
године, када упошљава нових 190 младих 
производних радника. Такође, због увећане 
тражње „Заставиног” оружја на светском 
тржишту, фабрика привремено упошљава 
већи број радника који су по разним 
основама раније напустили предузеће, ук-
ључујући и пензионисане раднике.

Високостручни кадар у периоду после 
1961. године се запошљава у великом броју, 
где доминирају дипломирани машински 
инжењери, као и дипломирани економисти, 
правници, металурзи, технолози и други. 
Тако је 1990. године у фабрици било око 
500 високостручног кадра, од чега 75 
дипломираних економиста, 24 дипломира-
на правника око 400 дипломираних ма-

шинских инжењера, један број магистара 
наука, специјалиста и других. 

Значајну улогу у саставу креативног 
кадра играли су стручњаци који су били 
активна војна лица. Официри, који су 
распоређивани у фабрику, били су углавном 
техничке струке и долазили су из Управа 
и јединица све до 1955. године, када Војно 
министарство почиње да стипендира кадар 
на цивилним факултетима. После завршетка 
студија сви су били у обавези да се војно 
активирају и прихвате додељени распоред 
служења у фабрикама војне индустрије. 
Осим тога, Војно министарство је из „Црвене 
Заставе” активирало 15 техничара, који су 
прошли десетомесечну војну обуку. Овом 
мером, као и наменским стипендирањем 
постигнуто је задржавање стручног кадра у 
свим фабрикама војне индустрије. Тако је од 
1944. па до 2004. године у фабрици радило 
укупно 104 официра уз најмање једну до 30 
година службовања. Највећи број официра 
у једној години био је 1986. године, када је 
радило 45 официра. Највише официра је 
било из редова војних стипендиста, као и 
оних који су се активирали, а већ радили у 
фабрици. Остали су распоређивани после 
завршетка Војно техничке академије или су 
премештани из војних установа. 

Први војни стипендисти су били Илија 
Шијан, Милутин Здравковић, Војислав 
Удовић, Слободан Митровић, а нешто ка-
сније Драган Ковачевић, Вукашин Фили-
повић, Петар Лазић, Драгислав Росић, 
Југослав Ђорђевић, Ђорђе Глишић и други. 
Осамдесетих година престаје стипендирање 
на цивилним факултетима.

Министарство одбране, као и раније,од 
оснивања, из редова официра поставља 
директоре фабрике. Такође, УИРП је 
оснажио функцију војне контроле квали-
тета и поузданости војних производа, 
појачаним присуством војних лица у тој 
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улози, и тиме су сва војна предузећа у СФРЈ 
постала пионири увођења система тоталног 
управљања квалитетом производа и услуга. 

Године 1991. када започиње распад 
СФРЈ, СНО постепено повлачи официре из 
војних предузећа и распоређује их у друге 
институције, као што су Војно-технички 
институт, Одељење војне контроле, Техни-
чки опитни центар и слично. Фабрику је 
2006. године напустио и последњи официр, 
који је водио одељење војне контроле. 

Из редова официра настали су врсни 
конструктори, технолози и руководиоци. 
Као конструктори посебно се истичу 
Тодор Цветић, Бошко Станисављевић, 
Милутин Миливојевић, Милош Остојић, 
Вукашин Филиповић, Живко Марић, Ма-
ринко Петровић и Милојко Брзаковић. 

У истакнуте технологе можемо сврстати 
Љубишу Вучковића, Драгана Ковачевића, 
Петра Лазића, Милутина Здравковића, Дра-
гислава Росића, Љубишу Максимовића 
и Ђорђа Глишића. Већина од побројаних 
официра била је на руководећим местима 
укључујући и места заменика и директора 
фабрике, чиме су дали изузетан допринос у 
развоју и управљању фабриком.

 

Обнова производње и 
објеката
 

Половином 1945. године, одлуком пре-
дседника Министарског савета и министра 
народне одбране, фабрика прелази у надле-
жност Министарства народне одбране (до 

Предлог производног задатка за ВТЗ, октобар 1945.
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тада је била у надлежности државне управе 
народних добара —ДУНД). Тада се поставља 
питање да ли треба обнављати фабрику у 
Крагујевцу. Позитивна одлука је донета 20. 
октобра 1945. године.

Период после 1945. године карактерише 
недостатак ресурса свих врста. Фабрика је 
постепено добијала опрему из ратне репа-
рације и из увоза. Поједине врсте оружар-
ских челика су увожене, али и широки 
асортиман свих неопходних материјала. 
ФНРЈ је тада имала слободан приступ свим 
тим ресурсима, као и специјалним врстама 
оружарских технологија.

 Уз све проблеме око обнављања произ-
водње, догодила се и највећа експлозија у 
историји фабрике. Било је то трећег јуна 
1946. када су погинуле 42 особе. Исте 
године, 12. септембра почела је са радом 
Војно индустријска школа (ВИШ) основана 
при предузећу. Био је то наставак традиције 
чувене Војно занатлијске школе.

Августа 1945. године, основан је Војно-
технички савет министарства народне 
одбране, који је водио начелник Гене-
ралштаба ЈНА генерал мајор Арсо Јовано-
вић. Истовремено је формирана Група 
за студије наоружања, која је лоцирана у 
крагујевачком ВТЗ-у. Тако су почетком 1946. 
године почели да се издају први пројектни 
задаци, како за унифицирање постојећег 
оружја и муниције, тако и за пројектовање 
нових оружарских система.

У току 1947. наставља се обнављање 
и реконструкција фабрике тако да се 
половином 1948. сви радови приводе крају.

У крагујевачкој фабрици је у току 1949. 
године започета изградња порушених обје-
ката, а монтирано је 850 машина за потре-
бе производње пушака. У производњу се 
улазило у ходу – док су се изграђивали 
објекти и стављали под кров, опремани су 

машинама и започињало се са производњом.
Иако је 1945. донета одлука да у 

Крагујевцу буде настављена производња 
пушака, аутомата и митраљеза, Армија је 
знатно смањила поруџбине, тако да је иско-
ришћеност обновљених капацитета била на 
нивоу око 25%.   Да би обезбедили посао за 
све запослене и тиме искористили постојеће 
капацитете, у фабрици су предузели 
низ мера у циљу увођења у производњу 
артикала широке потрошње, као што су 
пољопривредне приколице, плугови, ланци, 
разни алати, ловачко и спортско оружје и 
друго. 

Први Раднички савет у предузећу 
Црвена застава је изабран 2. фебруара 1950. 
године, као експериментални и имао је 
саветодавни карактер. Бројао је 80 чланова, 
од којих 58 из непосредне производње. 
За председника првог Радничког савета 
изабран је Мирослав Јовановић. Ступањем 
на снагу новог привредног система 13. марта 
1952. године, изабран је Раднички савет са 
свим прерогативима самоуправног органа. 
Тај датум се узима као дан стварне предаје 
фабрика на управљање радницима.

У току 1953. године, проширује се 
асортиман робе широке потрошње, у циљу 
искоришћења постојећих капацитета и 
ради упошљавања свих радника. Будући 
да то није било довољно, преовладала је 
оријентација на производњу аутомобила. 
Фабрика се и раније бавила поправком 
возила у свом погону-гаражи.

На референдуму 26. августа 1953. године 
радници су одлучили да се из фонда за плате 
издвоји 100.000.000 динара за проширење 
производње. У другој половини 1953. запо-
чињу припреме за производњу џипа Willys. 
Оријентација фабрике је била да производе 
возила до 2000 cm3.
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Референдум од 26. септембра 1953. годи-
не је историјски, јер је колектив сам донео 
одлуку о новом производном програму, 
не чекајући сагласност и одобрење инве-
стиција од стране централних државних 
органа.

На објављени конкурс за избор партне-
ра из области аутомобилске индустрије 
пријавило се седам светских фирми. Коми-
сија, састављена од најеминентнијих југо-
словенских стручњака, одабрала је лиценцу 
италијанског ФИАТ-а.

Уговор о техничкој сарадњи и откупу 
лиценце за производњу аутомобила потпи-
сао је 12. августа 1954. године директор 
„Црвене Заставе”, Воја Радић.

Прелазак на производњу аутомобила 
био је значајан корак у запошљавању посто-
јећег стручног кадра, даљи развој мета-
лопрерађивачке индустрије, као и за укупни 
развој и модернизацију града. Да није било 
те оријентације, већ 1957. године настала би 
велика неупосленост, јер од постојећих 6.272 
радника посао на војним и другим артиклима 
из основног производног програма имало 
би само 2.772 радника. Упосленост војних 
погона била је на ниво од 15 % (Ковачница) 
до највише 38 % (стрељачко оружје).

Први петогодишњи план 
производње војне индустрије

У први послератни петогодишњи план 
ФНРЈ (1947-1951. године) накнадно је увршћен 
и план производње за војну индустрију. 
Произвoдња средстава НВО је дефинисана у 
октобру 1947. године, а усвојена марта 1948. 
године. Планом је било предвиђено нешто 
више од 80 средстава које је требало развити 
и произвести у периоду од 1947. до 1951. 
године. Тим планом је била предвиђена 

Лист референдума из 1953. године

Уговор о техничкој сарадњи и откупу лиценце за 
производњу аутомобила, 1954. године
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производња пушака репетирки калибра 
7,9 mm, пиштоља 7,62 mm, митраљеза 7,9 
mm и 12,7 mm, пушкомитраљеза 7,9 mm, 
аутомата 7,62 mm, артиљеријских топова 
калибра 76 mm, и ПА топова калибра 20 
до 25 mm и 37 mm, минобацача 82 и 120 
mm, муниције за наведено оружје, ПТ 
мина, ручних бомби, рударских каписли, 
ариљеријске муниције 57 mm до 100 mm, 
маневарске муниције, карета и јахаћег 
прибора, самара, гас маски, нишанских 
справа, ручних догледа, гониометара, 
бусола, осматрачких и батеријских догледа, 
перископа, даљиномера, оптичких нишана, 
барута, експлозива, каписли, штапина, 
нитроцелулозе, димних смеша, запаљивих 
боца, кревета, барака, упаљача... Већина 
набројаних артикала се до почетка рата 
производила баш у Војно-техничком заводу 
у Крагујевцу. Планом је предвиђено да се 
развије 51 ново средство ратне технике у 
току 1947. и 1948. године. У том периоду 
требало је производе довести на потребан 

ниво функционалног квалитета, а да се 
истовремено врши адаптација и набавка 
нове опреме за производне погоне.

У вези са планом војне производње 
говорио је и председник Тито поводом 
усвајања буџета за 1950. годину, када је 
рекао: „Ми смо већ били донели Закон о 
петогодишњем плану индустријализације 
и електрификације наше земље, у који није 
ушла изградња наше војне индустрије... 
Морам овде приметити да је донедавно 
било врло мало разумијевања код цивилног 
сектора за војне потребе. Било је веома 
тешко убедити неке наше руководиоце у 
републикама у то да се војна индустрија 
мора ставити у ред приоритетних задаћа... 
Ми не можемо да градимо фабрике, па да 
онда падну неком у шаке тако рећи без по 
муке“

С обзиром на велики број артикала 
предвиђених за производњу у првих пет 
година након рата, План је предвиђао и 
изградњу 15 нових фабрика на тлу ФНРЈ и 
обнову две порушене. Накнадно је донета 
одлука да се направи још пет фабрика 
због потребе да се изграде капацитети за 
муницију, баруте, авионе, електронику, а 
што је узроковано догађајима 1948/49. Али, 
за „Црвену Заставу” била је значајна одлука 
која је тада донета у вези са куповином 
лиценце за противавионски топ калибра 20 
mm.

Диверсификација 
производног програма 
педесетих година

Са буџетског финансирања 1952. године 
морало се прећи на доходовни, као и у 
другим привредним гранама. Тада је држа-
ва, у циљу унапређења пољопривреде, 

Факсимил записника са састанка Координационе 
комисије о расељењу војне индустрије, 1950. године
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тражила произвођача плугова за дубоко 
орање. „Црвена Застава” се заинтересовала, 
будући да је већ производила опрему за 
пољопривреду. Године 1955. купљена је 
лиценца за једнобраздни, двобраздни и тро-
браздни плуг италијанске фирме „Ђерарди”. 
Формирана је радионица за израду плугова, 
коју је водио питомац Живота Станковић. 
Освајање производње је завршено 1957, а 
серијска производња одвијала се од 1958. 
до 1961. Годишње је произведено по 1.000 
двобраздних плугова. Од 1956. до 1958. 
монтиран је трактор ЦС, а од 1957. до 1962. 
производена је и кипер пољопривредна при-
колица.

Велику заслугу за покретање програма 
аутомобила има познати крагујевачки 
револуционар Мијалко Тодоровић-Плави. 
Он је после рата, из Словеније, у Заставу, 
довео свог друга, инжењера Миодрага 
Милојевића. Било је то 1948. године, а 
та идеја се реализује тек после седнице 
Радничког савета „Црвене Заставе” од 13. 
марта 1953. године, када Воја Радић тражи 
овлашћење да може да преговара са две 
иностране фирме које су нудиле сарадњу из 
области аутомобилске индустрије. 

На стоту годишњицу од оснивања 
Тополивнице, 1953. године, производни 
програм је потуно осиромашен, што је 
навело крагујевачке стручњаке да започну 
производњу аутомобила. У реализацији 
те идеје предњачио је тадашњи директор 
„Црвене Заставе” генерал Воја Радић.

РАСЕЉЕЊЕ ВОЈНИХ 
КАПАЦИТЕТА

Током друге половине 20. века, крагу-
јевачка фабрика је прошла кроз све кризе 
које су погодиле домаћу привреду и друштво. 
Као и у 19, те првој половини 20. века, 
питање опстанка и будућности више пута је 
актуелизирано. 

Сужавање обима производње и знача-
ја крагујевачке фабрике као стожера војно-
индустријског комплекса, започиње са пла-
новима о дислокацији производње и прера-
сподели појединих артикала.  Основни повод 
за овакву политику лежао је, наводно, у 
стратешкој дислокацији појединих погона 
у унутрашњост (угроженост земље након 
Резолуције ИБ), а један од главних разлога 
била је идеја о индустријализацији пасивних 
крајева, те развоју војне индустрије у другим 
Републикама ФНРЈ.

После једновековне традиције у прои-
зводнји муниције и минскоексплозивних 
средстава, 6. односно 13. марта 1945, донета 
је одлука да се тај део производње потпуно 
измести из предузећа.

 Расељавање војних капацитета пратила 
је Координациона комисија Владе ФНРЈ у 
којој су били Борис Кидрич, Коча Поповић, 
Пеко Дапчевић, Митар Бакић, Светислав 
Стефановић-Ћећо, Љубодраг Ђурић и Бошко 
Шиљеговић. Тако се из записника Коми-
сије од 9. 2. 1950. године  може видети да 
је под првом тачком разматрано питање 
дислокације индустрије. Али од Плана расе-
љења војне индустрије није се одустајало.

У Војном архиву МО Србије у оквиру 
«Петогодишњег плана развитка војне инду-
стрије и грађевина» налази се  мапа ФНРЈ са 
уцртаним локацијама на којима су стварана 
предузећа војне индустрије. Тада је „Црвена 
Застава” вођена под шифром 141. 
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Познато је да је производња артиљеријске 
и стрељачке муниције започета још 1853. 
године у ’’Лабораторији’’. У оквиру ВТЗ-а је 
1928. отворена нова  фабрика пешадијске 
муниције (IV одељење), те ’’Пиротехника’’ 
(VIII одељење). Tоком 1929. завршена је нова 

фабрика фулмината, а 1933. је подигнута 
’’Упаљачница’’. Према организационој шеми 
од 26. априла 1945. године, без обзира на одлу-
ке ДУНД-а из претходног месеца, у фабрици 
је обновљен рад ’’Пиротехнике’’ (7. одељење, 
шеф Петар Милосављевић), са Радионицом 
за артиљеријску муницију (пословођа 
Благоје Ђорђевић), Бомбашком радионицом 
(пословођа Богосав Аранђеловић), Бару-
тном радионицом (пословођа Боривоје Бо-
гдановић), Радионицом за пешадијску муни-
цију (пословођа Драгомир Милојевић), 
Механичарском радионицом (пословођа 
Милисав Радовановић), те Полигоном га-
ђања (шеф Милија Златковић). Одлука о 
дислокацији производње муниције, међу-
тим, морала се поштовати; производња 
стрељачке муниције препуштена је ужичкој 
ФОМУ (’’Први Партизан’’), а касније и 
’’Побједи’’, Горажде (1950-1951), те ’’Игману’’, 
Коњиц (1950.-1952.). Израда ручних бомби 
и мина за ручне ПТ бацаче, те  минобацаче, 
пренета је у ваљевски ’’ВИСТАД’’ (’’Крушик’’) 
а 1952. и у новоизграђену фабрику ’’Славко 
Родић’’, Бугојно.

 Како би се напуштени капацитети у 
фабрици некако искористили, наредбом 
Врховног команданта ОС и Министра 
одбране ФНРЈ Јосипа Броза, средином 1950. 
године, од ’’Одељења Пиротехнике’’ фо-
рмира се ’’Главна артиљеријска радионица 
за ремонт муниције’’, под називом ’’Војна 
радионица бр. 515’’ (ВР 515). Радионица се 
21. октобра исте године издваја из органског 
састава ’Предузећа „Црвена Застава’’, те 
почиње да функционише као самостална 
специјализована војна установа техничке 
службе. Током 1955. године ’’ВР 515’’ мења 
назив у ’’Технички ремонтни завод за 
муницију Сабанта’’, односно, у ’’Ремонтни 
завод бр. 10’’ (РЗ 10). Истовремено, започиње 
изградња нових погона ван круга ’’Завода 

Факсимил прве стране записника Координационе 
комисије за расељење индустрије

Факсимил пропратног писма уз план о 
размештању војне индустрије
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Црвена Застава’’; пресељење на садашњу 
локацију завршено је 1975. године. У 
међувремену, 1973. године, ’’РЗ 10’’ добија 
садашњи назив ’’Технички ремонтни завод 
Крагујевац’’ (ТРЗК). Артиљеријски програм 
је пренет у ’’Братство’’, Касаповићи,Травник 
(1949-1951)

Према сећању тадашњег руководиоца 
плана производње Владимира Петровића, 
у фабрику у току 1949. године долази 
инжењер Ђорђе Николић, кога је Мини-
старство народне одбране одредило за 
директора фабрике артиљеријских оруђа у 
Касаповићима (БиХ), а који је том приликом 
изабрао производњу топа Б1 за фабрику која 
је била у изградњи. Пресељење производње 
топа Б1 вршено је све до друге половине 
1953. године. Истовремено у Касаповиће, 
у фабрику „Братство”,  прешли су заједно 
са топом и стручни радници и инжењери 
фабрике, укупно 250 њих.

Према сећањима инжењера Јевросима 
Поповић, стручна радна снага из Крагујевца 
била је у обавези да најмање годину дана 
проведе у БиХ али су неки тамо остали 
до краја свог радног века. Међу њима је 
и Алије Ковачевић, који је остао да ради 
и живи у БиХ. Ковачевић је у току рада у 
„Братству” из Касаповића постао стручњак 
за специјалне технологије, као што је тврдо 
хромирање унутрашње трасе цеви оружја 
и оруђа. У помоћ за формирање новог 
предузећа за производњу артиљеријских 
оруђа у „Братство“ одлази и једини фабрички 
стручњак за производњу цеви оруђа Драгић 
Радивојевић.

У току 1947. и 1948. године била је освојена 
производња минобацача калибра 82 mm, 
уз помоћ опреме која је добијена из ратне 
репарације. Али, већ 1949. године  производња 
се измешта такође у фабрику „Братство”. 
И средства која су развијана и освајана у 
производњи у периоду после 1949., све до 

1951. године пренета су за даљу производњу 
у „Братство”. Тада су у фабрику „Братство” 
пренети документација и прототип хаубице 
СХ1 у калибру 105 mm, бестрзајни топ БТ 
у калибру 82 mm, минобацач калибра 120 
mm (ББ3), противтенковски бацач С49 за 
пројектиле кумулативног дејства и уређаји 
за испитивање артиљеријских оруђа.

Производња оптичких справа из 
фабрике се сели у току 1948. и 1949. године  у 
Сарајево (БиХ), у новоформирано предузеће 
“Зрак“. Првобитно је Оптичка радионица 
из Крагујевца пресељена у Кнежевац 
код Београда, где је заједно са Оптичком 
радионицом земунског „Телеоптика”, фор-
мирано Предузеће прецизне механике и 
оптике, али већ у току 1949. године сели се 
у Сарајево. 

Са програмом оптике у Сарајево се сели 
сва производна опрема, укључујући и опрема 
за брушење и полирање оптичких сочива, 
са којом се крагујевачка фабрика управо 
тих година била опремила. Са оптичком 
радионицом у Сарајево је упућено на рад 50 
крагујевачких стручњака и специјалиста.

Одлазак стручног кадра третиран је као 
војна обавеза. Тако је у Босну и Херцеговину 
отишао значајан број свршених ђака 
Војнозанатлијске и Техничке школе, њих 
око 300. Упоредо вршена је обука кадра и 
организовани курсеви у „Црвеној Застави”. 

Осим трансфера знања многи „Заставини” 
стручњаци су добили и руководеће улоге 
у новоформираним предузећима. Тако је у 
„Побједи“, Горажде за генералног директора, 
постављен пуковник Жика Милошевић, 
питомац Војнозанатлијске школе који 
је до пресељења радио у Пиротехници. 
За техничког руководиоца постављен је 
Ђура Громовић, дипломирани машински 
инжењер, који такође долази из крагујевачке 
„Пиротехнике”.  
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Тако је „Застави” остала производња 
стрељачког оружја и почетак производње 
противавионских топова у калибру 20 mm.

У крагујевачкој фабрици је 1948. го-
дине био формиран Институт бр.11, који 
се одмах након пресељења већег дела 
фабрике у БиХ, 1953. године сели у Београд, 
заједно са кадровима, где се новембра 1955. 
формира Војно-технички институт (ВТИ). 
Тако се и развој средстава ратне технике 
из предузећа преселио у ту установу, али су 
стручњаци Војнотехничког института често 
долазили у фабрику и ту радили заједно са 
конструкторима и технолозима из фабрике. 
Посебно је драгоцена помоћ ВТИ-а била 
у специфичним областима, као што су 
унутрашња и спољна балистика оружја. И у 
многим другим сегментима сарадња између 
ВТИ-а и предузећа војне индустрије била је 
плодна и траје све до данашњих дана.

У тренутку коначног расељења програма 
из фабрике, 1953. године, у фабрици је без 
посла остало укупно 3.745 радника, раније је 
око 300 прешло у новоформирана предузећа 
на тлу ФНРЈ, а остали размештени на друге 
послове у фабрици. Крајем 1952. године у 
фабрици је било упослено 5.394 радника, а 
тадашњим производним програмом било 
је могуће упослити само око 30% постојећег 
кадра.

Коначно, када је 1. јуна 1962. године 
извршена фузија са београдским преду-
зећем ’’21 мај’’, створени су ’’Заводи Црвена 
Застава’’, у оквиру којих је фабрика оружја 
сведена на радну организацију (РО) ’’Фа-
брика наменске производње’’ (ФНП, 14. јули 
1962).

Расељавање војних капацитета наста-
вљено је и каснијих година. Тако је 1970. 
године у „Братство“ из „Црвене Заставе“ 
пренета производња ручног минобацача 
калибра 44 mm М57, који се више од 10 
година серијски производио у Крагујевцу.

Једини пример преношења програма из 
другог предузећа јесте бродски једноцевни 
топ М71, калибра 20 mm. Тај топ се до 1979. 
године производио у Ремонтном заводу 
„Саво Ковачевић“ у Тивту. Тада је „Застава” 
већ производила бродски четвороцевни топ 
истог калибра, па је та одлука била и логична, 
мада донета са великим закашњењем.

БОРБА ЗА ОЧУВАЊЕ 
КАПАЦИТЕТА И КАДРА

Улога Државе и менаџмента 
у опоравку и развоју 
„Застава оружја”

Ако се анализира период од 1945. до 
1965. године уочава се присуство државе 
у развоју војне индустрије, различитог 
интензитета. Тако је 1945. било формирано 
Одељење за ратну индустрију, које је 
већ 1946. прерасло у Дирекцију војне 
индустрије. После 1948. године, држава 
интензивно помаже развој домаће војне 
индустрије. Тада се покрећу истраживачко-
развојни пројекти и формирају капацитети 
потребни за одбрану земље. Од 1956. године, 
након нормализације односа са СССР-ом 
,започиње увоз НВО из те земље. Последицу 
су осетила сва предузећа војне индустрије, 
као и Црвена Застава. Дошло је до наглог 
пада истраживачко-развојних задатака 
и до смањења обима војне производње. 
Већ 1957. године војни капацитети СФРЈ 
су радили са 41,8% инсталисаних, а 1965. 
године били су ангажовани са свега 10,3%.  
Искоришћена је могућност преоријентације 
на цивилну производњу, што је за последицу 
имало заостајање у технолошком смислу и 
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неупосленост постојећег специјализованог 
кадра.

У периоду од 1956. до 1965. држава је 
углавном инвестирала у обнављање дотраја-
ле опреме. На тај начин у „Застави” је 
обновљена опрема за производњу против-
авионских (ПА) топова, полуаутоматских 
пушки и аутомата, допуњен је асортиман 
машина у ковачници и погону за термичку 
обраду. Тада се у погону термичке обраде 
инсталишу савремене пећи немачке фирме 
Ипсен.

Поновна државна брига за војну инду-
стрију започиње одлуком Председништва 
СФРЈ из децембра 1973. године, када се 
држава поново опредељује за опремање 
оружаних снага, уз ослањање на сопствене 
могућности у развоју и производњи НВО. 
Томе доприноси и потражња из света, 
тако да се сада праве планови узимајући 
у обзир и извоз НВО. Посебно у смислу 
очувања техничко-технолошког јединства 
неопходног за производњу НВО. Децембра 
1975. формира се Заједница индустрије 
наоружања и војне опреме Југославије 
(ЗИНВОЈ), чијим радом је координирао 
и управљао Савезни секретар за народну 
одбрану.

Када је крајем седамдесетих година 
стручни кадар почео да напушта предузећа 
војне производње, Војнопривредни сектор 
при Савезном секретару за народну одбра-
ну СФРЈ покренуо је питање очувања 
кадра. Један од разлога одлива кадра било 
је и нерешено стамбено питање, посебно 
млађим стручњацима. Стога је Држава 
донела одлуку да се сва војна предузећа 
помогну у изградњи стамбених јединица 
за потребе стручних радника. Тако је по 
тзв. кадровском основу 1982. године у 
Крагујевцу купљено државним средствима 
110 станова, претежно двособних, у која се 
усељавају стручњаци Застава оружја.

Деведесетих година прошлог века улога 
државе у даљем развоју војне индустрије, 
тада државе СРЈ, а потом СЦГ, била је 
незнатна. Можда се делимично оправдање 
може наћи у санкцијама Савета безбедности 
УН, уведеним 19. маја 1992. године. 
Држава је могла бар да дефинише метод за 
резервисање и очување војних капацитета, 
већ је то прећутно препустила менаџменту 
фабрике, који је покушао да у скоро 
немогућим условима сачува производност 
и бави се развојем нових производа. Тих 
година престао је да функционише платни 
промет са иностранством.

 У току 1996. фабрика формира Центар 
за услуге за потребе грађанства. Центар 
показује добре пословне резултате, будући 
да се грађани веома радо обраћају за помоћ у 
изради појединих делова, уређаја и прибора 
који им је потребан у њиховој занатској, 
пословној или кућној делатности. Скоро све 
постојеће технологије су тада стављене на 
располагање за услуге грађанима. Центар за 
услуге и данас успешно обавља своју улогу.

Већ 1997. године, уз помоћ државе, оснива 
се радионица названа ЗРАК (Заштитна 
радионица, Крагујевац). У фабрици тада 
ради око 10 процената инвалида рада, који 
производе кундаке, дрвену амбалажу за 
потребе фабрике, врше магацинске послове 
и друге послове примерене способностима 
инвалидних лица. Касније ЗРАК производи 
и торбице за прибор оружја, разне футроле, 
ремнике и слично.

Трагедију представља НАТО бомбар-
довање предузећа из Групе Застава, 1999. 
године: на Велики петак, 9. априла у 01:20, 
те на Ускршње празнике, 11. априла у 3:00, 
12. априла у 02:43 и 02:50, и 13. априла. 
У овим ваздушним ударима фабрика 
оружја је претрпела знатну материјалну 
штету. Порушена је половина производних 
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хала, укупно 15.000 m2 радне површине. 
Уништено је 34% машинских капацитета. 
Првих дана бомбардовања фабрика је 
добила наређење Војнопривредног сектора 
УИРП, Министарства одбране да ради по 
плану за производњу у ратним условима, а 
на истој локацији. Менаџмент фабрике, на 
челу са директором Ђорђем Несторовићем, 
покушао је у више наврата да убеди УИРП да 
није могуће организовати ратну производњу 
у условима дејстaва 19 земаља НАТО пакта, 
који поседују прецизно вођене бомбе и све 
податке о локацијама производних погона. 
Војним властима је требало десетак дана да 
схвате исправност захтева из ”Заставе”, када 
су дозволили измештај опреме. Тада је УИРП 
одобрио те активности и одступио од Плана 
ратне производње на матичној локацији. 
То је свакако утицало да се није у целости 
реализовао фабрички план евакуације. Фа-
брички тимови су непосредно пред и у току 
бомбардовања, између два напада НАТО 
авиона, даноноћно вршили исељавање прои-
зводне опреме према сопственом плану, 
имајући у виду савременост производне 
опреме и перспективност артикала. Тако су 
из фабричког круга, осим машина и опреме 
изнета и документација као и сви неопходни 
специјални алати и мерна опрема. 

Комисија за процену штете настале бо-
мбардовањем, у току месеца јуна 1999. 
године, закључује да је настала штета од 
бомбардовања, на објектима, опреми и 
инсталацијама у вредности од 157 милиона 
немачких марака (105 милиона долара). 
Индиректну штету није могуће прецизно 
израчунати, будући да су последице губљења 
тржишта дугорочне, чиме је индиректна 
штета добила велике размере, а последице 
ће се још дуго осећати. Индиректну штету 
чини и око 4.000 изгубљених радних места, 
колико је запослених наредних година 

по социјалним програмима напустило 
фабрику. 

После бомбардовања држава је подржала 
процес опоравка. „Застава оружје” је хитно 
враћала производну опрему у погоне, 
измештену ван матичне локације непосредно 
пре НАТО агресије и после изузетно кратког 
времена, крајем 1999. године, обновила 
производњу. Држава је „Застава оружју” 
тада дала кредите, посредством Фонда за 
развој, за набавку недостајућих ресурса. 
После бомбардовања  фабрике, држава је 
донела одлуку о отпису свих њених дугова.

После демократских промена из 2000. 
године, очекивало се боље разумевање и 
подршка опстанку војне индустрије Србије, 
посебно што би њеним опоравком дошло до 
покретања и других грана разрушене српске 
привреде. Наредних 10 година Држава се 
углавном бавила социјалним програмима, 
тако да је у неколико наврата од 2001- 2008. и 
половином 2011. године, фабрику напустило 
око 4000 запослених, те у фабрици 2011. 
године остаје 1953 радника. 

У периоду 2000-2003. Министарство 
одбране је одиграло позитивну улогу у 
консолидацији пословања „Застава оружја”. 
Велику заслугу за то у „Застава оружју” 
приписују тадашњем председнику УО 
генерал мајору Милораду Ступару. 

Крајем 2003. започиње субвенционисање 
производње повољним кредитима преко 
Фонда за развој у износу од 313 милиона 
динара. Наредних година та помоћ се 
повећава тако да је 2004. била 360 милиона, 
а 2005. достиже максималну вредност од 
453 милиона динара. Наредних година, све 
до 2010. задржава се на нивоу од око 200 
милиона динара годишње, док се за изузетно 
кризну 2011. држава одлучује да повећа 
помоћ фабрици и додељује јој 378 милиона 
динара.
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У неколико наврата држава је сва 
дуговања према њој, закључно са крајем 
2008. године, конвертовала у свој удео у 
капиталу Застава оружја.

Крајем 2011. године престаје сваки вид 
субвенционисања војне производње у „За-
става оружју”.

Држава је 2006. године, ипак пока-
зала разумевање за започети процес мо-
дернизације фабрике. Када је фабрика за-
почела куповину савремене опреме (21 CNC 
машине), држава је надокнадила трошкове 
царине за увезене машине. 

У току 2006. године држава Србија 
установљава већински удео у капиталу 
предузећа, а кроз конверзију „Заставиних” 
дугова у том моменту постаје власник 
преко 70% капитала у „Застава оружу” а.д. 
Део акција поседује и републички Фонд за 
развој, који је конвертовао износ субвенција 
које је „Застава оружје” до тада добило од 
Фонда. 

СОПСТВЕНИ ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Од конструкторске и 
технолошке службе до 
пословних јединица за развој 
производа и технологију 

После Другог светског рата „Заставини” 
стручњаци су самостално развијали нова 
средства ратне технике, потребне оружаним 
снагама земље. Постепено је постигнут такав 
техничко-технолошки ниво да се фабрика 
касније упуштала у развој насложенијих 
средстава за потребе копнене војске и 
морнарице. А како је све почело?

Августа 1945. године, основан је Војно-
технички савет Министарства народне 

Производни капацитети фабрике (у првом плану је Управна зграда)
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одбране који је водио начелник Генералштаба 
ЈНА, генерал мајор Арсо Јовановић. Исто-
времено је формирана Група за студије на-
оружања која је лоцирана у крагујевачком 
ВТЗ-у. Тако су почетком 1946. године почели 
да се издају први пројектни задаци, како за 
унифицирање постојећих оружја и мунције, 
тако и за пројектовање нових оружарских 
система.

 Период после Другог светског рата 
можемо поделити на неколико раздобља:

Први од 1945. до 1956. године представљао 
је опоравак од последица рата и формирања 
доктрине да се оружје може употребити 
искључиво за одбрану суверенитета своје 
земље. Тада се упошљавају први инжењери, 
техничари и питомци и они стварају темеље 
развоја модерне војне индустрије земље.

Фабрика одмах након рата развија низ 
артиљеријских оруђа (најпознатији брдски 
топ Б1), муниције и минско експлозивних 
средстава. Потом разрађује лиценцну 
документацију за ПАТ 20 mm и осваја његову 
производњу, развија полуаутоматску пушку, 
модел М59, а почетком шездесетих започиње 
самостални развој аутоматске пушке, као и 
ловачких карабина на бази Маузер војничких 
пушака и развија прве ловачке сачмарице. У 
производном програму је имала сопствено 
развијене и аутомате М56, ручни бацач 
граната М57, пиштољ М57 и митраљез М53 
и друго. Све то је сопственим снагама својих 
технолога и мајстора успешно пуштала у 
серијску производњу. Тиме су створени 
реални услови да фабрика може сопственим 
снагама да развије и уведе у производњу 
било које савремено пешадијско оружје 
потребно оружаним снагама земље.

Други период од 1956. до 1973. за Заставу 
представља борбу за опстанак, кроз коју 
се челичио кадар, рађали нови производи, 
како војни, тако и цивилни (посебно вредно 

је отпочињање производње аутомобила). 
У том периоду држава се определила да 
инвестира у развој капацитета за потребе 
цивилне продукције.

Трећи период започиње 1973. и завршава 
се 1990.  Карактреристичан је по наглом и 
снажан развојном циклусу нових борбених 
средстава и њихов пласман за оружане 
снаге и на светском тржишту, великим 
делом на тржишту Несврстаних земаља. У 
том периоду стручњаци војних предузећа 
и Института имају приступ иностраним 
фирмама, где се долази до информација 
о светском тренду развоја средстава 
ратне технике, тако да ни Југославија није 
заостајала у својој понуди најмодернијих 
конвенционалних борбених средстава.

Године 1977. донет је Закон о 
производњи наоружања и војне опреме, 
када су предузећа поново добила статус 
носиоца развоја средстава наоружања. 
За војнотехничке институте остављен је 
задатак фундаменталних истраживања и 
обједињавање развоја великих система. 

Развојни бум настао је баш после 
1977. године, када је озваничена Развојно 
конструкциона служба Застава оружја. Ко-
нструкционо развојна служба исте године 
прераста у посебну организациону јединицу, 
коју предводи главни конструктор Божидар 
Благојевић-Жида.

Држава у том периоду помаже својим 
инвестицијама. Ипак, у другој половини 
осамдесетих, нема нових развојних планова 
од стране државе. Углавном се завршавају 
пројекти, започети у претходној деценији. 
Било је то предвечерје распада СФРЈ и није 
било улагања у дуготрајне и мукотрпне 
развојне пројекте. Поред тога, тих година 
бележи се рекорд у извозу НВО, тако да СФРЈ 
1989. долази на пето место по извозу НВО 
и услуга. Тих година успешно је довршен 
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развој новог возила пешадије „ВИДРА” са 
„Заставини”м аутоматским топом калибра 
30 mm М86. Освојена је и производња, кроз 
израду нулте серије од 10 возила. Завршена је 
прва фаза развоја самоходног артиљеријског 
ПВО система ФОКА са двоцевним „За-
ставиним” аутоматским топовима М86 на 
шасији гусеничног возила. У том пројекту 
су учествовали стручњаци швајцарских 
и француских војних компанија. 1990. го-
дине завршен је и развој артиљеријског 
противавионског шведског топа БОФОРС 
калибра 40 mm, на шасији тенка М84. Оба 
пројекта су на Војно-техничком савету 
МО, јануара 1990. године, добила одличне 
оцене. Пројекти оба система су истовремено 
„замрзнута” до даљњег. Испоставило се да су 
том одлуком та средства заувек заустављена 
у даљем развоју, због каснијих познатих 
догађаја у СФРЈ.

Периодом транзиције се може назвати 
време после 1991. године. Тај период ка-
рактеришу два раздобља: време ратних 
сукоба на југословенским просторима и 
време после склапања мира у Дејтону, крајем 
1994. године.

У фабрици, тих деведесетих година 
прошлог века, користе се максимално 
развојни капацитети. Развија се велики 
број цивилних артикала, у виду нових 
верзија пиштоља, малокалибарских пушака, 
сачмарица и револвера. Иако мали број ових 
производа потом бива уведен у производњу, 
велика корист од тог обимног развојног 
циклуса настаје у едуковању кадра. Јер, 
конструктори фабрике постају експерти 
за решавање низа проблема који се срећу у 
развојним процедурама. У истом периоду 
развијен је велики број војних артикала, међу 
њима се истиче аутоматски бацач граната 
калибра 30 mm БГА М93 и далекометна 
пушка 12,7 mm М93 Црна стрела. Такође се 

појављује низ нових снајперских пушака, од 
модела М91, М93 и друге. 

У постдејстонском периоду, „Застава 
оружје” развија нову аутоматску пушку 
у калибру 5,56 НАТО, названу М21 и 
подцевни бацач граната калибра 40 mm, 
источног система. „Застава оружје” је 
развила троножно пешадијско постоље за 
тешки митраљез калибра 12,7 mm НСВ М87, 
који је назван КОЈОТ, и који је нашао место 
у армијама неких земаља света. Започет је и 
развој пешадијског митраљеза на бази М84, 
за коришћење НАТО муниције 7,62mm.

Уз више организационих промена у 
оквиру предузећа, конструкционо одељење 
коначно постаје Пословна јединица за 
пројектовање и развој производа.  

Технолошки развој се одвијао кроз 
формирање посебне Службе. И она је има-
ла дуг пут до свог максимума. Већ од 1945. 
конструктори и технолози заједнички раз-
вијају и освајају производњу свих арти-
кала, како војних, тако и цивилних. По-
степено се формира Служба технологије 
и она преузима улогу развоја метода и 
поступака производње како применом 
класичних метода, тако и увођењем спе-
цијалних оружарских технологија. Тако су 
у „Застава оружју” почели да се примењују 
први чекићи за ковање унутрашње трасе 
цеви оружја у свету, пре него што је ову 
технологују прихватио Запад, СССР и САД. 
Уведени су први нумерички управљани 
обрадни центри, стругови, координатне 
бушилице и друго.Тако је било могуће да се 
освоји производња великог броја НВО које 
је настајало претежно развојем у фабрици, 
у ВТИ-у, као и лиценцни производи. 
Технолози су своја искуства демонстрирали 
и кроз низ трансфера знања у друге земље 
света.

Технолошка служба коначно прераста у 
Пословну јединицу за пројектовање и развој 
процеса.
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Контрола квалитета и 
испитивање производа - 
улога војне контроле

Три године по оснивању Тополивнице, 
1856. године, тадашњи управник Топо-
ливнице, Петар Протић,  успоставља прву 
контролу квалитета у Србији,  24. јануара/5. 
фебруара 1856. године, доношењем Прописа 
о контроли квалитета и жигосању свих 
производа који су задовољили прописане 
карактеристике. У то време то је била но-
рмална процедура у свим земљама које су 
производиле оружје, али је за индустријски 
неразвијену Србију, тај корак био од великог 
значаја и битно допринео да се успостави 
производна дисциплина и тиме, како тада, 
тако и данас постиже светски квалитет 
производа.

У то време, један од контролора кра-
гујевачке „Пушкарнице” Михаило Цвејић  
је сваки комад оружја лично прегледао, 
контролисао и жигосао према пропису, 
сопственим иницијалима „МЦ” (у принципу, 
иницијалима контролора), државним гр-
бом (кнежевском круном изнад штита са 
крстом и четири оцила), те годином израде/
контроле. Овај пропис био је на снази све до 
Другог светског рата.

Како би се обезбедио потребни ниво 
квалитета производа у „Застави” су већ 
првих дана после 1945. обратили посебну 
пажњу стварању услова за то. Тада је за 
првог послератног начелника Техничке 
контроле постављен дипломирани инжењер 
Миливоје Јоцић. 

Када је 1955. године урађена нулта серија 
митраљеза М53, гађањем је установљен мали 
век одговорних делова. Поновљене анализе 
хемијског састава и пробе термичких посту-

пака пратила је Техничка контрола и о томе 
чинила извештаје. Због недостатка искуства 
проблем нису могли да реше заводски 
стручњаци и потражена је помоћ од нема-
чке фирме „Дегусa” (Degussa). Дегуса је 
Застави дала упутства за поступке термичке 
обраде, као и хемијски састав челика, који 
се разликовао код трофејних оружја. Конс-
труктор оружја у фабрици Рајнметал рекао 
је младом „Заставином” стручњаку капетану 
Слободану Митровићу (касније познатом 
директору фабрике), да су они у току рата 
морали да примењују материјале које су им 
били на располагању, а да нису увек имали 
прави хемијски састав материјала делова 
за брављење затварача. Можда је и ова 
епизода учврстила већ стечено уверење да је 
у производњи оружја веома важна примена 
одговарајућих оружарских челика, примена 
адекватних термичких и других поступака 
ојачања укључујући и обавезно ковање при-
премака за најодговорније делове, као и 
системски организована контрола у свим 
фазама развоја и производње оружја.

После одласка Јоцића у пензију, на место 
начелника техничке контроле 1955. године, 
постављен је млади инжењер Александар 
Рогаткин. У наредном периоду војска поново 
наручује оружја као што су митраљези, 
аутомати, пушке М48 и М59, пиштољи 
М57, тако да је инжењер Рогаткин посебну 
пажњу обратио на формирање балистичке 
лабораторије и адекватних метода провере 
квалитета оружја. На фабричком полигону 
Илина Вода, пројектовано је модерно стре-
лиште за завршно испитивање оружја, 
које је 1966. године пуштено у рад. Угра-
ђени су први мерачи брзине гађања фра-
нцуске фирме „Буланже”, као и коморе за 
темперирање оружја и муниције. Урађена 
је кула за проверу рада митраљеза М53 под 
елевацијом од 800. 
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Функција контроле се развијала и опре-
мањем потребним инструментима и опре-
мом, како лабораторије за испитивање ма-
теријала, тако и фабричких тунела за испи-
тивање у фазама развоја и производње 
оружја. 

На чело функције контроле, 1969. године 
долази дипломирани машински инжењер 
Љубиша Рашковић. Рашковић додатно уна-
пређује рад контроле, тако што покушава 
да смањи трошкове квалитета. Тада је би-
ло неколико покушаја да се испитивање 
гађањем сведе на минималну меру у циљу 
смањења трошкова муниције. Уведена је 
обука пробних стрелаца и јутарња провера 
спремности за рад тога дана. У фабричкој 
производњи ојачава се улога линијске ко-
нтроле, која на лицу места прати рад ма-
јстора и израду делова. 

Године 1974. са последипломских студија 
у Загребу, у фабрику се враћа капетан Ми-
лош Радичевић. Магистарски рад и студије 
биле су усмерене на систем обезбеђења 
квалитета у војној индустрији. Исте године 
постаје начелник Службе контроле. Највећи 
допринос је дао при одвајању контроле 
квалитета од  функције производње У 
каснијим организационим променама 
Техничка контрола постаје Организација 
удруженог рада Контрола квалитета, а 
потом деведесетих година  прошлог века 
Дирекција Контроле квалитета.

Када је 1991. године постављен за 
директора Контроле квалитета магистар 
техничких наука  потпуковник Југослав 
Ђорђевић кренуо је са пионирским радом 
на увођењу модерног Система управљања 
квалитетом. У његовом мандату, до 2002. 
године, фабрика добија Сертификат ЈУС 
ИСО 9001/2001.

Данас „Застава оружје”, поседује серти-
фикован систем менаџмента квалитетом, 
према захтевима стандарда SRPS ISO 
9001:2008 и SORS 9000/05. 

Истакнути конструктори 
оружја и технолози

Плејаду врхунских и доказаних после-
ратних конструктора, који су својим делима 
и радом обележили историју фабрике, 
предводи Тодор Цветић.

Тодор Цветић (1914-2004), конструктор 
оружја и минско експлозивних средстава, 
долази у „Заставу” 1945. године, јер га је 
команда Артиљерије ЈНА одредила за 
војног контролора. Непосредно пре тога 
био је наставник пешадијског наоружања 
Артиљеријско-техничког војног училишта 
у Загребу.

Решењем секретара Народне одбране од 
октобра 1949. године Цветић је премештен 
у „Заставин” Институт 11 и распоређен 
у одеље-ње стрељачког наоружања. Тако 
Цветић улази у научно-истраживачку уста-
нову ЈНА, којој су основна делатност при-
мењена истраживања и развој наоружања 
и војне опреме. Под његовим вођством 
развијен је модификовани аутомат М49 
и конструисан сигнални пиштољ М57 у 
калибру 26 mm, развијена је офанзивно-
дефанзивна ручна бомба са упаљачем тре-
нутног дејства, развијен је аутомат у калибру 
7,62х25mm М56, са ножем, који је у то време 
био веома савремен, учествовао је у развоју 
ручног бацача М57, решавао проблеме 
функције лиценцног топа калибра 20 mm 
М55. 
Милан Ћирић (1929-2012) у инвентивном 
смислу наследник Тодора Цветића. Препо-
знатљив пре свега, на избору и развоју 
аутоматске пушке на бази аутоматске пушке 
АК47,  на бази кога је под његовим вођством 
развијена Фамилија аутоматског оружја 
(ФАО). Затим, оставио је печат избору сис-
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тема ловачког оружја базираном на меха-
низму Маузер и оснивач је самосталног 
развоја фабрике. 

Божидар Благојевић-Жида (1933-2005), у 
свему наследник Милана Ћирића, радио 
је на конструкцијама снајперског оружја, 
пиштоља, противавионских топова уво-
ђењем савремених лафета и нишанских 
уређаја, борбених система као што су 
самоходни ПВО 30/2 mm. За пешадију 
ЈНА успешно је конструисао једноцевни 
топ калибра 20 mm, чиме је осујећена 
намера војних власти да такво средство 
увезу са запада. Водио је развој јединог 
југословенског аутоматског топа калибра 
30 mm. Аутор је неколико патената који су 
примењени на „Заставиним” производима. 
Највећи успех и интернационално признање 
постигао је радећи на развоју првог домаћег 
пиштоља двојне акције CZ 99.

Можда му, ипак, највећи радни успех 
представља трансфер знања на своје млађе 
колеге конструкторе, којима је несебично 
помагао у савладавању специфичних ору-

жарских вештина конструисања. Такви 
учитељи-конструктори оружја, који имају 
иза себе огроманн практичан рад и успешно 
реализована решења, ретко се срећу.  

Наведена тројица конструктора оружја 
дала су печат развоју фабрике од 1945.
године до данас. Сва тројица су иза себе 
оставили генерације нових конструктора 
оружја. Благојевић је успешно усмерио на 
пут конструктора оружја више десетина 
својих сарадника, а међу њима су се посебно 
истакли дипломирани машински инжењери 
Драгољуб Грујовић, Радмило Лепојевић и 
Маринко Петровић. 

Ипак, Тодор Цветић је био пионир у 
конструисању оружарских система, у годи-
нама после 1949., заједно са конструктором 
брдског топа Б1, Бошком Станисављевићем. 
Они нису имали од кога да уче. А од њих су 
многи имали шта да сазнају и сами постану 
конструктори оружја, а потом своје знање да 
преносе на наредне генерације.

Одмах после рата Технички директор 
Бранко Николић поставља на место наче-
лника Технолошког одељења вишег техни-

Тодор Цветић
(1914-2004)

Милан Ћирић
(1929-2012)

Божидар Благојевић-Жида
(1933-2005)
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чара Обрена Пауновића. Ту су се постепено 
обучавали стручњаци за технолошке по-
ступке за производе који су пуштани у 
производњу. У оквиру тог одељења већ по-
четком педесетих година истичу се својим 
знањем технолози за ковачке операције 
и ковачке алате, за механичку обраду, за 
ливење, као и за термичку обраду. 

Термичка обрада је била највећа непо-
знаница. Баш ту проблематику преузима 
да решава млади дипломирани инжењер, 
капетан Слободан Митровић. Он је био 
постављен за начелника радионице терми-
чке обраде. Са својим сарадницима из Те-
хнолошког одељења успео је да дефинише 
оптималне поступке термичке обраде. 

Осим Слободана Митровића, тада 
технолога, педесетих година прошлог века, 
у фабрици се ствара плејада истакнутих и 
врхунских технолога, који су обележили 
послератни период фабрике.  То су Стеван 
Томашевић, Раденко Јанковић, Александар 
Мудрић, Предраг Мирчић. Стеван Тома-
шевић је био на челу сектора технологије 
који је радио технолошку документацију 
и за аутоматску пушку М70. Успешно је 
водио израду технолошке документације 
и пуштање у производњу више артикала, 
као што су пушка М59/66А1, пушка М70, 
снајперска пушка М69. Уз њега су се шко-
ловали касније истакнути технолози и ру-
ководиоци значајних функција у фабрици 
Драган Ковачевић, Петар Ровчанин, Света 
Станковић, Станислав Николић, Милош 
Ђоковић, Стево Басарић, Драгислав Росић, 
Зоран Алексић. 

Значајну улогу у развоју технологија има 
дипломирани инжењер Јевросим Поповић. 
Он је као врсни технолог унапредио рад 
Службе ефикасним решавањем низа про-
блема у освајању производње нових арти-
кала, који су пуштани у производњу. Посе-

бан допринос дао је кроз пројектовање 
производних капацитета.

У току седамдесетих година, фабрика 
већ има читав низ стручњака за специјалне 
поступке обраде метала, као и за површинску 
заштиту. 

У погону за галванизацију значајан 
допринос освајању специфичних операција 
као што је тврдо хромирање унутрашње 
трасе цеви оружја дали су технолози Стево 
Басарић, Микица Николић, хемичари - 
технолози Ратко Перић, Бошко Протулипац, 
Анкица Јакшић-Стевановић.. 

У погону за термичку обраду посебно 
се истакао металург Драган Јевтовић, ко-
ји постепено овладава свим потребним те-
рмичким процедурама и своје знање преноси 
на своје наследнике. Био је дугогодишњи 
начелник Калионице, до одласка у пензију 
почетком деведесетих година прошлог века. 

Логистика фабрике, подршка 
производњи

Педесетих година прошлог века, млади 
капетан Слободан Митровић (касније ди-
ректор фабрике) успоставља систем за 
лансирање серија и праћење производње 
који је примењиван у тадашњим условима 
мањих серија. Године 1960, по задатку 
капетана Митровића, Љубиша Вучковић 
дефинише систем лансирне производне 
документације, који се у великом степену 
и данас примењује. У међувремену систем 
је унапређен увођењем компјутерског 
праћења магацинског стања сировина, 
репроматеријала и урађених делова и 
склопова артикала. 

Велику улогу у процесу каснијег 
осавремењавања функције логистике и 
пра-ћењу трошкова производње, имао је 
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пуковник Петар Лазић. Такође, велики допи-
нос и унапређење подршке производњи, 
дали су Петар Варјачић, Славе Стевовски, 
Живомир Радисављевић, Мирко Дондур, 
Зоран Дамњановић.

Сви директори фабрике су подржавали 
развој функције логистике и дали одређени 
допринос модернизацији компјутерског 
центра у фабрици који прераста у центар 
за обраду података из свих функција пре-
дузећа. При томе кадровски ојачава тако 
да самостално ради све информатичке 
апликације за потребе фабрике.

На овом месту, треба истаћи и оне људе и 
стручњаке, који су обележили један период 
рада и постојања фабрике од 1945. године, 
а који су са осталим функцијама фабрике 
чинили неопходни систем фабрике.

Велике доприносе у функционисању 
новчаних токова у фабрици и ван фабрике, 
а посебно у кризним периодима (недостатак 
програма и посла, период санкција, оружани 
сукоби на простору бивше СФРЈ) дали су 
економисти, Синиша Недељковић, Момчило 
Пецељ, Радосава Бубања, Милинко Лаловић 
и Бранислав Марковић.

Основна локација „Застава оружја” (сателитски снимак)
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Одмах после 1945. године, кадровским 
одсеком Заставе руководи Јован Тунтевић. 
До почетка шездесетих година прошлог 
века у фабрици кадровске послове је 
обављао је мали број особа. По раздвајању 
фабрике на војни и цивилни сектор, 1962. 
године, кадровска функција је за запослене 
у војној фабрици примењивала посебне 
процедуре због безбедоносних разлога и 
војних података, сагласно закону о војној 
производњи, Почетком шездесетих кадро-
вске послове води Никола Грубиша. 

Почетком седамдесетих кадровска фу-
нкција добија нови кадар, када долазе 
дипломирани правници Миодраг Мили-
ћевић и Касија Дракулић а нешто касније им 
се придружују Јозефина Штулић и Мило-
ван Крстић.

РАЗВОЈ ПРОИЗВОДНИХ 
КАПАЦИТЕТА  

Обнова капацитета после Другог светског 
рата не би била могућа без одговарајућих 
државних одлука и њене финансијске 
помоћи. Тако је залагањем државе извршен 
повраћај једног дела одузете опреме, као 
и набавка неопходних машина за почетак 
производње. 

Од 1945. до 1965. Држава плански води 
развој Војне индустрије преко Дирекције 
војне индустрије, а касније преко помоћника 
Државног секретара за народну одбрану. У 
том периоду Застави је набављена опрема 
за производњу ПА топова, полуаутоматске 
пушке и аутомата, допуњен је асортиман 
машина у ковачници и погону за термичку 
обраду. Тада се у погону термичке обраде 
инсталишу савремене пећи немачке фирме 
Ипсен.

Пошто 1965. године привремено престаје 
плански развој Војне индустрије, а остало 

је да се заврше започети пројекти, нагло 
се смањује ангажованост инсталисаних 
капацитета, нових државних инвестиција 
није било. После 1965. предузеће се једно 
време ослања на сопствене могућности за 
инвестирање у развој производа и нове 
капацитете.

Држава поново креће у инвестирање 
1973. године, а престаје крајем осамдесетих 
прошлог века. У првој декади 21. века 
Министарство одбране (МО) се изјашњава 
позитивно у смислу планова и потреба за 
модернизацијом које исказује менаџмент 
фабрике. Али до краја 2012. није било неких 
битних помака у том правцу. 

Фабрика је, осим државне помоћи, 
улагала и сопствена средства. У послератном 
периоду забележене су знатне инвестиције у 
објекте, нове технологије, опрему и кадар. 
Евидентно је да су само од 1957. до 1991. 
године, реконструисани или изграђени 
следећи објекти:

•	 изградња	 објекта	 Технологије,	 1957.
године, 

•	 реконструкција	 Стрелишта	 Илине	
воде, 1965. године, 

•	 реконструкција	Стрелишта	у	фабрици,	
1966. године,

•	 изградња	Централног	сервиса	оружја,	
1968. године,

•	 изградња	објекта	Прототипске	радио-
нице, 1972. године,

•	 изграђен	 производни	 погон	 у	 Новом	
Пазару, 1973. године, 

•	 изградња	 објекта	 Конструкција	 (ко-
нструкција и прототипска) 1978. године,

•	 изградња	 производне	 хале	 за	 арти-
љеријски програм, 1979. године,

•	 изградња	 Централног	 складишта,	
1980. године,

•	 реконструкција	 и	 доградња	 Дрвног	
погона, 1982. године,
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•	 изградња	машинске	обраде,	 сушаре	и	
лакирнице Дрвног погона, 1985. године,

•	 израђен	 производни	 погон	 у	 Клини,	
1985. године,

•	 изградња	Сектора	Ц	(испитивање	про-
тотипова и функционалних модела оружја и 
оруђа, тунел дужине 100 м), 1986. године,

•	 изградња	 Инжењерско	 рачунског	 це-
нтра (ИРЦ), 1986. године,

•	 изградња	погона	за	производњу	мало-
калибарских и ваздушних пушака, у коју је 
усељен програм митраљеза М84 (тзв. Сиви 
дом), 1987. године,

•	 изградња	 погона	 Галванизације,	 1987.	
године,

•	 изградња	 Управне	 зграде	 програма	
митраљеза М84, 1987. године,

•	 изграђен	 погон	 за	 производњу	 првог	
пиштоља двоструке акције, ЦЗ99, површине 
3.000 м², 1991. године и инсталисане са-
времене CNC машине купљене од домаћег 
произвођача ЛОЛА и Немачке фирме 
МАХО. Укупан буџет за пројекат пиштоља 
CZ 99 износио је 10 милиона долара,

•	 у	лето	2006.	године,	фабрика	инсталира	
сопствене капацитете за производњу ком-
примованог ваздух. 

Уочљиво је да су највећа инвестициона 
улагања забележена у периоду од 1978. до 
1991. године, што је условио програм ПА 
топова 20 mm, производња топова 30mm 
и купола са наоружањем за БВП М80 и 
програм Капела. To je и период када је 
ФНП имала највећи број радника и период 
највећег успона фабрике.

Осавремењавање 
производних процеса

Будући да је фабрика у току Другог светс-
ког рата претрпела висока разарања, опора-
вак и успостављање производних циклуса 
био је мукотрпан. Али, фабрика оружја, 
захваљујући сталном осавремењавању прои-
зводних и технолошких процеса развијала 
се до те мере да је крајем осамдесетих 
имала рекордан извоз, уз то и високи ниво 
ненаплаћених потраживања. То говори о 
високом степену економске самосталности, 
будући да ненаплаћена потраживања нису 
видно утицала на функционисање и даљи 
ток развоја фабрике.

•	 У	периоду	1959-1961.	 године	уведен	 је	
процес хладног ковања унутрашње трасе 
цеви, куповином пет ГФМ машина, тада 
намењених за производњу полуаутоматских 
пушака М59.

Машине за хладно ковање цеви 
купљене су 1959. године (вредност машина 
је била 30.000$). Прототип је купљен у 
Аустрији од фирме Штајер, на предлог пук. 
Митровића, а уз сагласност дир. Раковића. 
Уз прототипску машину у фабрику су 
стигли и стручњаци из Штајера са задатком 
да је оспособе за рад. Међутим, из фабрике 
су отишли необављена задатка, с посао је 
поверен Радету Лалошевићу, врхунском 
мајстору, пословођи на производњи цеви.
Лалошевић је успео да оспособи машину, 
тако да је одмах набављена и друга, а затим 
и трећа машина за хладно ковање цеви 
(хоризонтална). Увођење ових машина у 
процес производње „Заставу оружје” чини 
пиониром у производњи цеви овом методом.

Крајем двадесетог века фабрика поседује 
4 врсте технологија и опреме за производњу 
цеви: ковањем, протискивањем, резањем и 
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електро хемијским путем. Сви поступци су и 
данас савремени и примењују се у светским 
фирмама, а многе од њих не поседују 
истовремено све набројане технологије.

•	 У	 оквиру	 инвестиционог	 улагања	
у опрему артиљеријског програма, 1978. 
године, од фирми Gildemeister и RNF Trading 
Co, купљени су нумерички управљани (NC) 
стругови а, од TOS, Rakovnik, Wansdorf 
(ЧССР), нумеричке хоризонталне глодалице-
бушилице. Нумеричке глодалице-бушилице 
опремљене су управљачким јединицама 
са перфорираним тракама као носиоцем 
информација. Нумеричке стругове пустили 
су у рад крајем 1978. и почетком 1979. 
године, технолози и програмери дипл. инж. 
Миомир Јанковић и Андреја Милошевић и 
дипл. техн. Аранђел Кулишић.  Нумеричку 
глодалицу-бушилицу, марта 1978. године, 
први је програмирао и започео производњу 
делова топа капетан Драгислав Росић, дипл. 

инж, а бушилицу–глодалицу, у периоду мај 
– јуни исте године, дипл. инж. технологије, 
Љутомир Селаковић.

•	 Обрадни	центар	Toshiba	Seiki	Co,	Ltd,	
Јапан, купљен је 1983. године, за који се 
обучио и урадио програме дипл. инг. Раде 
Бисенић. Драгислав Росић је тада оформио 
прву групу технолога програмера NC и CNC 
технологија, што је представљало ембрион 
даљем развоју напредних технологија на 
нивоу Застава оружја. Набавком ових ма-
шина, које су показале изванредне резул-
тате у освајању артикала и у серијској 
производњи, створен је основ за даљу 
набавку NC опреме.

Максимална ангажованост инсталисаних 
капацитета фабрике, бележи се 1982. године, 
када је произведено 245.050 цеви стрељачког, 
пиштољског и ловачког програма, као и пре-
ко хиљаду топовских цеви калибра 20 mm

CNC обрадни центар фирме DMG, са 5 оса
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•	 Освајање	 нових	 технологија	 наста-
вљено је и у наредним деценијама. 1984. је 
уведено тврдо хромирање цеви и зашти-та 
фосфатирањем, а приступило се и компју-
теризацији производње.

•	 Изградњом	 погона	 за	 производњу	
првог пиштоља двоструке акције, ЦЗ99, 1991. 
године, инсталисано је 11 савремених CNC 
машина, купљених од домаћег произвођача 
ЛОЛА и Немачке фирме МАХО. Укупан 
буџет за пројекат пиштоља CZ 99 износио је 
10 милиона долара,

•	 Током	2006.	године	у	„Застава	оружју”	
су предузете мере да се производни 
капацитети обнове, модернизују и уведу 
нове технологије. Само у тој години 
купљена је 21 CNC машина. Обнављањем и 
увећањем производње ловачког и спортског 
оружја, посебно због уласка у стратешке 
и партнерске односе са америчком ко-
мпанијом Ремингтон, започиње и циклус 
запошљавања младих. Само у 2006. године 
запошљена су 174 млада стручна радника за 
послове производње. Може се рећи да се од 
тада ствара нова генерација оружара, који 
су прихватањем специфичних оружарских 

знања, постали гарант да ће ово најстарије 
српско предузеће имати своју будућност.

•	 Историја	се	понавља.	Након	склапања	
уговора, преко СДПР, са америчком ко-
мпанијом Century International Arms, 2011. 
године због увећаног обима производње, 
настављен је пријем младих радника и 
набавка савремене опреме. У периоду од 
2012/ 2013. године, примљено је 310 младих 
радника и набављено 11 нумеричких обра-
дних центара.

•	 Формирањем	инжењерско	рачунарског	
центра (ИРЦ) 1986. године, у техничким 
функцијама замењују се цртаће табле и 
кулман апарати са графичким станицама 
фирме IBM. У почетку се користи графички 
дводимензионални софтвер CADAM, док се 
касније користе програми у 3Д, као што су 
AUTOCAD i Helix Design, а сада се користи 
лиценцирани програм CATIA. Данас, скоро 
сви конструктори имају ПЦ конфигурације, 
а те 1986. године, у „Застава оружју” биле су 
инсталисане само 4 графичке станице.
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Брдски топ 76 mm М48 Б1

Непосредно након ослобођења, у 
крагујевачком Војно-техничком Заводу 
развијен је један од најбољих домаћих 
топова, те је, након скоро једног века, 
обновљена производња артиљеријских 
оруђа. Вишедеценијска пауза довела је до 
осипања кадрова, недостатка технологије, 
репроматеријала и производних линија, 
па је продукција започета, углавном, на 
сопственом принципу ’’кnow-how’’.

Јула 1945. „Одељење артиљерије Гене-
ралштаба ЈА” преформирано је у „Команду 

артиљерије”. У оквиру „Команде”, устано-
вљена је „Техничка комисија” са „Артиљери-
јско-техничким одељењем”, на чијем челу 
је био потпуковник Бошко Станисављевић. 
Јосип Броз Тито је, 16. августа исте годи-
не, потписао наредбу о оснивању „Војно-
техничког савета МНО”, с начелником 
Генералштаба, генерал-лајтнантом Кочом 
Поповићем као председником. Истовремено, 
при фабрикама наменске индустрије, гру-
писаним према специјалности, настала 
је ’’Група за студије наоружања МНО’’. 
Група је лоцирана у кругу крагујевачког 
’’Војнотехничког завода 21 октобар’’. 

Почетком 1946, „Војно-технички савет” 
и „Артиљеријско-техничко одељење Техни-
чке комисије Команде артиљерије”, по 
директиви Генералштаба, израдили су 
пројектни задатак за прво домаће, по свим 
параметрима, вишенаменско артиљеријско 
оруђе. Предвиђено је да се пројектује брд-
ски топ, који би, истовремено, у саставу 
пуковске артиљерије служио као оруђе 
непосредне подршке, те би био способан 
и за противоклопну борбу. Топ је требало 
изградити за муницију 76 mm за совјетска 
пуковска и дивизијска оруђа. Ради лакше 
вуче, односно транспорта по тешко про-
ходном терену, укупна маса ограничена је 

ПРОИЗВОДИ И
АРТИКЛИ 1945 – 2013

ОБНАВЉАЊЕ АРТИЉЕРИЈСКОГ ПРОГРАМА

Брдски топ М48 Б1
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на 700 kg, а оруђе се морало расклапати на 8 
подсклопова (појединачне масе ограничене 
до 110 kg). Коначно, један од услова био је и 
примена домаћих материјала.

Развој новог топа прихватила је „Група 
за студије наоружања”, са искусним стру-
чњаком, пуковником Бошком Станиса-
вљевићем на челу. Посебан допринос ра-
звоју дали су (Станисављевићев пре-
дратни сарадник) мајор Душан Јанковић, те 
пуковник Марјан Чебуљ. Тим је за полазну 
основу усвојио неколико постојећих ко-
нструкција: совјетске, пуковски и диви-
зијски топ калибра 76 mm, италијанску 
брдску хаубицу 75 mm те предратни југо-
словенски противтенковски топ 76,5 mm 
ВТЗ М39 (конструктор, тада мајор, Бо-
шко Станисављевић). Идејно решење и 
пројекат довршени су до марта 1947. године. 
Топ је имао цев са плаштом и гасном 
кочницом (преузета са оруђа 76,5 mm М39), 
полуаутоматски клинасти затварач модерне 

конструкције, хидроеластични противтрза-
јући систем са регулатором дужине трзања 
при гађању у екстремним климатским 
условима (патентно решење Бошка Стани-
сављевића), те чланкасте, раставне делове 
лафета. 

У току реализације, земља се нашла у 
својеврсној економској и политичкој бло-
кади (Резолуција Информбироа), што ће 
пореметити рокове зацртане првим пето-
годишњим планом. „Планом (прои-зводње) 
војне индустрије и бродоградње за период 
од 1947. до 1951”, који је донет марта 1948 
(практично, ревизија плана утврђеног окто-
бра 1947), предвиђено је да се до краја 1948. 
произведе 80, током 1949. – 300, 1950 – 300, 
те 1951. године, 400 ’’брдских топова 76 mm’’.

Априла 1948, МНО је у склопу „Предузећа 
Црвена Застава” формирало ’’Институт 
(наоружања) бр. 11’’, са пуковником Ду-
шаном Јанковићем на челу (смештен у 

Брдски топ М48 Б1 монтажа, Крагујевац, 1951. године
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просторијама „Старе лабораторије”). Ново-
формирани „Институт”, практично, само 
је наставио послове „Групе за студије 
наоружања”, везане око финализације топа. 

Посебна група радника ’’Предузећа 44’’ 
је, међутим, тек требало да разради констру-
кцију алата, детаље конструкције склопова, 
толеранције, целисходне технолошке посту-
пке, план освајања репро-материјала, начин 
контролних мерења, те израду алата и нео-
пходних инструмената за мерења. Ови по-
слови поверени су групи коју су чинили 
Добривоје Јовановић, Мирко Димитријевић, 
Бранко Тодоровић, Миливоје Јовичић, 
Богољуб Аранђеловић, Веља Прокић, Мило-
рад Ђурђевић, Вељко Варагић, Стеван Тома-
шевић, Томислав Урошевић и други, на челу 
са инжењером Фрањом Штерном. 

Први прототип оруђа довршен је у ста-
рој згради механичке обраде и испитан 
до средине исте године. Иако је испуњена 
већина тактичко-техничких захтева, уочен 
је и низ мана. Оне су произилазиле из недо-
статка адекватних репроматеријала (спе-
цијални челици, бронза), недовољне опре-
мљености производних погона, мањка те-
хнолошких искустава, одсуства алата за 
серијску производњу.

Наредбом МНО од 3. новембра 1948, у 
Београду је формиран „Војно-технички 
институт Копнене Војске” (ВТИ КоВ). 
Даљи развој топа преузео је „Одељак за 
наоружање” ВТИ, са пуковником Бошком 
Станисављевићем на челу, док су послови 
израде документације остали у надлежности 
„Предузећа 44”. Други, побољшани прототип 
оруђа, завршен је тек средином 1949. године.

Треба рећи да је и нова технологија израде 
лафета, у недостатку искуства и стручног 
знања, освајана уз низ тешкоћа. Примера 
ради, детаљи колевке су, пре варења, 
стезани у посебан алат. Након поступка 
заваривања, међутим, установљено је да се 
колевка није могла скинути из алата! Осим 

тога, политичка ситуација, произашла из 
Резолуције ИБ, одразила се и на непосредну 
производњу. Група крагујевачких  радника, 
укључујући и вођу тима, инжењера Штерна, 
осумњичена је за ’’саботажу’’ и осуђена 
на казне затвора. Како развој топа не би 
стагнирао, Штерн је казну издржавао у 
посебној просторији у близини ’’старе 
Лабораторије’’, где је наставио обављање 
свакодневних задатака. 

Након успешно завршених испитивања, 
МНО у наоружање ЈА усваја „брдски топ 
76 mm М48  Б1”. Уз тешкоће проузроковане 
спољнополитичким положајем земље, 
у то време је започето и спровођење 
децентрализације војнопривредних постро-
јења. Даља производња топа се сели у 
новоосновано предузеће „Братство”, у село 
Касаповић, покрај Травника. 

До краја 1950. године из Крагујевца 
је преузето око 280 машина, Осим тога, 
из Крагујевца је у Нови Травник ’’преко-
мандовано’’ око 250 стручњака и мајстора.  
Примера ради, у Босну и Херцеговину 
је прешао и осуђени Фрањо Штерн, уз 
олакшавајућу околност што је у Травнику 
остатак казне од 10 година затвора издржавао 
као ’’слободњак’’.  

Вреди напоменути да су у оквиру крагу-
јевачке фабрике, од 1949. до 1951, односно, до 
пресељења артиљеријског програма у Босну 
и Хецеговину, израђени прототипови и 
пробне партије топова ТТА 85 mm (за првих 
пет домаћих тенкова, приказаних на паради 
у Београду 1948), хаубице SH 1 калибра 105 
mm, бестрзајних топова 82 mm БТ, те бацача 
ББ3 калибра 120 милиметара.
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ПАТ 20/1 mm М51 и ПАТ 20/3 
mm М55

Током 1946. од стране Министарства 
народне одбране „Застава” је добила за-
датак да ремонтује трофејне немачке 
против авионске топове (ПАТ), калибра 
20 mm у верзијама једноцевног, двоцевног 
и четвороцевног. Укупно је ремонтовано 
760 таквих оруђа. Следеће године, у плану 
за војну индустрију за период од 1947. до 
1951. године, предвиђена је била домаћа 
производња 200 оруђа калибра од 20 до 25 
mm. Због Резолуције ИБ одлучено је да се 
што пре набави лиценца за ПАТ у калибру 
20 mm.

Крајем 1949. године са швајцарском 
фирмом Hispano Suiza потисан је уговор 
о откупу лиценце једноцевног топа, који је 
касније добио назив ПАТ 20/1 М51. „Застава” 
је освајање производње топова започела 
у току 1950. године, а први прототип је 

завршен 1951. године. До 1953. припремљени 
су капацитети за производњу до 1.000 цеви 
за топове тог модела годишње.

Представници државног секретаријата 
за народну одбрану (ДСНО) су у Паризу 
1954. године потписали уговор са фирмом 
Hispano Suiza о откупу лиценце за троцевну 
варијанту противавионског топа ПАТ 
20/3mm М55. Производња је опет поверена 
Црвеној Застави. Успешној реализацији 
освајања производње допринели су, између 
осталих,  Јован Игњатовић, Бранко Николић, 
Ратко Стојановић, Живко Ивковић, Јордан 
Косанић, Живорад Јовановић и Радмило 
Васковић. У Крагујевцу су ангажовани и 
представници француско-швајцарског ко-
нцерна. Током 1955. године завршена је 
пробна серија, а 1956. године покренута је 
серијска производња новог ПАТ 20/3 mm 
М55. На постојећим капацитетима могло се 
произвести највише 100 топова овог модела 
годишње. Повећање капацитета уследило 
је после 1961. када је Држава инвестирала 

ПА топ 20/1 mm М51
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у развој тог погона. „Заводи Црвена Зас-
тава” су, 1961. године, освојили серијску 
производњу модификованих, ПАТ 20/3 mm 
М55 А1 а, 1968. године – ПАТ 20/3mm М55 
А2.

До 1971. године Армији су испоручене 
1792 топа у калибру 20 mm, у свим 
варијантама. Варијанта ПАТ 20/3 mm 
М55А2Б1, са ручним навођењем и упра-
вљањем ватром колиматорском механи-
чком нишанском справом домаће ко-
нструкције ПАНС-20/3 M55A2, освојена је 
до 1975. године. Захваљујући изванредном 
конструктору механизама и уређаја за по-
кретање инжењеру Милораду Крстајићу 
из ВТИ-а, троцевни ПА топ је добио нову 
перформансу која му је омогућила повећање 
извоза у многе земље Северне Африке и 
Азије. Инжењер Милорад Крстајић, развио 
је и уређај за полуаутоматско покретање 
на принципу механичког - фрикционог 

ПАТ 20/3 са Галилео нишанским уређајем

ПА топ 20/3 М55 А2B1
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варијатора, погоњеног бензинским мотором 
„Wankel” (Wankel RCE PLM - Rotary 
Combustion Engine, planetary rotation motor).

У свету је, тих година, била у примени 
рачунарска техника, те модернији и ефи-
каснији погони. Након анализе савремених, 
иностраних решења у примени рачунарске 
технике, „Застава” сугерише примену ита-
лијанског Galileo уређаја за управљање 
ватром, што бива прихваћено од стране ЈНА, 
уз истовремену одлуку државе да се откупи 
лиценца за производњу Galileo уређаја у 
земљи. Уговор о откупу лиценце склопљен 
је 1971. године са фирмом „Galileo Avionica 

S.p.A”, Милано (део концерна „Oerlikon 
Contraves S.p.A”, Milano), а развој новог 
оруђа поверен је Заводима Црвена Застава. 

Тим „Заставиних” конструктора на 
развоју нове варијанте ПА топа, ПАТ 
20/3mm М55А4Б1 чинили су дипломирани 
инжењери Властимир Спасојевић, Вука-
шин Филиповић, Милош Васић, Владан 
Илић, Радмило Ђокић, а касније се њима 
прикључују инжењер Драгољуб Грујовић и 
техничар Душан Стефановић, са Божида-
ром Благојевићем, на челу. На пројекту су 
учествовали технолози Предраг Мирчић, 
Миодраг Стефановић,  Раденко Јанковић 

Једноцевни бродски топ 20/1 М71                 Четвороцевни бродски топ 20/4М75
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и Војислав Миловановић. Тако је настала 
савремена варијантра ПАТ 20/3mm М55А3Б1 
са „Galileo” уређајем домаће производње Ј171.

Бродски четвороцевац и 
једноцевац

Топови 20 mm М55 произвођени су  у 
више варијанти. У периоду 1971 – 1972. 
година фабрички тим, који су чинили 
Милинко Чоловић, Живко Булатовић, Ми-
лица Радивојевић и Нада Луковац, техно-
лози Војислав Миловановић и Драган Ко-
вачевић са Властимиром Спасојевићем на 
челу, разрадио је решења бродског топа 
20/4mm М55А4, конструкције ВТИ-Београд 
и лансирао серијску производњу. Крајем 
1979. године, у сарадњи са загребачким 
Бродарским институтом, Властимир Спа-

сојевић и Драгољуб Грујовић са технолозима 
мајором Петром Лазићем и дипломираним 
инжењерима Богданом Ракићем и Микицом 
Николић, започиње освајање производње 
бродског топа 20/1 mm М71. 

Купола са наоружањем за 
БВП М80

Током развоја и производње борбеног 
возила пешадије БВП М80, освојена је купо-
лна уградња ПАТ 20 mm М55 са храњењем 
помоћу реденика. Уз екипу ВТИ задужену 
за развој читавог система БВП М80, коју је 
предводио инжењер-пуковник Миле Ђукић 
са врсним конструкторима пуковником 
Живорадом Миленковићем и техничарем 
Александром Ђукићем, на конструкцији 
куполне лафетације топа, испред фабрике, 

Купола са наоружањем за БВП М80А1
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радили су дипл. инг. Драгољуб Грујовић и 
машински техничар Душан Стефановић, 
као и технолози Рајко Пауновић и Але-
ксандар Мудрић. Развој возила започет је 
1969. године, а прототип је завршен 1973. 
године, а нулта серија 1974. године. БВП 
М80 је, званично, у наоружање ЈНА усвојено 
1979. године, трупна испитивања трајала су 
до 1981. године, када је започела и серијска 

производња у фабрици. До 1989. укупно је 
произведено 940 купола са наоружањем.

Лаки самоходни ПАТ 20/3 
mm и турела БОВ-ВП М86 

Током 1983. године донета је одлука да 
се, на бази специјално оклопљеног точкаша 

Лаки самоходни ПАТ 20/3 (БОВ М) на приказу у Египту 1987. године (лево) и на терену (десно)

Полицијска турела М86 (на фабричком постољу
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4х4 (БОВ-М), конструише „лаки самоходни 
ПАТ 20/3 mm М55 А4М1’‘. Конструкцију 
куполе и лафетацију топа М55 А4Б1 у 
року од само једне године реализовали су, 
инжењери Радмило Лепојевић и Милинко 
Чоловић, техничари Милић Максовић, 
Бошко Ковач, Зоран Обрадовић, Мирољуб 
Ранковић и Зоран Стефановић, технолози 
Рајко Пауновић и Александар Мудрић, са 
дипломираним инжењером Властимиром 
Спасојевићем на челу.

У истом периоду Иво Властелица, Мили-
нко Чоловић, Зоран Обрадовић, Мирољуб 
Ранковић и технолог мајор Драгислав Росић, 
предвођени Властимиром Спасојевићем, за 
Министарство унутрашњих послова, као 
тактичког носиоца, конструисали су и освој-
или производњу туреле за митраљез 7,62 

mmR М84. Тако је настало борбено возило 
пешадије БОВ-ВП М86. 

Пешадијски топ 20/1 mm 
М75

Почетком осме деценије 20. века, у 
складу са концепцијом ОНО и ДСЗ, Саве-
зни секретаријат за народну одбрану 
(ССНО), исказао је потребу за мобилним, 
једноцевним противавионским топом. Тре-
бало је опремити и пешадијске јединице 
ПВО и ТО. 

Проучено је стање те врсте технике у 
свету и одлучено да се посети италијанска 
фирма Oerlikon Contraaves S.p.A, из 

Једноцевац пешадинац 20/1 М75
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Милана. У Милано одлазе начелник АРЈ 
ПВО, генерал-мајор Василије Бошковић и 
„Заставин” конструктор дипл. инг. Божидар 
Благојевић, уз најаву куповине лиценце. 
Том приликом, видевши конструкциона 
решења швајцарског једноцевног топа, Бла-
гојевић генералу сугерише да се донесе 
одлука о сопственом развоју домаће вер-
зије овог топа. Таква одлука је и донета, 
уз могућност да се ради на развоју две 
варијанте. Институт наоружања на челу 
са генерал-мајором Светиславом Стоја-
новићем поверио је израду своје варијанте 
Морнаричко техничком заводу (МТРЗ) у 
Тивту, а другу варијанту започиње фабри-
чки тим Божидара Благојевића, који је 
већ одлучио да решење управо базира на 
систему Oerlikon. „Заставин” развојни тим 
подржава директор Фабрике оружја Петар 
Варјачић, који одлучује да се пројекат 
финансира из сопствених ресурса. У тиму за 
развој, уз Божидара Благојевића, нашли су 
се Властимир Спасојевић, Вукашин Фили-
повић, Душан Стефановић и Милутин 
Миливојевић, као и технолози Раденко 
Јанковић и Предраг Мирчић. Израда проје-
ктне документације, израда прототипа и 
испитивања, трајали су 18 месеци. 

На првим упоредним испитивањима 
у Тивту, „Заставин” прототип показао се 
супериорнијим, па је затражено одлагање од 
6 месеци, како би се оружје израђено у МТРЗ 
у Тивту реконструисало. Нова упоредна 
испитивања изведена су 1971. године у 
Артиљеријском школском центру у Задру, 
пред Комисијом са Савом Глумичићем на 
челу. 

После неопходних дорада на оба 
конструкциона решења у Задру је обављено 
још једно упоредно испитивање, када су 
коначно потврђене предности „Заставине” 
конструкције. У фази разраде конструкције, 

после испитивања прототипа, значајни 
допринос коначним решењима на топу дали 
су млади инжењери Драгољуб Грујовић 
и Радмило Лепојевић. Оруђе је уведено у 
наоружање ЈНА 1979. године, под ознаком 
Пешадијски топ 20/1mm М75, а серијска 
производња успостављена у новом погону А 
ртиљеријског наоружања, ООУР 02.     

Застарелост производне опреме знатно 
повећава трошкове производње, док се ква-
литет у дугом периоду одржавао захва-
љујући искуству и спретности мајстора. У 
Артиљеријском погону радио је мајстор 
Живомир Стевановић. Он је користећи 
своје умешне руке, а од алата само турпију 
и брусне плочице, успевао да подеси делове 
браве и цеви на топу ПАТ 20mm, и другим 
оруђима, постижући толеранције које се 
остварују углавном на CNC машинама. Уз 
то, мајстор Живомир је успевао и два пута 
више делова да уради него други, такође 
квалитетни и искусни мајстори.

До краја 1989. године, произведено је 
укупно 2.355 јединица. 

Аутоматски топ 30 mm М86 

Колегијум ССНО (Савезни секретаријат за 
народну одбрану) 1976. разматра могућност 
куповине лиценце за савремени аутоматски 
топ већег калибра од 20 mm. Сазнавши за ту 
идеју „Застава” предлаже сопствени развој 
на бази швајцарског топа у калибру 35 mm, 
фирме Oerlikon Contraaves. Посебно се за то 
залагао конструктор Божидар Благојевић, 
кога у томе подржава директор фабрике, 
пуковник Слободан Митровић и инсистира 
да Благојевић води тим конструктора у том 
пројекту. Благојевић 1977. године, заједно 
са Југоимпорт СДПР-ом, путује у Грчку 
са циљем да у некој од војних база сагледа 
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конструкциона решења швајцарског топа 
у калибру 35 mm и увери се у могућност 
самосталног развоја. После његовог пози-
тивног извештаја ССНО прихвата идеју о 
самосталном развоју топа у калибру 30 mm.

Божидар Благојевић-Жида формира тим, 
који су чинили Драгољуб Грујовић, Радмило 
Лепојевић, Милић Максовић, Властимир 
Спасојевић, Вукашин Филиповић и Марко 
Стојановић.

Вођа конструкторског тима у освит 
зоре првог јануарског дана 1978. године 
прави скице концепта будућег аутоматског 
топа калибра 30 mm. Тим конструктора 
са великим ентузијазмом прихвата нови 
конструкторски изазов и у јануару настају 
први радионички цртежи, а потом је на-
ступило дуготрајно испитивање урађених 
склопова и коначно топ је профункционисао. 
Посета Јосипа Броза Тита, 2. октобра 1978. 
године, искоришћена је да се на највишем 

Аутоматски топ М86 Конструктор Б.Благојевић (сасвим десно) и технолог Драган Ковачевић (у средини) 
приликом сагледавања конструкционих решења на швајцарском топу калибра 35 mm

Аутоматски топ 30 mm М86 на једној сајамској поставци
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државном нивоу презентују резултати ра-
звоја. Потом је наступила трогодишња пауза, 
форсирани су други развојни пројекти.

Рад на пројекту настављен је 1982. 
године, са истим тимом формираним 1978. 
године. Инжењер Радмило Лепојевић је 
урадио конструкцију уређаја за храњење на 
принципу трзања топа. Драгољуб Грујовић 
је развио доњи уводник метака. У року 
од 12 месеци развијен је нови аутомат са 
избацивањем чаура унапред. Избацивање 
испаљене чауре унапред, у правцу осе 
цеви, представљало је прави изазов за вођу 
пројектног тима, за искусног конструктора 
Божидара Благојевића. Благојевић је и овде 
показао своју генијалност, па је успешно 
имплементирао у постојећа решења, овај 
накнадно постављени захтев.

Технолошка решења дали су дипломира-
ни инжењери, Мирјана Цветковић, Рајко 
Пауновић, Драгислав Росић и Драган Кова-
чевић.

Рад на топу завршен је 1986. године, а у 
наоружање ЈНА усвојен је исте године, под 
ознаком  аутоматски топ 30 mm М86.

Властимир Спасојевић је одбранио ма-
гистарску тезу радећи на стабилизацији 
топа 30 mm на лафетној конструкцији. 
Истовремено, на разради и примени методе 
коначних елемената за анализу напона 
виталних делова топа, магистарску тезу 
одбранио је и Драгољуб Грујовић. 

Купола са топом 30 mm - ВИДРА на гусеничном возилу
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Купола за борбено возило 
пешадије ВИДРА

Тим „Заставиних” стручњака (Дра-
гољуб Грујовић, Радмило Лепојевић, Марко 
Стојановић, Бошко Ковач и мајор Југослав 
Ђорђевић) приступио је разради практичне 
примене топа 30 mm тако што је уграђен  
у куполу борбеног возила пешадије БВП 
М80А уз електро–хидраулични уређај за 
покретање. Грујовић и Лепојевић су већи 
део куполне уградње топа реализовали у 
Конструкционом бироу ВТИ у Београду, где 
су имали добру сарадњу са конструкторима 
Института, посебно са инжењером Јова-

ном Туцаковићем (конструктором панци-
рног тела куполе) и инжењером Драганом 
Живковићем. „Заставин” тим је у сарадњи 
са стручњацима из ВТИ- Београд разрадио 
сва решења уградње наоружања и жиро-
стабилизације топа. „Зрак” из Сарајева ура-
дио је интегрисану дневно-ноћну ниша-
нску справу НС 30/1. Полуаутоматски сис-
тем за вођење ракета Маљутка разрађен је 
у фабрикама Руди Чајевац из Бања Луке и у 
„Зрак-у” из Сарајева. Руковање топом реа-
лизовано је помоћу електрохидрауличног 
система, „Заставиног” инжењера Марка 
Стојановића.

Учесници на изради система ФОКА 30/2 mm
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Рад на систему завршен је 1987. године, 
а наредне године, у наоружање ЈНА усвојен 
је топ 30 mm М86 са системом Видра – БВП 
М80 А1. Купола је, поред топа 30 mm М86, 
имала и митраљез М86 у кал. 7,62х54 mm, као 
и вођене противтенковске ракете Маљутка 
друге генерације уз полуаутоматско вођење 
помоћу IC локатора.

Тим за освајање нулте серије који је 
предводио мајор Драгислав Росић чинили 
су дипл.инж. Мирјана Цветковић, Милорад 
Кнежевић, Пеко Вујовић, Никола Спасић, 
инжењери Милан Стојановић, Драгомир 
Косовац, Младен Миљковић и Петар Ћирић.

Нулта серија завршена је крајем 1989. 
године, када је Технички опитни центар 
(ТОЦ) започео завршна испитивања. У току 

самих испитивања долази до ратних сукоба 
на тлу СФРЈ. Девет возила нулте серије остаје 
у Сарајеву, у „Фамосу”, а један примерак на 
полигону за испитивање у Никинцима, у 
Србији. Тиме је даљи рад на овом за домаћу 
армију као и извозно перспективном сре-
дству, потпуно обустављен.

Самоходни ПА систем ФОКА

Током 1984. године одлучено је да се 
развије и двоцевни ПА систем  ПАТ 30/2 са 
уређајем Galileo J171 на возилу 4x4 БОВ. Овај 
задатак прихватио је фабрички  тим који су 
чинили дипломирани инжењери, Драгољуб 
Грујовић, Радмило Лепојевић, Марко Стоја-

Зоран Шушић, Божидар Благојевић и Драгољуб Грујовић (с лева) током припрема система 30/2 mm за 
дефиле поводом Дана победе, 9. маја 1985. године
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новић, Зоран Шушић, Милун Ђиновић, 
Милић Максовић, Бошко Ковач, техничари 
Зоран Обрадовић, Мирољуб Ранковић и Зо-
ран Стефановић, са Божидаром Благојеви-
ћем на челу. Конструкторе је пратила екипа 
технолога на челу са Рајком Пауновићем и 
Мирјаном Цветковић, која је у пројекат била 
укључена од самог старта. Четири система, 
са топовима међусобно размакнутим за 1100 
mm, први пут су јавности приказани на 
паради поводом Дана победе, 9. маја 1985. 
године, те на Техничком збору на ушћу Саве 
у Дунав.

Потом је фабрика 1985. године разрадила 
нову варијанту уградње топова М86 са два 
топа на блиском растојању унутар куполе 
на корпус гусеничног возила БВП М80А. 

Радни назив пројекта био је ФОКА. Систем је 
комбинован са серво уређајем за покретање, 
француске фирме SАMm („Societe Alsaicenne 
de Mainenance et de Metallerie” RSC, Saverne), 
и системом за нишањење GUN KING („Oerli-
kon-Contraves”, Zurich, Schweiz), који су, у то 
време, чинили савремени систем за упра-
вљање ватром. Читав систем првобитно је 
био замишљен као потпуно аутономан, па је, 
1987, планирано опремање аквизицијским 
радаром за навођење (ознака СПААГ 30/2 
mm).

На овом пројекту радили су Драгољуб 
Грујовић (главни конструктор артиљеријског 
оруђа), Радмило Лепојевић (задужен за ау-
томат топа), Марко Стојановић (хидраули-
ка и храњење топа), Зоран Шушић (серво-
систем за покретање и систем за управљање 

Екипа Фабрике оружја која је припремила систем 30/2 mm за дефиле поводом Дана победе,
9. маја 1985. године
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ватром, изравњачи, котрљача, склоп куполе 
и уградња куполе на корпус возила), Милун 
Ђиновић (муницијске кутије) и Милић Ма-
ксовић (колевка топа), са Божидаром Благо-
јевићем на челу.

Урађен је функционални модел, који 
је успешно прошао сва испитивања и на 
упоредном гађању покретних циљева у 
ваздуху са системом Прага 30/2 био су-
периоран. Али је 1990. године, на седници 
Војно техничког Савета, где је детаљно пре-
зентиран Програм реализације средства, 
одлучено да се пројекат, због недостатака 
финансијских средстава, замрзне.

На функционалном моделу, изради, 
монтажи и испитивању аутомата 30 mm и 
система ’’Фока’’, велики допринос дали су 
и мајстори Божидар Новичић, Милован 
Милутиновић, Јездимир Радојевић, Ратко 

Митровић, Јован Јовановић, Драган Илић, 
Добрица Крстић, те стрелци Радомир Жи-
вковић и Томислав Ђорђевић, са наче-
лником Прототипске радионице, Радошем 
Радаковићем на челу. 

Самоходни ПВО артиљеријски систем са топом 30 mm -30/2 mm ФОКА- функционални модел

Самоходни двоцевни артиљеријски противавионски 
систем  са топовима калибра 30 mm М86, на 

точкашу 4x4, на паради 1985. године
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Модификовани БТР 50

У периоду између 2003. и 2005. урађена 
је модификована купола са топом у калибру 
30 mm М86 која је уграђена на возило БТР 
50. На развоју овог пројекта радили су 
Драгољуб Грујовић, Радмило Лепојевић, 
Драгиша Антонијевић, Зоран Вуловић, 
Драган Лишанин, Мирoслав Срећковић, 
Бранислав Бојић, Мирко Ћирковић, Марија 
Николић-Вуловић и Дејан Петровић. Тим 
технолога чинили су Милан Стојановић и 
Драган Мијаиловић, са Рајком Пауновићем 
на челу. Возило је првенстевенио намењено 
трансферу знања за египатску армију. У 
Египту су успешно извршена предвиђена 
испитивања модификованог возила. Ипак, 

није дошло до уговарања и реализације 
следеће фазе трансфера, будући да је 
египатско МО одустало од модернизације 
тог средства.

ПА топ ЗСУ-23/2 mm 

Југословенска народна армија је коначно 
1991. године упутила захтев за модификацијом 
руског двоцевног система 23 mm ЗСУ – 23/2 
mm. На оруђу су следеће модификације: 
уместо механичких нишанских уређаја 
уграђен оптоелектронски уређај Ј 171 систем 
Gallileo, већ примењен на ПАТ 20/3 mm М55 
А4Б1, уместо ручног уведено ножно окидање 
и као погон уграђен бензински Wankel мотор. 
Задатак су реализовали Драган Предојевић, 

Конструктивно - технолошки тим на изради куполе БТР 50 са уграђеним топом 30 mm
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Марија Николић- Вуловић, Светислав Ма-
рковић и Зоран Обрадовић, са Зораном 
Шушићем на челу.

ПА топови 40 mm Bofors L/70 

Током 1977. године Министарство одбра-
не, односно држава, одлучује да се у Шведс-
кој купи лиценца за ПАТ 40 mm Bofors L/70. 
Систем, под ознаком „лаки артиљеријски 
ПАТ 40 mm L/70”, у наоружање ЈНА уведен 
је 1985, а ускоро је и усавршен, опремањем 
осматрачким аквизиционим радарима „Gi-
raffe”. Одмах по увођењу у наоружање, „За-
стави” је наложено да, према лиценцној 
документацији AS83, топ Bofors L/70 развије 
у две нове варијанте: вучну, са лафетом, те 
аутономну, са могућношћу уградње у тенк 

М84.
Директор развоја Драгољуб Грујовић 

формирао је тим који су чинили Бранко 
Шмигић, Радмило Лепојевић, Драгиша 
Антонијевић, Драган Лишанин и Зоран 
Вуловић. До 1987. израђени су функциона-
лни модели система, али читав пројекат је 
у јануару 1990. године заустављен из истих 
разлога као и систем ФОКА.  

Повратак великих 
артиљеријских калибара

Током 2003. године, Југоимпорт-СДПР 
је иницирао разраду пројекта цев-склоп 
хаубице калибра 105 mm. Израда пројектне 
документације препуштена је Војно-Техни-

ПАТ 40/1 mm Bofors L/70
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чком Институту, Београд, а олучење цеви 
„Застава оружју” (последњи послови везани 
за артиљеријска оруђа, калибра 76,2 mm, 
били су у Застави у току развоја топа Б1, чија 
је производња, 1951. године, премештена у 
Касаповиће).

У  фабрици су постојали ресурси за 
олучење цеви оруђа калибра до 40 mm. Ипак, 
фабрички тим је извршио пројектовање и 
освајање технолошке операције олучења 
цеви 105 mm, конструишући потребне резне 
алате и уз адаптацију постојеће производне 
опреме.

„Заставин” тим предводио је дипло-
мирани инжењер Драган Петрушић. Првог 
априла 2005. олучена је прва цев чиме је 
фабрика оспособљена да производи цеви 
хаубице калибра 105 mm. 

На овом задатку посебно су се истакли 
дипл. инж. Рајко Пауновић, машински инже-
њери Јован Марковић и Ненад Живановић, 
инжењери Зоран Ивановић и Милан Ерић 
као и пословођа Мома Марковић и мајстор 
Мирослав Јанићијевић.

Ручни бацачи 44 mm М49 и 
М57

Првим планом војне индустрије и 
бродоградње за период од 1947. до 1951. 
предвиђена је производња противтен-

ковског ручног бацача (РБ). Развој и осва-
јање РБ предвиђено је током 1947 – 1948. 
Показало се да тада није било довољно 
стручног знања за реализацију тог задатка. 
Тог посла могао се прихватити једино 
управник конструкционог бироа из ваље-
вског „Крушика”, Антон Мешичек. Он је на 
основу немачког узорка направио неколико 
примерака ручних бацача за Првомајску 
параду, 1948. године. Током 1949. године, у 
„Застави” су произведена 232 ручна бацача 
М49. 

 Међутим, 1952. године, одлучено је да се 
уради ново конструкционо решење. Тада 
државна комисија разматра конструкцију 
капетана I класе Тодора Цветића из Инсти-
тута Наоружања. РБ је био калибра 44 mm. 
Предузеће Црвена Застава припремило 
је комплетну технолошку документацију 
за освајање производње, а 1956. године, 
израдило пробну партију од 15 бацача. 
Ови примерци прошли су низ испитивања. 
Нулта серија од 50 оруђа, израђена 1958. 
године, упућена је на трупна испитивања, 
која су задовољила све тактичко-техничке 
захтеве. Коначно, Цветићева конструкција 
је, под ознаком РБ 44 mm М57, уведена у 
наоружање ЈНА, те је дата сагласност за 
серијску производњу. У фабрици су значајан 
допринос технологији израде бацача дали 
Раденко Јанковић, Стеван Томашевић и 
Александар Мудрић. До 1966. произведено 
је укупно 26.000 бацача. 

Ручни бацач M57 44mm
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Коначна верзија оруђа, РБ М57А2, имала 
је ојачање задњег дела цеви. 

Од 1965. до 1970. године, крагујевачка 
фабри-ка укупно је произвела 47.751 ба-
цача М57, у свим варијантама. Ово оруђе 
представљало је једну од најуспешнијих 
конструкција домаће војне индустрије. У 
употреби се задржало пола века, а пре-
дстављало је и важан извозни артикал. Био 
је то последњи ручни бацач произведен 
у „Црвеној Застави”. Производња је 1970. 
године пренета у „Братство”, Нови Травник.

Аутоматски бацач граната 
БГА 30 mm

По узору на руски бацач граната калибра 
30 mm АГС-17, још крајем седамдесетих 
година (1979. и 1980.), почео је развој 
домаћег аутоматског бацача граната. А 
онда је дошло до застоја, искључиво због 

незаинтересованости Управе пешадије за 
тим изразито офанзивним средством.

Фабрика самоиницијативно, током 1993. 
године поново ради на том пројекту. Руко-
водилац пројекта био је Радмило Лепојевић. 
Екипу су чинили Живко Булатовић, Милић 
Максовић, Милинко Чоловић и  Драгомир 
Миловановић. 

Током 1994. године израђује се нулта 
серија од 15 комада. Одлуком тадашњег 
директора фабрике, мр Вукашина Фили-
повића, 31. марта 1994. године, за руко-
водиоца освајања производње именован је 
потпуковник Драгислав Росић. У тиму за 
освајање производње именован је потпу-
ковник Маринко Петровић.

Технологију је водио Рајко Пауновић, ло-
гистику Влада Ђорђевић, а контролу  потпу-
ковник Југослав Ђорђевић.

Велики допринос при монтажи БГА дали 
су пословођа Петар Новаковић, мајстори 
Ђорђе Миликић и Драган Милошевић. 

БГА 30 mm М93
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Првих 15 бацача испоручено је Војсци 
СРЈ  4. јула 1994. године.

До 2013. године урађено је више хиљада 
бацача којима је опремана војска Србије, као 
и иностране армије.

СТРЕЉАЧКО ОРУЖЈЕ

Прва генерација домаћих 
аутомата

О домаћој продукцији аутомата разми-
шљало се још 1944. године. Прве креативне 
идеје из ове области  реализоване су у 
крагујевачкој ’’Фабрици оружја НОВЈ’’. 
Пословођа одељења аутоматског оружја, 
Боривоје Миленковић, конструисао је 
аутомат калибра 9 mm, са слободним зат-
варачем, заснован на принципу STEN 
Mk.III. На сандуку оружја гравирана је 
петокрака и ћирилични натпис ’’ФАБРИКА 
ОРУЖЈА НОВЈ / КРАГУЈЕВАЦ / М.1944.
Б2’’ а, на уводнику оквира – ’’ШУМАДИЈА 
/М.б.М’’. Сигнатура (М1944.Б2) указује да је 
највероватније, реализовано више прото-
типова овог оружја. 

Нови управник „ВТЗ 21. октобар” 
мајор Војислав Никетић 26. априла 1945. 
верификовао је Наредбу бр. 40 о организа-
цији радионица и систематизацији радних 
места. Дан раније, „захвални радници” 
управнику су поклонили луксузни прототип 

Аутомат М44
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аутомата домицилне конструкције. Оружје, 
калибра 9mm, представљало је мешавину 
решења преузетих са совјетског ППШ 41, 
ППС 43, те италијанске Берете (Beretta) 
М38/42. На горњој страни сандука утиснут 
је грб ФНРЈ, на левој страни – ћирилични 
назив установе – „Војнотехничке радионице 
– Крагујевац”, док се на сребрној картуши, 
пласираној на десној страни главе кундака, 
налазила посвета: ’’ВОЈА НИКЕТИЋ/ 
МАЈОР – УПРАВНИК / 25. IV 1945’’.  Аутомат 
се заснивао на инерционом затварачу, регу-
латору ватре у виду лептирасте полуге на 

десној страни усадника (положај јединачно 
– рафално), облози за ваздушно хлађење и 
компензатору.

Аутомат 7,62mm система 
Матић М1949 и М1949/57

Освајање домаћег аутомата, базираног 
на совјетском метку 7,62х25 mm ТТ, 
предвиђено је првим петогодишњим пла-
ном производње војне индустрије (1947-
1951). Планирано је да се током 1949. године 
Армији испоручи 6.000, 1950 – 20.000, а 1951 
– 48.000 аутомата. „Заставин” конструктор 
Ђурђе Матић ко-нструкцију новог аутомата 
довршава тек 1949. године, који је означен 
као Аутомат М49. Матић је комбиновао 
решења са совјетског аутомата Шпагин М41 
и италијанске Берете М38/42. Прототип је 
испитан 1950. године, а серијска производња 
започета 1951. године. Током 1951. године  
произведено је 9.307, 1952 – 24.946, 1953 – 
6.891 аутомата, када је даља производња 
обустављена. Укупно је произведено 41.164 
аутомата М49. 

Аутомат М45

С десна стоје: Милутин Миливојевић-Дренки, Миле 
Луковац, Паки, Мијаило Урошевић; с десна седе: 
Ђорђе Матић (конструктор аутомата М49) и 

Бранислав Маршићанин
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Током 1951. капетан I класе Тодор Цветић 
конструисао је нови ублаживач трзања за 
аутомат М49. Поводом Дана Армије, 22. 
децембра 1951. године, „Застава” је израдила 

малу серију модификованих аутомата, под 
ознаком М51. Луксузни примерци подељени 
су тада најеминентнијим руководиоцима, 
као што су Јосип Броз Тито, Моша Пијаде, 

Аутомат М49-М57

Ублаживач трзања за аутомат (155) и Новаторска диплома Тодора Цветића
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Александар Ранковић, Борис Кидрич, Миха 
Маринко и Душан Кведр.

Модификовани Матићев аутомат, М49/57, 
са поједностављеним ублаживачем капетана 
Тодора Цветића, усвојен је тек 1957. у серијску 
производњу ушао је 1958, а до 1961. године 
„Застава” је произвела 35.687 примерака. 

Аутомат 7,62mm система 
Цветић М1956

Рад на наредном домаћем аутомату 
започео је, практично, одмах након обу-
стављања производње М49 (1954. го-дине). 
На први конкурс било је пријављено осам 
прототипова. Цветићев модел се најбоље 
показао. Тако је у наоружање ЈНА усвојен 
аутомат 7,62 mm М56. Током 1956. године 
израђено је 20 примерака, неопходних за 
трупна испитивања. Серијска производња 
аутомата започета је 1960. године, а до 1975. 
године, војсци и полицији испоручено је 
88.889 аутомата 7,62 mm М56. Иначе, 1965. 
године, за потребе извоза, израђена је и 
ограничена серија истог оружја у калибру 
9mm Парабелум (М65). 

На одлуку тактичког корисника о 
обустави даље производње аутомата  утица-
ло је увођење у наоружање АП 7,62 mm М70.

Аутомат  7,62mm система Цветић М1956

Проналазачко сведочанство Т.Цветић  
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Аутомат 5,56mm М85 и 
7,62mm М92

Године 1992. у оквиру „фамилије стре-
љачког оружја калибра 5,56 mm“, развијен 
је  аутомат 5,56 mm М85. Овим пројектом 
руководио је конструктор Маринко Петро-
вић. Потом је „Застава” Управи пешадије 
понудила аутомат М92 у калибру 7,62х39 
mm, који је развијен у току 1991. и 1992. 
године. На челу развојног тима био је 
инжењер Миленко Алексић. У периоду 
од 1993. до краја 2006. године извезено је 
преко 100.000 аутомата модел М92. У току 
2012. године, започиње извоз полуатоматске 
верзије модела М92 на тржиште САД-а.

На основу потреба специјалних јединица 
војске и полиције, Војни Савет Војске 
Југославије 1993. године донео је одлуку 
о освајању производње домаћег аутомата 
за пиштољски метак 9х19 mm Парабелум. 
Војно-технички институт из Београда 

предложио је развој оружја заснованог 
на израелском UZI. „Застава” је за основу 
изабрала принцип калашњиков оружја.  
Овај задатак је остао у домену развојних по-
кушаја, иако је успешно реализована фаза 
израде и испитивања прототипова. 

Пушка М48 и њене варијанте

У првим поратним годинама, Југосло-
венска Армија суочила се са недостатком 
основног пешадијског наоружања. Уз то, 
располагала је великим количинама тро-
фејних пушака система Маузер, различитих 
модела.

 ВТЗ Крагујевац је имао искуство у 
производњи пушака, али документација 
за пушку М24 само је делимично била 
сачувана. Током 1947. године „Црвена За-
става” је успела да од преосталих делова 
и новопроизведених или репарираних 
кундака, склопи око 23.000 пушака 7,92 

Аутомат 5,56mm М85 и 7,62mm М92



166                             Колевка српске индустрије

mm М24/47 и да репарира 21.349 домаћих и 
трофејних пушака система Маузер. Годину 
дана касније репарирано је још 218.075 
пушака К98 (М98/48). 

Током 1949. године, „Црвена Застава” 
је репарирала 50.000 пушака система 
Маузер, а радници Првог и Петог погона 
успели су да израде прототип потпуно нове 
пушке, М48. На изради конструкционе 
документације и освајању производње, 
у оквиру фабричког Института бр. 11, 
ангажовани су Јордан Косанић, Живадин 
Јовановић, Ђура Цвијовић, Ђурђе Матић, 
Боривоје Миленковић, Ратко Стојановић, 
Обрен Пауновић, Зоран Мићић и Радивоје 
Томовић, са Бориславом Максимовићем 
на челу. Оружје се, у принципу, заснивало 
на предратном маузеру М24, са неким 
елементима преузетим са немачког карабина 
К98.  

Без обзира на све тешкоће, „Застава” је 
1950. године, произвела 52.002, 1951. – 92.037, 
а 1952. године – 94.476 пушака 7,92 mm 
М48. До 1953. године Армији је испоручено 
238.515 нових (М48) и 343.710 репарираних 
пушака 7,92 mm система Маузер.

Током 1952. године конструктори „Црвене 
Заставе” поједноставили су израду пушке 
М48, применом технологије пресованих 
лимова, кроз варијанту М48А. Допринос 
новим решењима дала је прва генерација 
фабричких технолога: инжењери Ђукић, 

Радмило Васковић, Јован Игњатовић, Бра-
нко Николић, Ратко Стојановић, Владан 
Димитријевић, Добривоје Јовановић, 
Вељко Варагић, Љубиша Вучковић, Драги 
Михајловић и Предраг Мирчић. 

Производња нових пушака, М48А, 
започета је 1953. године. До краја године 
израђено је 93.091, 1954 – 93.091, 1955 – 
103.474, а 1956 – 40.036. Крајем 1956. године 
освојена је производња варијанте М48Б, са 
већим бројем делова од пресованог лима. У 
периоду од 1958. до 1968. године „Застава” је 
произвела 737.486 пушака 7,92 mm М48А и 
М48Б, односно, ЈНА је 1. априла 1967. године 
располагала са 932.108 пушака 7,92 mm 
модела М24/47, М48, М48А и М48Б.

Пушка М48 се дуго задржала у произ-
водњи. Први извозни аранжман, склопљен 
1953. године са Бурмом, односио се на 10.000 
пушака М48А. У периоду од 1957. до 1960. 
године, уследиле су испоруке земљама 
„трећег света“ Сирији, Египту и Ираку. Мно-
ги ослободилачки покрети тог времена, 
првенствено су користили пушке М48. 

Војнички карабин са ознаком М48/63 
извожен је, почев од 1963. године, у Индо-
незију. Непосредно након коначног сти-
цања независности, 27. децембра 1949. 
године, Индонезија је приступила форми-
рању сопствених оружаних снага и поли-
ције. Како су индонежанске снаге реда 
до 1959. године нарасле на 125.000 људи, 

Пушка М48
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указала се потреба за већим бројем но-
вих карабина. Оружје је наручено у крагу-
јевачкој ’’Застави’’, која је имала предратно 
искуство у производњи кратких ’јуришних 
пушака’ М24ЧК. У Крагујевцу је произведен 
комплетан контигент карабина за индоне-
жанску полицију.

Током 2005. позната америчка импортна 
кућа, ’’Mitchell Arms’’ CA, схвативши интри-
гантност овог архаичног решења за аме-
ричке колекционаре, на тржиште је пласи-
рала  карабин М48/63  као  ’’M63 TANKER 
MAUSER’’. 

Пушка М48 је послужила као узор за 
развој фамилије ловачких карабина.

Укупно је произведено свих верзија во-
јних пушака 7,92 mm система Маузер, у 
варијантама М48, М48А и М48Б око 1,2 
милиона примерака.

Полуаутоматска пушка 
7,62х39 mm М59

У Југославији је рад на стварању домаћег 
полуаутоматског оружја започет још ра-
них педесетих година 20. века. Следећи 
трендове светских армија које су уводиле 
полуатоматска или аутоматска оружја, ЈНА 
је већ 1956. године планирала куповину 
лиценце за нову полуаутоматску пушку 
за пешадију која би заменила дотадашњу 

репетирну пушку М48. Те, 1956. године, Војно 
министарство Југославије формира комисију 
од својих представника и стручњака из Војно 
техничког института и из „Црвене Заставе”. 
На челу „Заставиних” стручњака налазио 
се Момир Зечевић.  Затражене су понуде 
за откуп лиценце и обављене су посете 
белгијској фирми „Fabrique Nationale”, те 
швајцарском „SIG”-у и чешкој Збројовки. 
Понуђени модели и услови откупа нису 
задовољили тактичког корисника. Дошавши 
у фабрику, Момир Зечевић је, у договору 
са генералним директором Првославом 
Раковићем, на чело пројектног тима, за 
ново оружје, поставио младог конструктора 
дипомираног инжењера Милана Ћирића. 
Стручњаци „Црвене Заставе”, уз сарадњу 
ВТИ, упустили су се у самосталан развој 
домаће полуаутоматске пушке. У овом 
пионирском послу учествовали су, осим 
Милана Ћирића, Слободан Митровић, 
Родољуб Матковић, Миодраг Луковац и 
Милутин Миливојевић, Милош Остојић и 
технолози, Стеван Томашевић,  Томислав 
Урошевић, те Драгољуб Милошевић. У то 
време, основну стрељачку муницију чи-
нио је метак 7,92х57 mm, па је и развој 
домаће полуаутоматске пушке (PAP) почео 
за ту муницију. „Заставини” конструктори 
концепцију пушке су засновали на принципу 
позајмице барутних гасова на устима цеви. 
Конструктори су се определили за одвојиви 

Полуаутоматска пушка М59/66
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кутијасти оквир, карактеристичан за оба 
узора. Оквир је преузет са предратног, дома-
ћег пушкомитраљеза система Zbrojovka 
М1937. 

Без обзира на еклектичко решење, про-
тотип прве домаће полуаутоматске пушке, 
у експлоатационим условима, показао се 
сасвим добро. Када се развој оружја прибли-
жавао завршној фази, ЈНА се определила за 
савременији и практичнији, „средњи” метак, 
7,62х39 mm М43, па је пројекат PAP 7,92 
mm обустављен. Управа пешадије одмах је 
упутила захтев за развојем домаће муниције 
7,62х39 mm и одговарајуће полуаутоматске 
пушке. За носиоца задатка одређен је ВТИ, 
а развој пушке препуштен је „Црвеној 
Застави”.

Пројекат „Артикла 23” – П59, започели су 
снимањем совјетског узора, полуаутоматског 
„карабина” Симонова 7,62 mm (СКС-45). Ве-
ћина конструктивних решења Симонова, 
која су задовољавала тактичко-техничке 

захтеве домаћег корисника, није мењана. 
Полуаутоматска пушка М59 радила је на 
принципу позајмице барутних гасова из 
канала цеви. Оружје је имало преклопни 
нож и интегрални магацин који се пунио 
из оквира, са 10 метака калибра 7,62 х 39 
mm. Задржана је и изворна дужина цеви од 
520 mm, тако да је и код СКС-45 и код М59 
почетна брзина зрна  износила 735 m/s.

Током припрема за освајање серијске 
производње, „Застава” је, за 30.000 USD, на-
бавила и машине за хладно ковање цеви 
реномиране аустријске фирме ’’Gesellschaft 
für Fertigungstechnik und Maschinenbau’’ 
(GFM GmbH) из Штајера (Steyr). Набављен 
је по први пут, после Другог светског рата, 
нови машински парк. Највише опреме је ку-
пљено од фирме Фриц Вернер.

Нулта серија класичних модела М59 
(100 комада), као и три модела са „дугом 
цеви”, израђена су 1960. године, а серијска 
производња покренута је 1964. године. Од 

1964. до 1967. године про-
изведено је 29.763 полу-
аутоматских пушака 7,62 
mm М59.

Сви алати су констру-
исани у самој фабрици. 
Међутим освајање је поче-
ло уз прилично проблема, 
јер и поједини алати нису 
били на задовољавајући 
начин решени. Освајање 
производње пратили су 
и проблеме решавали те-
хнолози Стеван Томаше-
вић, Родољуб Матковић, 
Томислав Урошевић, Дра-
гољуб Милошевић и Бра-
нимир Потокар.

Слева: Александар-Мика Мудрић, Аранђел Кулишић, Славе Стевовски, 
Родољуб Матковић и Стеван Томашевић на стручном усавршавању у 

фирми: „Fritz Werner Werkzeugmaschinen AG”  крај Висбадена, 
10. март 1962.
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Током седме деценије 20. века у ЈНА је 
још увек на снази била концепција да сваки 
војник буде оспособљен за противоклопну 
борбу. У циљу реализације ове доктрине, 
увођењем тромблонског додатка М60, 
Управа пешадије затражила је да се и 
PAP прилагоди постављеним захтевима. 
Посао око адаптације пушке М59 (П-
59), испред „Заставе”, водили су Божидар 
Благојевић-Жида и Милош Остојић, те 
испред ВТИ - пуковник Милан Васиљевић.  
Модификовано оружје, на коме је осим 
тромблонског додатка, уграђен интегрални 
преклопни тромблонски нишан, уведено 
је у наоружање ЈНА под ознаком М59/66. 
Последње измене на полуаутоматској пу-
шци учињене су увођењем трицијумских 
нишана за коришћење у условима ниске 
осветљености циља. Тако је коначна верзија 
пушке означена као PAP М59/66А1. 

„Црвена Застава” је 1967. године произвела 
33.000, 1968. године – 40.000, 1970. године – 
52.079, а 1971. године – 7.002 пушака М59/66 
и М59/66А1. За опремање својих оружаних 
снага и за извоз „Застава” је, у периоду од 

1966. до 1971. године, произвела укупно 
234.060 комада пушака PAP М59/66.

Крајем двадесетог века велике количине 
овог полуатоматског оружја се извозе у 
САД где стичу велику популарност код 
колекционара, који уочавају квалитетну 
израду и поузданост оружја у поређењу 
са истим моделом других источних прои-
звођача.

Аутоматска пушка
7,62х39 mm М70

Почетком 60-тих година набављена су 
два узорка совјетске аутоматске пушке 
АК47. Тада је та пушка била у наоружању 
искључиво совјетске војске и у мањим 
количинама у земљама Варшавског дого-
вора.

Први покушаји анимирања војних ст-
руктура тадашњег Генералштаба ЈНА ни-
су уродили плодом. Направљен модел 
аутоматске пушке у калибру 7,62х39 mm, у 

Пушкомитраљез PM М64
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„Застави” интерно означен као модел М64, 
тадашњем Генералштабу изгледао је као 
неперспективно оружје. Начелник Гене-
ралштаба је „Заставином” конструктору 
и вођи развојног тима Милану Ћирићу 
рекао : „Ми сада у наоружању имамо полу-
аутоматску пушку М59. Коме сада треба 
аутоматско оружје? Оно нема перспективу.” 

Ћирић се није предавао. Касније, три 
године пре усвајања система М70, децембра 
1967. године, у Војно-техничком билтену, 
написао је:

„Развој фамилије аутоматског стрељачког 
оружја представља крупан успех Фабрике 
наоружања „Завода Црвена Застава”, јер 
је то први пут у дугогодишњој оружарској 
делатности Завода да се фабрика прихвати 
једног таквог комплексног развојно-конс-
трукторског задатка, почев од стварања 
концепције до конкретне реализације, осла-
њајући се на сопствени кадар и сопствена 
финансијска средства”.

Са ове данашње дистанце, ништа не 
може да помрачи успех домаћих стручњака 
који су, „у срећнија времена” нашој армији 
пружили, најбољу јуришну пушку на свету, а 
држави омогућили  уносне извозне послове. 
При томе, из ирационалних разлога, сви 
прегаоци су остајали анонимни. Док су 
Совјети (а данас Руси) од имена Михаила 
Тимофејевича Калашњикова градили на-

ционалну легенду, код нас су резултати у 
колективистичком духу приписани сто-
тинама анонимних прегалаца, без иједног 
имена које би „непримерено одскакало”. А 
како је стварно било?

Развој домаћег калашњикова започет је у 
Застави далеких шездесетих година потпу-
но самоиницијативно. У то време, захваљују-
ћи рецимо двојици граничара једне суседне 
земље, који су бољи живот потражили 
дезертирањем у Југославију, Крагујевчани 
су се „докопали” тада револуционарне и 
у свету мало познате пушке Калашњиков 
7,62х39 mm АК47. За ово аутоматско оружје 
посебно се заинтересовао инжењер Милан 
Ћирић, кога слободно можемо прогласити 
„оцем домаћег калашњикова”. Језгро тима 
које се окупило око совјетске аутоматске 
пушке, чинили су, Божидар Благојевић, 
мајор Милош Остојић, Миодраг Луковац 
и Милутин Миливојевић, са Миланом Ћи-
рићем на челу, те технолози Стеван То-
машевић, Предраг Мирчић и Мика Муд-
рић. Израда детаљне документације, ипак, 
изискивала је више примерака оружја. 
Ћирић са сарадницима трвдоглаво проучава 
пушку: безброј пута је расклапао, снимао 
делове и узимао сумпорне отиске. На основу 
добијених резултата тим је израђивао нове 
детаље и склопове. На жалост, без лиценцне 
документације и на основу само једног 

Аутоматска пушка 7,62х39 mm М70B1
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узорка који се није смео оштетити, посао је 
напредовао споро. Не треба заборавити да 
је посебне тешкоће представљала и тада још 
увек мало позната муниција Јерлизарова 
и Семинима 7,62х39mm. Тек када је при-
ликом посете Јосипа Броза Тита, једној од 
пријатељских земаља, за крагујевачку еки-
пу обезбеђено још неколико примерака 
калашњикова, пројекат је нагло почео да 
напредује.

Ћирићева екипа је ускоро развила пушку 
М64 (М64А). која је по неким детаљима 
превазилазила оригинал (на пример: могу-
ћност испаљивања тромблонске мине). 
„Застава” је оружје одмах демонстрирала 
основном тактичком носиоцу. И, десило се 
нешто типично за тадашње време: и поред 
пуне подршке тактичког носиоца, „више 
инстанце” су игнорисале „новотарију”, да-
јући предност „традиционалним провере-
ним вредностима”. Но, све сензационалнији 

резултати калашњикова у малим и локалним 
сукобима тргнули су „меродавне” из лета-
ргије; одлучили су да за неке специјалне 
јединице ЈНА, увезу одређене количине 
совјетских АК47! Наравно, „Застава” није 
пропустила шансу; све инстанце је „подсе-
тила” на свој М64 и поново им презентовала 
фамилију аутоматског оружја „Застава” 
(ФАЗ). Овај пут напори су уродили плодом, 
у стандардном наоружању ЈНА уведена је 
ФАЗ 7,62 mm под ознаком М70 и М70А.

Ћирић је успео да обезбеди посету јед-
ној пољској фабрици, која је ову пушку 
производила по руској лиценци. Почетком 
фебруара 1969. године Ћирић полази за 
Пољску, заједно са Стеваном Томашевићем 
и Родољубом Матковићем. Тамо су боравили 
15 дана. Ова посета је дошла у право време и у 
многоме је допринела успешној реализацији 
започетог посла, јер су од пољских колега 
добијени одговори на многа питања и 
дилеме које су у својој фабрици имали.

Тим који је радио на оружју 7,62 51mm NATO M1977: Милутин Миливојевић, Милош Остојић
и Родољуб Матковић. Крагујевац, 8. март 1985.
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Од тог тренутка почиње перманентни 
развој и усавршавање домаћих калашњи-
кова, у коме су учествовали и „Заставини” и 
експерти ВТИ-а. Од плејаде каснијих врсних 
стручњака који су дали допринос развоју, 
изради документације, освајању серијске 
производње, трансферу документације и 
освајању оружја код купаца лиценце једне 
од најбољих фамилија аутоматског оружја, 
споменућемо само Маринка Петровића, 
Зорана Вучковића, Миленка Алексића, 
Миливоја Пауновића, Милоша Савића.

На основама Ћирићевих пионирских 
радова до данас су настале аутоматске 

пушке и аутомати М70, М70А, М70Б, 
М70АБ, М70А1, М70Б1, М70АБ2, М70АБ2Н-
ПН, М70Б1Н-ПН, М70Б3, М70АБ3, и М92 у 
калибру 7,62х39 mm, затим М77Б1у калибру 
7,62 НАТО, као и М80, М80А, М85, М85М. 

Освајање производње започето је 1971. 
године. Све је било прилагођено постојећем 
машинском парку, на коме је и даље рађена 
полуаутоматска пушка М59. У екипи за 
освајање производње били су инжењери 
Јован Мусуровић, Радомир Вукомановић и 
техничар из Развоја, Милутин Миливојевић. 
У рекордном року је завршено освајање.

Један од већих проблема представљала је 
промена технологије израде сандука пушке, 
требало је са отковка прећи на технологију 
лимених отпресака. Тај проблем је решила 
екипа са Стевом Басарићем на челу. Тада 
се и веза цеви са сандуком променила - са 
навојне прешло се на чврст спој.

Потом су уследиле поруџбине, које су 
„Застава оружју” обезбедиле стално анга-
жовање већег броја запослених и сигурност 
наредних 30-так година. Тако је 1986. у 
фабрици био запослен 8.541 радник, два 
пута више него крајем 60-их година. Сва-
како да су развијани и други капацитети 
и друга оружја по ком основу је повећаван 
број запослених, али велики удео у развоју 
и упослености фабрике имала је освојена 

Аутоматска пушка 7,62х39 mm М70AB2

Михаил Тимофејевич Калашњиков са својим 
најпознатијим делом- аутоматском пушком АК47
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производња аутоматских пушака модел 
М70.

 Сва „Заставина” снајперска полуаутома-
тска оружја, развијена су на бази калашњиков 
пушке.

До 2013. године произведено је око 
два милиона аутоматских пушака, лаких 
пушкомитраљеза, снајперских пушака, пре-
тежно у основном калибру 7,62х39 mm. 

Данас се у „Застава оружју” у производњи 
може срести више модела и модификација 
на бази аутоматских пушака М70, како 
аутоматских, тако и полуаутоматских ве-
рзија, како у војној, тако и у цивилној 
варијанти. Модели и модификације ауто-
матских пушака М70, налазе се данас на 
свим континентима и у скоро свим земљама 
света. 

Пушка М21 5,56 mm НАТО
и подцевни бацач 
граната 40 mm

Домаће оружје М21 развијено је као 
основни подсистем наоружања у оквиру 
пројекта „Модел опремања војника пешадије 
21. века“. Управа пешадије (УП) ГШ имала 
је пресудну одлуку да се пређе на развој 

сасвим нове аутоматске пушке у НАТО 5,56 
mm калибру. Начелник УП, генералмајор 
мр Милорад Ступар и пуковник, мр Јовица 
Вучковић одустали су од раније у Застави 
развијаних пушака у том калибру, као што 
су били модели М90 и М90А, а који су већ 
били прошли сва испитивања. Одлучили 
су се за ново решење, уз примену што више 
полимерних делова и тиме смањења масе 
пушке. За активности око развоја, у смислу 
усмеравања и обједињавања послова, за-
дужен је пуковник Божидар Цикић, заме-
ник директора „Института за КоВ”. Као 
непосредни носилац задатака на развоју 
пушке одређен је пуковник Петар Радовић 
из Сектора класичног наоружања.

 Конструкција нове пушке препуштена 
је „Заставином” тиму конструктора у коме 
су били дипломирани инжењери Зоран 
Тодоровић, Зоран Вучковић, Миленко Але-
ксић на челу са пуковником Маринком 
Петровићем. Касније их наслеђују ди-
пломирани инжењери, Иван Исаковић и 
Дарко Аранђеловић, и други, који су укљу-
чени у даље фазе развоја и испитивања 
конструкције. На свим теренским испи-
тивањима пушке велики допринос су дали 
и стрелци фабрике, Драган Матовић и 
Владимир Тодоровић. Технологију прве 
фазе израде (пушке и подцевног бацача 

Аутоматска пушка 5,56mm М21A са подцевним бацачем PBG 40mm и оптиком
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граната) водио је дипломирани инжењер 
Владан Живковић.

Конструктори пушке су комбиновали 
елементе АП М70, односно варијанте у ка-
либру 5,56 mm М90. Уведени су у великом 
броју делови од полимера, укључујући и 
варијанту полимерног лучног магацина 
за муницију. Урађена су и ергономска 
побољшања, као и удобније руковање регу-
латором паљбе и нов механизам и дизајн 
преклапајућег кундака, типа Galil. 

Развој подцевног бацача граната води 
потпуковник Влада Костић, конструктор 
из ВТИ-а. Подцевни бацач заснива се на 
руском решењу 40 mm „Кастјор’‘ ГП-25, уз 
побољшања у смислу безбедности руковања, 
а истовремено је повећана практична брзина 
гађања бацачем.

Упоредо са серијском производњом 
основног модела пушке М21А настаје и 
низ варијанти ове пушке, М21АБС, М21С, 
М21БС, М21СБС, као и аутомати А М21, А 
М21БС. Ове варијанте је освојила садашња 
генерација конструктора, на челу са ди-
пломираним инжењером Александром 
Младеновићем. 

Застава оружје и Управа пешадије ВЈ, 
широј јавности су пушку М21 први пут 
представили 26. септембра 2001. године.  

Завршна испитивања пушке од 23. 5. 
2003. до 30. 1. 2004. године рађена су према 
стандарду СНО 0008/00 по програму ТОЦ-
КОВ. На основу одличних резултата про-
тотипске партије, пушка аутоматска бива 
Решењем бр. ВП пов. бр. 447-1 од 06. 5.2004. 
усвојена у наоружање и опрему Војске (тада) 
Србије и Црне Горе (СЦГ).

Верификационо испитивање „0“ серије 
у присуству ВТИ-вс, ТОЦ-КОВ и ООК при 
Министарству одбране рађена су 2007-2008. 
године.

Вођа тима на завршном и верификацио-
ном испитивању, испред Заставе оружје је 
био Иван Исаковић а стрелац Владимир 
Тодоровић.

На основу свих резултата Пушка ауто-
матска 5.56 mm М21 добија Разрешницу 
за серијску производњу  25. августа 2008. 
године

До краја 2008. године биће испоручено 
1700 комада Војсци Србије. Пушка је, без 
подцевног бацача граната, извожена за 
потребе опремања мисија УН за мировне 
процесе у свету. У наведеном периоду 
извезено је око 3.000 пушака. 

Почетком 21. века започиње извоз ауто-
матских пушака М21, у Македонију, Ми-
ровним снагама УН у Ирак и Авганистан, 
као и у земље афричког континента.

Драгољуб Матовић демонстрира функционалност 
пушке М21 после засипања песком. Илина вода,

10. август 2004.
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Митраљез 7,92 mm М53

Управа пешадије 1950. године упутила је 
захтев Црвеној Застави да на бази трофејног 
MG-42, освоји производњу домаћег ми-
траљеза. Директор Завода, потпуковник 
Војислав Радић, тада формира тим на челу 
са техничарем, Зораном Мицићем. Главни 
технолог у екипи био је Милош Илић, који је 
одиграо кључну улогу при изради лимених 
отпресака.

Освајање пушкомитраљеза започето је 
1951. на необичан начин. Директор фабрике 
једнога дана позива у своју канцеларију, у 
Старој управној згради, све руководиоце 
и конструкторе и сваком тиму додељује по 
групу делова немачког МГ42 замотаних у 
завежљаје. Свако је, потом, студирао своје 

делове и тиме је започет рад на развоју 
митраљеза.

Служба технологије је формирала пет 
група. Свака група имала је руководиоца и 
4 до 5 техничара - конструктора алата. За 
главног технолога одређен је Милош Илић. 
Руководиоци осталих група били су: Милан 
Милошевић, Добривоје Јовановић, Витомир 
Ристић и Цветко Ристић. Конструктори 
алата су били: Стеван Томашевић, Милорад 
Ђурђевић, Спасоје Виторовић, Вељко Ва-
рагић, Мирослав Николић, Радоје Ђоковић, 
Радомировић и други.

Био је то најкомплекснији задатак у 
дотадашњем раду завода. радило се до касно 
увече, а директор Воја Радић је обилазио 
радове и тражио скраћивање задатих рокова 
за освајање производње.

Аутоматска пушка М21 А у пуној опреми
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Производња митраљеза започета је 
1954. године, али су одмах настали про-
блеми. Посебну помоћ при решавању ко-
нструкционо-технолошких проблема „За-
вод” је добио од немачких стручњака фирми 
„Дегуса” и „Рајн Метал”. Директор Радић 
шаље у Немачку тим на челу са инжењером 
Слободаном Митровићем. Митровић се упо-
знаје са ратним руководиоцем производње, 
који му даје веома корисне информације које 
су помогле да се разреше проблеми освајања 
у фабрици.

Митровић је имао и задатак да у немачкој 
фирми „Дегуса” изврши термичку обраду 
виталних делова митраљеза, па је са собом 
понео неколико комплета. 

По повратку у Завод урађени су нови 
делови митраљеза и тада је поузданост 
функције доведена до жељеног нивоа. 

Такође су добијени и бољи резултати при 
испитивању оружја са деловима терми-
чки обрађеним у Немачкој. То је показало 
да се поред адекватног избора квалитета 
челика мора и успоставити стабилан процес 
термичке обраде - пре свега цементације 
делова који учествују у брављењу цеви. 
Тако се ушло и у процес модернизације 
Калионице, који је водио млади капетан 
Слободан Митровић.

Развијено је и троножно постоље митра-
љеза, по угледу на немачки модел.

Серијска производња оружја, означеног 
као PM 7,92 mm М53, започета је у тадашњем 
III погону 1954. године, када је Армији 
испоручено 156 примерака. Наредне године 
испоручено је 678, а 1956 – 2.630 митраљеза. 
Од 1956. до 1960 – 13.869 митраљеза, од 1960. 
до 1965 – 16.000 митраљеза, а од 1965. до 1971. 

Демонстрација митраљеза М53 у једној афричкој земљи; 23. октобар 1963. (пројекат „Перл”)
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– 10.659 митраљеза 7,92 mm М53. Укупно 
је, до престанка производње 1971. године, 
армији испоручено 43.992 митраљеза.

Касније се у производњу враћа овај 
артикал који је за потребе грчке армије 
урађен у калибру 7,62х51mm НАТО. Било 
је то 1978. године, када је прекалибрацију 
и потребне конструкционе измене урадио 
тим предвођен искусним конструктором 
Божидаром Благојевићем-Жидом. На том 
задатку су се истакли конструктори Миодраг 
Луковац, Милутин Миливојевић, Миленко 
Алексић и Миливоје Пауновић. Грчкој 
армији испоручено је 5.000 пушкомитраљеза 
у НАТО калибру.

Овај пушкомитраљез је 2002. године 
доживео још једну модификацију за 
потребе цивилног тржишта. „Застава” је 
добила захтев од америчког купца да се 
пушкомитраљез модификује како би радио 
само у полуаутоматском режиму, за потребе 
америчких колекционара. У току те године 
тим конструктора, на челу са Радмилом 
Лепојевићем успешно је окончао развој 
тог модела који је добио ознаку МГ42СА. 

Сертификација у америчком бироу АТФ је 
успешно завршена наредне године, чиме су 
створени услови за извоз овог производа у 
САД и Канаду.

Митраљези М84 и М86 

Током 1973. године, „Застава” је, на бази 
совјетског митраљеза ПКМ развила нови 
митраљез у калибрима 7,92х57 mm, 7,62х51 
mm NATO и 7,62х54 mm. ДСНО је, међутим, 
закључио да је модел исувише скуп за 
серијску производњу. До промене става је 
дошло након куповине лиценце за тенк М84 
од СССР-а, када је добијена документација 
за тенковску варијанту митраљеза ПКТ, а 
који користи муницију 7,62х54 mm. То је 
омогућило фабрици да успешно оконча 
развој пешадијског митраљеза М84 и 
тенковског М86 у истом калибру 7,62х54 
mm.

За пешадијску варијанту, односно за 
митраљез М84, „Застава” развија сопствено 

Митраљез М53- Шарац
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троножно постоље. Са двоножним постољем 
овај митраљез је стекао светску славу као 
лично оружје борца.

Произведено је око 50.000 митраљеза у 
варијантама са троножним и двоножним 
постољем. Тенковских митраљеза М86 про-
изведено је око 1.500 комада.

Тешки митраљез 12.7 mm 
М87

Током 1987. године, по совјетској лиценци 
(крупнокалиберный пулемёт системы 
Никитина, Соколова и Волкова НСВ-12,7 
’’Утёс’’, индекс ГРАУ - 6П11), освојена и 
производња тешког митраљеза 12,7х108 
mm М87. Узимајући у обзир све варијанте 
митраљеза 12.7mm, укупно је, до сада, 
пласирано око 2.000 митраљеза, у највећој 
мери на ино тржиште. 

Митраљез пешадијски 
12.7mm М02 COYOTE

Почетком 2002. године, креће развој 
пешадијске варијанте митраљеза на 
троножном постољу, М02 КОЈОТ, који ће бити 
основа за израду постоља за више намена. 
На овом задатку радили су конструктори 
Лесо Милојевић, Александар Илић, Ми-
лан Марјановић и Марија Николић-Ву-
ловић, са Зораном Вуловићем на челу 
тима. Технологију на освајању митраљеза 
водио је технолог Рајко Пауновић. Током 
2005. године, КОЈОТ је представљао један 
од приоритетних развојних програма 
’’Застава оружја’’. У ’’Застава оружју’’ током 
2005 године, је испитана прототипска 
партија митраљеза 12,7 mm КОЈОТ М02, 
а 23. јула 2008. године лансирана нулта 

Митраљез  M84 7,62х54 mm на троножном постољу
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серија од 100 комада, намењена извозу. 
Амортизер, смештен у колевци, обезбеђивао 
је максимално искоришћење борбених кара-
ктеристика митраљеза, уз знатно смањење 
силе трзања. Оно што је најважније, маса 
склопа пешадијског постоља сведена је на 
25,5 kg а митраљеза у борбеном положају на 
51,5 килограм. Митраљез пешадијски 12,7 
mm М02 је произведен у количини већој од 
500 комада.

Митраљез пешадијски 
12.7mm М07 HUMMER

Развој овог митраљеза почео је 2007. 
године. Исти конструкторски тим је осми-
слио колевку за прихват митраљеза 12,7 mm 
М87, у циљу уградње на возило HAMMER.

 Израда „0” серије лансирана је почетком  
2008. године. 

Верзија за уградњу на борбена возила, 
варијанта М07 HUMMER, смештена је на 
ротирајуће постоље. Оружје се, такође, могло 
поставити и на пловила, на бродско постоље, 
које се састоји од ’’звона’’ са седиштем за 
стрелца и уграђеним тенковским постољем, 

Митраљез  M86 7,62х54 mm

Митраљез 12,7mm М02 Coyote
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укључујући и оптичке справе. Митраљез 
12,7 mm М07 HAMMER је произведен у 
количини већој од 200 комада.

Обе варијанте, М02 COYOTE и М07 
HUMMER, су од 2006. године, извозни адути 
фабрике, поготово што се обе варијанте, од 
2011. године, пласирају на ино тржиште у 
два калибра, 12,7x108mm и .50Browning.

Осим ових варијанти уградње митраљеза 
М87, конструкторски тим, Зоран Вуловић 
и Милан Марјановић, у периоду од 2009 до 
2011. године, у сарадњи са СДПР-ом урадили 
су и следеће модификације и варијанте: ми-
траљез 12,7 mm М09 ГХ (за уградњу у гондолу 
хеликоптера); митраљез 12,7 mm М09 ГЛ 
(за уградњу на авион ЛАСТА); митраљез 

12,7 mm ДУБС (за уградњу на даљински 
управљану борбену станицу), митраљез 12,7 
mm МХ1 (за уградњу на врата хеликоптера).

Митраљез 12,7 mm М07 
спрегнут са топом на тенку 
М84

Развој овог митраљеза почео је 2010. 
године. Колевка митраљеза 12,7 mm М07 ре-
конструисана је у циљу спрезања са топом 
на тенку М84, у циљу обуке тенковских 
нишанџија.

Митраљез 12,7mm M87 на тенковској куполи
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Овај задатак је реализован у сарадњи са 
ВТИ-ом Београд.

Конструктивни тим на овом артиклу 
чинили су Зоран Вуловић  и  Александар 
Илић .

Митраљез 12,7 mm М07  спрегнут са 
топом на тенку М84 усвојен је у наоружање 
ВС. 

Снајперска пушка 7,9mm са 
ОН М52 

Након освајања серијске израде оружја 
М48А, 1953. године, Управа пешадије 
исказала је потребу за снајперским оружјем. 
У фабрици је, током исте године, из редовне 
производње посебно одабрано 4.618 пушака 
М48А на које су уграђени оптички нишани  
ОН М52 (копија совјетског нишана ПУ), 
произведени у фирми ’’Tovarna optičnih 
sredstev’’ (’’TOS’’), Љубљана (данас ’’VEGA’’).

Оптички нишани

Треба, наиме, имати у виду да је у оквиру 
Артиљеријске радионице крагујевачке 
фабрике, 1920. године, оформљена мања 
група за оправку и ректификацију оптичких 
инструмената. У склопу нове фабрике 
пушака, 1928. године за такозвано ’’Одељење 
за ремонт оптичких инструмената’’, изд-
војена је посебна просторија. У њој је 
премештено седам радника, укључујући 
Јосипа Шремпфа и Милована Милановића. 
Током 1934, Одељење прераста у засебну 
радионицу, са машинским одељењем за 
механичку, одељењем за оптичку монтажу, 
гравирницом, те одељењем командних 
рачунара. Од 1934. до почетка рата, број 
радника у ’’Оптичкој радионици’’ нарастао 
је на 114. Непосредно након ослобођења, 
1944. године ’’Оптичка радионица’’ је реа-
ктивирана, запошљавала је 50 људи, са 
пословођом и контролором Јованом Шиш-
мановићем.

Решењем председника Владе и министра 
НО ФНРЈ, међутим, 16. новембра 1948, 
основано је ’’државно привредно предузеће 

Снајперска пушка М53
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општедржавног значаја’’, ’’Зрак’’. Предузеће 
је било задужено за производњу свих 
врста оптичких инструмената и прецизне 
механике. Како је овај амбициозни план 
захтевао време, ’’Зрак’’ је привремену про-
изводњу започео у Кнежевцу, код Београда. 
У празне бараке, 1. јануара 1949. године, 
прво су упућена четворица радника из 
крагујевачке Оптичке радионице: Јосип 
Шремпф, Милован Милановић, Бранко 
Колавчић и  Стеван Остојић. Њихов задатак 
је био да инсталирају четири швајцарске 
машине за грубо брушење и шест машина за 
полирање. 

Године 1951., наређено је да се у Сарајево 
дислоцира и фабрика из Кнежевца. Априла 
исте године из Кнежевца је пресељено свих 
80 радника, а само предузеће ’’Звијезда’’ 
преименовано је у ’’Зрак’’, Сарајево (данас 
“Зрак“, Теслић). 

Снајперске пушке 7,9mm 
М1969 и М76 и М93

Конструкторски тим, на челу са капетаном 
прве класе Живком Марићем, који је у тиму 
имао Милутина Миливојевића и Милоша 
Остојића, користи механизам Маузер пу-
шке К98 и развија петометну снајперску 
пушку М1969 у току 1968. и 1969. године. У 
дужем временском раздобљу домаћи војник 
користи за снајперско оружје метак 7,92х57 
mm. 

Током 1972. године, Управа пешадије 
упутила је Застави захтев за равој 
нове снајперске пушке, овога пута у 
полуаутоматској верзији. Инжењер Ми-
лан Васиљевић из ВТИ-а руководио је 
задатком, а инжењер Божидар Благојевић 
је предводио „Заставин” тим конструктора. 

Божидар Благојевић је заговарао тезу да 
се полуаутоматским снајперским оружјем 
не може постићи прецизност гађања, као 
са ручно репетирним оружјем. Тако су 
направљене две верзије нове снајперске 
пушке: полуаутоматска и репетирана, обе у 
калибру 7,92х57 mm. Развој је започет 1972. 
године, а завршен 1976. године, усвајањем 
полуаутоматске верзије, будући да тактички 
носилац није одустајао од својих почетних 
захтева. Полуаутоматска снајперска пушка 
означена је са М76. Војсци СФРЈ испоручено 
је до 1989. године укупно 31.890 снајперских 
пушака М76.

Две деценије касније фабрички тим, пре-
двођен Маринком Петровићем, разрадио је 
нову концепцију снајперке на бази Маузер 
К98 у калибру 7,92 mm М93, као и њене 
експортне варијанте, у калибру 7,62х51 mm 
НАТО.

Имајући у виду изврсне перформансе 
совјетске снајперске пушке конструктора 
Драгунова СВД 63, која користи муницију 
7,62х54 mm, у фабрици је започет развој 
нове снајперске пушке за тај метак. Развој 
те пушке водио је Божидар Благојевић, 
који није хтео да користи механизам пушке 
Драгунов. Применио је познати систем 
калашњиков, са аутоматске пушке М70. Тим, 
у коме су били пуковник Маринко Петровић 
и инжењер Јован Малешевић успешно је 
реализовао овај задатак. Снајперска пушка 
М91 се налази у наоружању војске Србије и 
неколико страних армија.
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Снајперске пушке 7,9mm М1969

Снајперске пушке 7,9mm М93

Снајперске пушке 7,9mm М76
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Далекометна пушка 12,7 mm 
М93 Црна стрела

„Заставини” конструктори су били ини-
цијатори израде анализе употребљивости 
далекометних пушака са снажним метком, 
као што су 12,7 mm ДШК и .50БМГ. Развој 
је започет самостално средствима фабрике. 
Стручњаци из Зрака, Сарајево, прихватили 
су „Заставину” сугестију да о свом трошку 
развију оптички нишан 8х56 mm, који је 
уграђен на пушци. 

Конструкторски тим, дипломирани ин-
жењери, Радмило Лепојевић, Драгиша Ан-
тонијевић и Драган Лишанин, предводио је 
мр Драгољуб Грујовић. На оружју, које добија 
назив М93 Црна стрела, задржан је концепт 
маузер механизма, који је прилагођен 
муницији 12,7 х 99 mm и 12,7 х 108 mm. 
На устима цеви уграђена је гасна кочница 
реактивног типа, са две коморе. Осим 
тога, у кундаку су смештена два опружна 
амортизера, као и гумени потков. Овим 
решењима енергија трзања редукована је 
на 55 Ј, што даје прихватљиву силу трзања 
на рамену стрелца. Пушка је опремљена 
двоножним постољем, као и преклопном 
ручицом за транспорт. 

До краја 2010. године опремана је војска 
Србије, као и ино тржиште са Црном стрелом 
М93, у оба калибра. Једна количина пушака 
извезена је на цивилно тржиште САД-а.

Снајперска пушка 7,62x51mm 
М07

У 2007. години конструкторски тим 
’’Застава оружја’’ на челу са Александром 
Младеновићем, развио је и успешно реа-
лизовао прототипску партију снајперске 
пушке М07. Прототипска партија урађена је 
у калибру 7.62x51mm, уз могућност израде и 
у другим калибрима.

Новa пушка је само базирана на про-
вереном Маузеровом системом брављења. 
На основу вишедеценијског искуства у 
производњи Маузеровог система, на овом 
карабину је примењено модернизовано, 
унапређено решење, са више нових склопова.

Кундак је савршено ергономски облико-
ван са могућношћу лаког и брзог подешавања 
образине по висини и могућношћу промене 
дужине. Такође је могуће мењати и висину 
поткова кундака. 

Далекометна пушка 12,7 mm М93 Црна стрела
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Механизам за окидање је конструктивно 
решен на потпуно нов начин. Између обараче 
и запињаче убачена је редукциона полуга и 
сила окидања смањена на приближно 300 
грама. Положај обараче је подешљив по 
правцу, а могуће је и њено заокретање у две 
равни. Примењен је модификован ударни 
механизам, који је олакшан и има скраћен 
и одсечан ход. Селективна кочница (са 
три положаја, три режима) је уграђена на 
сандуку механизма. 

За везу оптике урађена је интегрална (из 
једног комада са сандуком пушке) стандар-
дна “Picatinny” шина, урађена по америчком 
стандарду MIL-STD-1913. 

Хладно кована цев спада у категорију 
тешких цеви, дужине 650 mm и пречника 
22 mm, што пушци обезбеђује додатну пре-
цизност. На кундаку постоје вентилирајући 
отвори, који заједно са зазором цев-кундак 

обезбеђују довољно хлађење цеви.
Током 2012. године, тим конструктора, 

Мирко Ћирковић, Верица Јаћимовић 
и мајстор Зоран Милутиновић, са Але-
ксандром Младеновићем на челу, развио је 
нову снајперску пушку М07АС (са фиксним 
кундаком) и М07АФ (са преламајућим 
кундаком), на бази пушке М07. Пушка 
се одликује високом технологичношћу, 
максималном применом лаких материјала 
(легура алуминијума) и полимера. Техно-
логију је водио, дипломирани инжењер Раде 
Бисенић.

На кундаку је, у предњем делу, уграђен 
стандардни носач за двоножно постоље, 
а на задњем делу кундака (потков) трећа 
“ножица“, која омогућава држање мете 
у видном пољу, односно брзо налажење 
очекиваног циља.

С лева Драган Лишанин, Драгиша Антонијевић, мр. Драгољуб Грујовић и Радмило Лепојевић - екипа која је 
развијала „Црну стрелу”
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ПРОГРАМ ЛОВАЧКОГ, 
СПОРТСКОГ И ОРУЖЈА ЗА 
ЛИЧНУ  ОДБРАНУ

У производни план за 1954. годину 
„Застава” уводи прве количине ваздушних, 
2.000 ловачких и 1.000 малокалибарских 
пушака. Овакво опредељење колектива 
убрзо се показало потпуно оправданим, 
јер се у периоду између 1956. и 1960. обим 
војних поруџбина стално смањивао. Развој 
ловачких карабина на бази маузер војничких 
пушака дао је низ одличних решења, која 
се и данас препознају кроз модел ловачког 
карабина М70 и његове наследнике.

Посебно интензиван развој оружја за 
лов, спорт и личну одбрану, одвијао се у 
току последње деценије двадесетог века. 
Развијени су нови модели карабина, пи-
штоља, револвера, ваздушних, малокали-
барских и ловачких пушака. 

Крајем двадесетог века капацитети за 
производњу ловачког и спортског оружја 
достигли су 30% у односу на укупне 
расположиве капацитете.

Ваздушне пушке

Пре Другог светског рата Краљевина 
Југославија увозила је ваздушне пушке за 
потребе Соколског савеза. Тада нису ни 
претпоставили да се такви послови могу 
поверити Војно-техничком заводу. А већ 
1951. године приступа се развоју прве 
ваздушне пушке калибра 4,5 mm.

Модел је означен са М52, а производња је 
освојена 1953. године, када је израђено 2.859 
комада. Следеће 1954. произведено је 1.366, 
1955. – 3.792, а 1956. – 4.868 пушака. Пушке 
су биле са глатком цеви. У међувремену 
уведено је олучење и извршена су одређена 
побољшања.

Усавршени модел означен са М56 усвојила 
је Управа пешадије за обуку војника у гађању. 
Године 1957. произведено је 26.217, а до 1966. 
укупно је израђено 116.585 ваздушних пу-
шака калибра 4,5mm, М56.

Током 1981. године, олучење је решено 
применом технологије протискивања. Тада 
су настали модели М80 и М81, који су до 
1989. године произведени у количини од 
укупно 128.880 комада.

Снајперска пушка 7,62x51mm М07
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Последњи модели „Заставиних” вазду-
шних пушака, у калибру 4,5 mm ВП 97 и 
ВП 97А, одликују се затвореним предњим и 
подешљивим задњим нишаном, те почетном 
брзином дијаболе од преко 150 m/s. 

Јавности је 2005. године представљена 
нова ваздушна пушка ВП 05 Јуниор, настала 
реконструкцијом ВП 97, а по идејном ре-
шењу некадашњег југословенског стрелца, 
конструктора Милуна Милановића.

Малокалибарске пушке од 
М56 до CZ99 Precision

Током 1954. године, започет је развој и 
освајање производње малокалибарских 
пушака, заснованих на систему Маузер. 
До 1956. године, када је започета серијска 
производња, освојен је стандардни модел 
малокалибарских пушака 5,6 mm М48/52 
и М56, са задњим нишаном подешеним за 

гађања на одстојању од 25 до 200 метара. 
За потребе Стрељачког савеза Југославије 
(ССЈ), 1956. године произведено је само 
39 једнометних малокалибарки. До 1960. 
године, за ССЈ и комерцијално тржиште 
израђено је 12.099 малокалибарских пушака 
М56, М57 и М58.

Крајем 20. века, „Застава” је промовисала 
малокалибарске пушке у калибру 22 Ho-
rnet на механизму мини карабина М85 
и малокалибарске пушке, у калибрима 
.22LR и .22WMRF, конструкције Родољуба 
Матковића CZ 99 Precision.

Ваздушна пушка М56

Ваздушна пушка 4,5 mm „Јуниор”
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Москито

Малокалибарска пушка CZ99 Precision

 Малокалибарска пушка М56

С десна: Војислав Недић, Александар Пауковић и Родољуб Матковић, приликом увођења ваздушне пушке 
4,5 mm 1975. године
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Малокалибарске пушке 
MOSQUITO

У току 2011. године, тим конструктора, 
мр. Мирко Ћирковић, Миленко Илић, 
са руководиоцем Развоја, Александром 
Младеновићем на челу, конструишу нову 
генерацију малокалибарских пушака Mos-
quito. Фамилија пушака је репетирног 
и полуаутоматског типа, сасвим нове 
конструкције, новог механизма, савременог 
дизајна и изузетне технологичности из-
раде, где су сандук и цев интегрални 
(урађени из једног комада челика), уз 
максималну примену полимера (кундак, 
поклопац, браник обараче, носачи мишана). 
Технологију за освајање производње води 
Раде Бисенић, дипломирани инжењер. Ови 
модели су изазвали изузетно интересовање 
америчког тржишта (купца), те се крајем 
2013. године очекује извоз, прво на тржиште 
САД-a (партнеру Century International Arms), 
а потом и на комплетно светско тржиште.

 

ЛОВАЧКЕ ПУШКЕ

Развој и освајање производње ловачке 
пушке, под руководством Милана Илића, за-
почето је 1954. године. Конструктори су рад 
започели са једноцевком, која је је доживела 
само фазу прототипа. Годину дана касније, 
развијена је прва “двоцевка – положара“ 
у калибрима 12 и 16, заснована на систему 
Anson-Deeley. 

Нова генерација ловачких пушака 
калибра 12 и 16, са положеним и цевима 
у вертикалном распореду, М64, такође 
се заснивала на систему за запињање и 
окидање Anson-Deeley. Потом настају “поло-
жаре“ М70, М73, М75 и“бокерице“ М74, М80 
и М80А.

У периоду од 1970. до 2007. године, 
укупно је произведено око 180.000 пушака, 
када опада потражња и „Застава” престаје 
са производњом ловачких пушака 2008. 
године. 

Крајем 20. века (1997.), „Застава” је 
на тржиште пласирала нову генерацију 
сачмарица, LP12PA (ловачке и службене 
репетирке Pump action).

Прва ловачка пушка М57

Ловачка пушка М75 Exclusive
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Ловачки карабин М70

ЛОВАЧКИ КАРАБИНИ

Захваљујући деценијском искуству у 
производњи војничких пушака било је 
могуће да се развије и освоји производња 
читаве гаме ловачких карабина.

Већ 1953. шумска газдинства Босне и 
Херцеговине упутила су захтев „Црвеној 
Застави” за 99 ловачких карабина. Са про-
изводне линије одвојен је потребан број 
војничких пушака 7,92 mm М48А, које су 
незнатно модификоване. Наредне године, 
на истом принципу, за шумска газдинства 
отпремљено је још 129 ловачких карабина. 

Схватајући да ова врста оружја представ-
ља уносан посао, „Застава” је покренула 
серијску производњу 1956. године, када је 
израђено 1.017 комада ловачких карабина 
М56. Сви карабини су били у калибру 7,92х57 
mm. Након разматрања калибара које тра-
жи тржиште, 1962. године је урађена се-
рија карабина у четири варијанте. Био је то 
модел ловачког карабина ЛКМ62. Ускоро 
се појавио и модел ЛК62/64. Карабини су 
опремани механизмима за окидање са 
једном – војничком, или са две обараче. 

До 1967. године, у „Застави” су конструкто-
ри, попут Ђурђа Матића, Милана Илића, 
Милана Ћирића и Родољуба Матковића, ра-
дили на развоју новог система механизма 
за веће калибре, односно, муницију веће 
дужине. Нови сандук механизма уграђиван 
је на карабине ЛКД-76 (ловачки карабин 
дугачки), предвиђене за муницију 7х64 

mm, .270 Win и .30-06 Springfield. На оружју 
ЛК-67 уведен је нови систем за окидање, са 
једном подешљивом обарачом.

Због скупе израде модела карабина М67 
одлучено је да се развије потпуно нови 
модел карабина. Године 1970. на тржиште 
је пласирано ново ловачко оружје, ЛК-70 
(под именом Mark X, на америчком тржи-
шту). Конструктори су узели оригинални 
Маузеров затварач М98 и тако је број калибара 
повећан на 16. Карабинима М70 буквално је 
освојен свет. Ловачки карабини М70 данас 
су присутни на свим континентима и у 
скоро свим земљама света, од Америке до 
Аустралије и од Гренланда до Јужне Африке. 
Укупно је до 2013. године произведено око 
250.000 карабина М70, у свим калибрима.

Ловачки карабин М70

Редуковањем свих механизама са ка-
рабина М70, конструктор Родољуб Матко-
вић је 1985. године развио Мини Маузер 
М85, за потребе извоза у САД. Карабин је у 
САД добио ознаку Мини Марк Х. Израђивао 
се у калибрима .223 Rem, .222 Rem, .222 Rem.
Mag, .22-250 Rem, .22 Hornet и 7,62х39 mm. 
Крајем двадесетог века започиње израда и 
леворуких варијанти карабина, како модела 
М70, тако и М85.
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Ловачки карабин М808

Сасвим нова генерација ловачких кара-
бина „Застава оружје”, креће 2007. године. 
Тада је тима конструктора, Александар Мла-
деновић и Мирко Ћирковић почели развој 
ловачког карабина М808.

Карабин је намењен за лов, спортско 
далекометно стрељаштво, а може се кори-
стити и као тактичка пушка за потребе војске 
и полиције. Нови карабин М808 базиран је 
на ловачким карабинима М70, са проверено 
Маузеровим системом брављења. На основу 
вишедеценијског искуства у производњи 
Маузеровог система, на овом карабину је 
примењено модернизовано, унапређено ре-
шење, са више нових склопова и решења.

Примењен је модификован ударни ме-
ханизам, који је олакшан и има скраћен 
и одсечан ход. Селективна кочница (са 
три положаја, три режима) је уграђена на 
сандуку механизма. 

За везу оптике урађена интегрална је 
(из једног комада са сандуком пушке) ста-
ндардна “Picatinny” шина, урађена по аме-
ричком стандарду MIL-STD-1913. Кундак 
је савршено ергономски обликован. Овај 
карабин има одвојив, полимерни, магацин 
капацитета 5 метака. Хладно кована цев, 
дужине 650 mm, обезбеђује карабину 
додатну прецизност. 

Роберт де Ниро у култном филму „Ловац на јелене” 
(„The Deer Hunter”, 1978) користи ловачки карабин 

М70 - Mark X

Ловачки карабин М808 у варијанти са баварским кундаком и Thumbhole kundakom
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Полуаутоматски ловачки 
карабини

Половином деведесетих година прошлог 
века конструисани су и полуаутоматски 
ловачки карабини ЛКП66 и ЛКП96 (на 
бази полуаутоматске пушке М59/66А1 и 
снајперске пушке М76).

Нова генерација полуаутоматских лова-
чких карабина М2010, настала је на бази 
аутоматске пушке М77, 2010. године, са 
кундаком од полимера, који је у периоду 
2009/2010. године освојен у фабрици.

Најновији програм полуаутоматских 
карабина PAP 7,62x39 mm, првенствено 
намењен извозу за познатог америчког 
купца, развијен је 2011. године, на бази 
аутоматске пушке М70, са кундаком и 
облогама од полимера и “Picatinny” шином 
на поклопцу.

ПИШТОЉИ 

Пиштољи М57, М70, М88 

У периоду од 1945. до 1948, у крагујевачкој 
фабрици забележено је неколико самои-
ницијативних покушаја конструисања пи-
штоља. Боривоје Максимовић је 1947. годи-
не израдио сопствени прототип аутома-
тског пиштоља. Тих година разматрано 
је питање развоја пиштоља за муницију 
калибра 7,62х25 mm, тако што би се ко-
пирало совјетско решење пиштоља ТТ33. 
Првим петогодишњим планом произ-
водње војне индустрије, предвиђено је 
да се, до 1951. године, освоји производња 
совјетског пиштоља 7,62 mm ТТ33. Серијска 
израда била је предвиђена на линији за 
аутомате. Због Резолуције ИБ одложена је 
реализација ове идеје. Други разлог чинили 
су инсталисани капацитети који су били 
заузети производњом пушке М48, аутомата 
М49, пушкомитраљеза MG-42/М53, ручног 
бацача М49.

Полуаутоматска ловачки карабин М96

Полуаутоматска ловачки карабин N-PAP
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Фабрички тим, са Милошем Остојићем 
на челу, почетком 1956. започиње студирање 
совјетског пиштоља ТТ33. Капацитет 
магацина муниције повећан је са 8 на 9 
метака. Уграђен је осигурач који блокира 
обарачу када је оквир извађен из пиштоља. 

Нови пиштољ је по дизајну највише 
подсећао на модификовани совјетски ТТ из 
1951. године. Добио је назив Пиштољ 7,62 
mm М57. Пиштољ М57 одмах је прихваћен 
као службено оружје армије и полиције. 
Нулта серија пиштоља израђена је 1961. 
године, а серијска производња започета је 
1963. године (израђено 6500 комада). До 1971.
године, укупно је израђено 131.560 пиштоља 
М57.

У току 2012. године, започиње извоз овог 
пиштоља на тржиште САД-а. До 2013. године 
произведено је око 450.000 ових пиштоља.

Шездесетих година војска је тражила 
лакшу варијанту пиштоља, погодну за 

командни састав и службена лица која ору-
жје носе свакодневно. На челу развојног 
тима био је Божидар Благојевић. Развијен 
је пиштољ модел М67 за муницију 7,65 mm. 
Малогабаритни М67 усвојен је у наоружање 
ЈНА и МУП-а под ознаком М70, у калибрима 
7,65 mm Browning (.32 ACP) и 9 mm Browning 
(.38 ACP). 

Током седме деценије 20. века, тим 
Родољуб Матковић и Милош Васић, про-
мовисао је комерцијалне варијанте службе-
ног пиштоља М57 са новом ознаком М70, 
у стандардном калибру 7,62 mm ТТ и у 
калибру 9 mm Парабелум. Иста екипа је од 
пиштоља М70 развила компакт варијанту, 
9 mm Парабелум М88. Tржишту су, 1994. 
– 1995. године, понуђени пиштољи у 
калибрима 6,35 mm (.25 ACP ) „Црна дама’‘, 
чију је конструкцију водио дипломирани 
инжењер Саша Милошевић (четврта 
генерација послератних конструктора), 

Из погона монтаже пиштоља М70 7,65 mm, 1972. године
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уз помоћ искусног конструктора Милоша 
Васића.  

Заједничка производња пиштоља у 
калибру 6,35 mm са италијанском фирмом 
„Beretta”, реалиована је у току 1967. године. У 
Застави је вршена монтажа и дистрибуција 
на светско тржиште тада веома тражених 
пиштоља у том калибру.

Развој пиштоља CZ 99

Међу најуспешније „Заставине” произ-
воде свакако се убраја SA/DA борбени 
пиштољ велике ватрене моћи, CZ 99.

„Заставин” конструктор Божидар Бла-
гојевић - Жида 1989. упознаје једног од нај-
већих тадашњих међународних трговаца 
оружјем јерменског порекла, грађанина 
САД-а Соганалијана Саркиса, који долази 
у Југоимпорт СДПР и нуди сарадњу. Потом 
је Саркис посетио „Заставу” и понудио Бла-
гојевићу да направи, како је захтевао, „нај-
бољи пиштољ на свету“. Благојевић је са 
сарадницима, за само шест месеци, успео да 
конструише пиштољ по узору на швајцарски 
СИГ 226, уз примену неколико битних по-
бољшања. На премијерном представљању, 

19. јануара 1990. у Лас Вегасу, договорено 
је да Саркис уложи 2 милиона USD како 
би се инсталисао капацитет за производњу 
од 50.000 комада годишње. Укупан буџет 
за пројекат пиштоља CZ 99 износио је 10 
милиона USD: Саркис је уложио 2 милиона, 
ССНО - 2 милиона USD, Фабрика ЗНП - 2 
милиона USD, а из „Зајма за развој српске 
привреде”, издвојено је 4 милиона USD (ова 
средства добијена су у јакој конкуренцији, 
захваљујући процени да се ради о једном од 
најбољих пројеката са иностраним улага-
њем).

Појава пиштоља CZ 99 изазвала је велико 
интересовање и у земљи. Пре свега, купци са 

Пиштољ М57 

Пиштољ М70А

Пиштољ М88
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простора СФРЈ у току 1991. године, а после 
распада државе купци са простора Србије и 
Црне Горе (СРЈ) формирали су листу чекања 
за овај атрактивни „Заставин” производ. 

Војска СР Југославије купила је 5000 
пиштоља CZ 99 у калибру 9 mm Парабелум у 
току 1996. и 1997. године, а полиција десетак 
хиљада, у више наврата током последње 
деценије двадесетог века.

Серијска производња пиштоља CZ 
99 почела је 1991. године. У тој години 
направљено је 20.000 јединица, на инста-
лисаним капацитетима за 25.000 комада 
годишње. Од 1990. до 2005. године, нап-
рављено је око 200.000 пиштоља CZ 99. Пиштољ CZ99 exclusive

Божидар Благојевић, Родољуб Матковић и Стеван Басарић у Лас Вегасу, 1990. године, на првој промоцији 
пиштоља ЦЗ99
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Пиштољ CZ 999

Нова генерација CZ 99, развијена 2001, а 
промовисана септембра 2002. године. Оружје 
се одликовало побољшаном ергономијом, 
кованом цеви, изнутра тврдо хромираном, 
обостраним командама, индикатором ме-
тка у цеви и индикатором последња три 
метка у оквиру, као и регулатором паљбе 
за пиштољски и револверски мод. Рaзвојни 
тим чинили су дипл. маш. инж. Саша Ми-
лошевић, Александар Младеновић, Але-
ксандар Живановић, Радољуб Илић и Пре-
драг Спасојевић, са Владаном Јевтићем на 
челу.

Пиштољ CZ 999Scorpion 

Четврта генереција CZ 99, промовисана 
априла 2007. године. Тада је први пут на раму 
пиштоља урађена интегрална „Picatinny“ 
шина према стандарду MIL-STD-1913). 
Пиштољ је, у односу на ЦЗ99, пројектован са 
новом ергономијом ударача (target). Рaзвојни 
тим чинили су дипломирани инжењери 
Александар Младеновић, Александар Жива-
новић, Радољуб Илић и Предраг Спасојевић, 
са Сашом Милошевићем на челу. 

Пиштољ EZ 9, EZ40

Јуна месеца 2007. године на америчко тр-
жиште, преко фирме ’’European American 
Armory Corporation’’, пласирана је варијанта 
CZ999 Scorpion у калибрима 9 mm Parabellum 
и .40S&W. 

У току је и развој новог пиштоља са поли-
мерним рамом, под називом ППЗ.

РЕВОЛВЕРИ

Револвери све до 1980. године нису 
били предмет интересовања „Заставиних” 
конструктора. Разлог за започињање раз-
воја и производње може се потражити у 
повећаном интересовању домаћег купца и 
у нади да ће доћи до извоза и поред велике 
конкуренције светски познатих марки 
револвера. Може се рећи да је и то био 
помак у увођењу напреднијих технологија 
уз примену нумерички управљаних ма-
шина. Јер, прецизност израде појединих 
делова револвера се само на тај начин могла 
остварити. Тако се уз примену нове опреме 
у производним погонима израђује и први 
шумадијски колт.

Пиштољ EZ 9

Пиштољ CZ 999Scorpion
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Револвер .357 Magnum М83

Развоју првог домаћег револвера, 357 
Mag М83, дипломирани инжењер Родољуб 
Матковић приступио је 1980. године. Оружје 
је у серијску производњу ушло 1986. године, 
када је израђено 25.000 комада. „Застава” је 
израдила преко 60.000 револвера М83.

Револвер R22 Kobac

Развој револвера у малом раму започет 
је 1993. године. Револвер Р22 је, у односу на 
постојећи М83, сасвим нове конструкције 
и врло технологичан. Пројектован је у три 
калибра и то 22LR, 22WMRF и 32S&W.  
Прототипска серија израђена је 1994. 
године, а „нулта’‘ (20 комада) – 1994. године. 
Након „нулте’‘ серије, произведено је још 
само 60 револвера Кобац R22. Конструктор 
револвера био је Зоран Шушић. Технологију 
је водио Драган Петрушић.

Револвер R44 Remington 
Magnum Кing Kraguj

Развој револвера за изузетно јаку, магнум 
муницију, почео је 1994. године. Исте године 

израђена је и прототипска партија од пет 
револвера, „нулта’‘ серија – 1995. године, 
а серијска производња стартовала је 1996. 
године. Оружје, чији је аутор Зоран Шушић, 
одликује се јединственим пресованим спо-
јем цеви и рама. Укупно је произведено 600 
револвера R44 Кing Kraguj.

Револвер R22 Kobac

Револвер R44, King Kraguj

Револвер .357 Magnum М83



198                             Колевка српске индустрије

Атеље за гравирање оружја
„Застава оружје” шездесетих година има 

свог првог гравера оружја, када се тим послом 
бавио једино мајстор Милош Окиљевић. 
После њега гравуре на оружју радио је само 
Зденко Перхинек, пореклом Словенац. 
Углавном је користио фото хемијску методу, а 
мало је радио ручну гравуру.

Осамдесетих година 20. века крагујевачка 
фабрика је, по први пут, купцима понудила 
луксузне, гравиране верзије пиштоља. У 
„Застави” су још 1977. године изабрали 
петорицу ликовно најталентованијих пу-
шкара (Зденка Перхинека, Радивоја Лазића, 
Драгомира Милојковића, Новицу Прокића 
и Ранка Бабића) и послали их у један од 
најстаријих европских центара - Suhl - на обуку 
у ручној гравури. Мајстори су релативно брзо 
савладали немачки стил, те примену арабеске 
и ловачке гравуре, а приступили су и развоју 
аутохтоне шаре, у коју је укомпонован низ 
елемената из националног фолклора.

Ловачко и спортско оружје, карабини, 
пиштољи за личну употребу и друго оружје 
са „потписом“ гравера фабрике налази се у 
власништву познатих светских државника, 
амбасадора, уметника, политичара, глумаца, 
спортиста, чувених колекционара од Блиског 
истока и Русије, па до Лондона и Америке. 

Комбинацијом племенитих метала са 
челиком израђују се рељефне слике, најчешће 
мотиви из лова. Мајстори граверског заната 
су обучили наредну генерацију даровитих 
„Заставиних” мајстора, по истој методи како су 
учили од Немаца. Они су потом по посебним 
наруџбинама израђивали уметнички обли-
коване гравуре на металу и резбарије на 
дрвеним деловима оружја. У металне делове 
оружја често се интарзијом наносе племенити 
метали злато и сребро што, осим уметничког 
утиска, оружју знатно увећава вредност. 

Карабини гравирани и украшени у фабричком 
ателљеу за гравирање

Детаљ из фабричког атељеа за гравирање
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Ј угословенска војна индустрија 
започиње извоз наоружања и војне 
опреме 1953. године, док Црвена 

„Застава” има дугу традицију извоза, будући 
да је Тополивница, далеке 1863. године, 
извезла прва 24 топа система La Hitte, у 
Румунију. Претходно се купац уверио у 
добар квалитет крагујевачких топова, 
који су рађени по француској лиценци. 
И каснијих година изванредни квалитет 
„Заставиних” производа омогућавао је 
извоз и на најзахтевнија светска тржишта, 
попут тржишта САД. 

Укупан извоз војне индустрије СФРЈ у 
периоду од 1953. до 1990. године износио је 
14.439 милијарди долара, од чега је за извоз 
НВО приходовано 6.992 милијарде долара, 
а за инжењеринг послове 7.447 милијарди 
долара. Посебно велики пласман НВО 
извршен је од 1981. до 1990. године у земље 
Блиског Истока, Африке и Азије. „Застава” 
је највећи извоз у том периоду имала на 
Куби, као и неку годину раније, трансфер 
технологије за пешадијска оружја (know-
how) у Ирак. 

Према америчким изворима САД су у 
периоду од 1950. до 1985. године, у разне 
земље извезле робе у вредности од 145 
милијарди долара (само 10 пута више од 
СФРЈ), што је чинило 36% укупног извоза, 
док је СССР у истом периоду остварио при-
ходе од 116 милијарди долара или 28,5% 

од укупног извоза. То говори да земље са 
развијеном војном индустријом могу да 
рачунају на знатан приход од извоза, а што 
је био случај и у СФРЈ. Квалитет наоружања 
и војне опреме, који је долазио из свих 
војних фабрика СФРЈ, а пешадијско и ПА 
наоружање из Застава оружја, гарантовао 
је дуг век тог оружја у употреби. Осим што 
је војска добила најпоузданије пешадијско 
оружје икада у свету створено, „Застава” 
је добила прилику да у наредним декадама 
буде значајни учесник на светском тржишту 
ове врсте артикала. 

Почетком шездесетих, менаџери „Заставе” 
увиђају да ће доћи до кризе пласмана војног 
наоружања за домаће оружане снаге,  јер се 
од 1956. године држава окреће увозу посебно 
из СССР-а, са којим тада успоставља међуд-
ржавне односе. 

А баш тих година „Застава оружје” 
самоиницијативно и самостално развија 
систем аутоматског оружја на бази 
совјетског АК47. Касније, тек 1970. године, 
фамилија оружја базирана на АК47, руског 
конструктора Калашњикова, уводи се у 
наоружање ЈНА. 

Године 1970. настао је нови модел лова-чког 
карабина система Маузер, модел М70, који 
баш тада започиње свој двадесетогодишњи 
пут до купаца у САД под називом МАРК Х.    

ПУТЕВИ ПЛАСМАНА И 
ПРОМОЦИЈЕ ПРОИЗВОДА 
„Застава оружје”
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У годинама између 1973. и 1990. године, 
када су оружане снаге СФРЈ имале сталну 
потребу за наручивањем наоружања, које 
се развијало и производило у „Заставиној” 
војној фабрици, фабрика је била оријентиса-
на на развој претежно војних капацитета. 
То је и определило фабрику да инсталише 
90 процената војних технологија и опре-
ме углавном погодне за производњу пеша-
дијског и противавионског наоружања. Са-
мо 10% инсталисаних капацитета било је на 
располагању за производњу карабина, пи-
штоља, ловачких и ваздушних пушака.

Све до 1991. године маркетингом за НВО 
бавила се искључиво Влада СФРЈ. Посебно су 
турнеје председника Тита по свету доносиле 
нови посао за војну индустрију. „Застава” је 
увек добијала део тог колача. Испоруке су 
биле редовне за велики број несврстаних 
земаља. Једини проблем био је у нередовном 
плаћању за учињене испоруке. 

Са цивилним оружјем је било другачије. 

Већ 1970. почиње извоз у САД. Годишње 
се извозило до десетак хиљада оцевљених 
механизама.  Наплате су биле редовне, али су 
приходи у односу на војне потенцијале били 
мањи за 10%. 

Присуство на светском тржишту, како 
војном, тако и на цивилном, укључујући 
највеће тржиште цивилног оружја - тржиште 
САД, допринело је да „Застава оружје” 
постане светски бренд.

Године 1982. земља је постигла рекорд у 
извозу војних производа, услуга и знања у 
износу од 2,69 милијарди долара. Тада СФРЈ 
заузима 5. место у свету по оствареном изво-
зу НВО. Значајну улогу у том извозу има 
„Застава оружје”, са око 10%.

Даљи опстанак на све тешњем светском 
тржишту оружја обавезао је „Заставине” 
менаџере да и сами започну маркетиншке 
активности. Свету је требало стално пока-
зивати шта „Застава оружје” може и шта нуди 
све пробирљивијем купцу. У међувремену, у 

Миша Остојић на сајму у Абу Дабију, заинтересованим странкама представља „Заставино” оружје
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свету је настао велики број нових оружарских 
фирми и конкуренција се знатно повећала.

Почетком 1990. године, директор фабрике 
Вукашин Филиповић формира маркетинг 
фабрике. За руководиоца поставља искусног 
менаџера Милорада Милорадовића. Њега 
наслеђује Зоран Шушић. Касније, по осни-
вању Дирекције маркетинга, директор по-
стаје Стево Басарић, а крајем двадесетог века 
и почетком двадесет првог, тим послом се 
врло успешно бави Раде Громовић. 

Праве прилике за презентацију потенци-
јала једне оружарске фирме су сајмови, пре 
свега најпознатији сајмови у свим деловима 
земаљске кугле. Пракса излагања војног ору-
жја код нас започета је тек почетком 90-тих 
година прошлог века. Систем презентација 
и мултимедијални приказ потенцијала вој-
не индустрије Србије посебно се развија 
почетком 21. века. Југоимпорт СДПР учест-
вује на свим светским сајмовима, где се при-

казују достигнућа српских војних фабрика, 
међу њима и „Заставин” целокупни произ-
водни потенцијал. Најпознатији светски сај-
мови, на којима „Застава оружје” учествује, 
су у Паризу, Лондону, Банкоку, Сингапуру, 
Абу-Дабију, Аману, Рио де Жанеиру... 

„Застава оружје” је од 1970. започела изла-
гање својих производа на највећем европском 
сајму ловачког и спортског оружја, IWA, Ни-
рнберг, Немачка. Главни промотер био је 
инжењер Родољуб Матковић, конструктор 
ловачких и спортских оружја. Више од два-
десет година, све до увођења санкција Савета 
безбедности УН, Матковић је са својим тим-
ом опремао „Заставин” штанд и анимирао 
светске љубитеље ловачког и личног наору-
жања. 

Велико интересовање оружарског света 
изазвао је наступ конструктора Божидара 
Благојевића на сајму у Лас Вегасу 1990. године. 
„Застава” је на свом штанду, у сарадњи са 

Олимпијски тим у стрељаштву приликом посете штанду „Застава оружја”, Нови Сад, 1996. године
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америчким партнером Соганалијаном Сар-
кисом, изложила први модел пиштоља ЦЗ99. 
Са њим су на штанду били конструктор Ро-
дољуб Матковић и главни технолог Стево 
Басарић, главни технолог у фабрици. Божи-
дар Благојевић је уживао у новој улози: у 
својој земљи је био признати конструктор 
оружја, али сада га по први пут и оружарски 
свет упознаје. Свет је задивио експериментом 
пуцања у буре са водом, са потпуно пото-
пљеним пиштољем. Тај експеримент је ка-
сније у оружарском свету познат као „Жи-
дино буре“. Тим експериментом се доказује 
квалитет челика од којег је израђена цев 
оружја, као и робустност конструкције пи-
штоља.

Маркетиншки наступ фабрике је изгра-
ђиван годинама, посебно онда када се ши-
рио спектар производа. Тржиште је тре-
бало анимирати указивањем на поједине 
особености решења у чему „Заставини” ору-

жарски зналци нису оскудевали. На пример, 
митраљез М84 се заинтересованим купцима 
приказује са његовим основним предностима 
над другим светским решењима тиме 
што се његова поузданост демонстрира на 
лицу места. Потенцијални корисник прати 
испаљивање рафала од 500 метака, при че-
му цев постаје потпуно црвена од високе 
температуре. Стрелац скида цев и одмах је 
потапа у воду. Цев се враћа на митраљез и 
поново испаљује рафал од 500 метака, без и 
једног застоја. 

Промоција новог ловачког карабина М808 
на фабричком полигону 2009. године Про-
мотер Стеван Плетикосић (1), апсолутни 
светски рекордер у гађању малокалибарском 
пушком.

После распада СФРЈ знатно се смањило 
тржиште за „Заставине” производе. Уведен је, 
1992. године, ембарго за увоз и извоз оружја. 
„Застава оружје” је ушла у још једну кризу.

Јасна Шекарић са ваздушном пушком „Застава оружја”
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Заставини стручњаци се нису предавали. 
Тако су већ почетком 1993. године настала 
новоразвијена средства: аутоматски бацач 
граната М93, далекометна пушка М93, 
снајперска репетирна пушка М93, револвер 
у калибрима 22LR и 44 Магнум. Започет је 
развој великог броја нових производа. Тако 
је за кратко време настало око 30 нових 
и модификованих производа, од којих су 
неки у каснијим годинама чинили окосницу 
производног програма фабрике, посебно ау-
томатски бацач граната, далекометна пушка 
и тешки митраљези. Временски простор 
који се указао најкреативнијој „Заставиној” 
функцији – техничко технолошком развоју 
производа, добро је искоришћен. Циљ је био 
да се запосли кадровски потенцијал и иско-
ристе материјалне могућности фабрике. 
Тако су постигнута два циља: извршена 
је својеврсна едукација постојећег кадра 
и створени су услови за брзу реакцију на 
захтеве будућег светског тржишта. Коначно, 
после Дејтонског спотразума, почев од 1995. 
године, „Застава” се уверила у исправност 
улагања у развој. Настале су поруџбине за 
један број нових оружја за лов и спорт, као и 
за НВО.

Извоз оружја је био највећи баш у 
годинама када је и ЈНА имала велике поруџ-
бине. Највећи извоз војног наоружања био је 
1987. године када је укупно наплаћено око 16 
милиона америчких долара, што је чинило 
око 20% укупних прихода те године.

СФРЈ је била активни учесник у форми-
рању блока несврстаних земаља, које су 
претежно чиниле афричке, јужно-америчке 
и далекоисточне земље. У тим земљама 
СФРЈ је нашла и купце за своја оружја. Више 
година фабрика је имала познатог купца, 
захваљујући испорукама наоружања и војне 
опреме у Кубу, Анголу, Судан, Етиопију, Ту-
нис, Кувајт, Бурму, Индонезију. 

Ипак, НВО која је извезена током 80-
тих није у потпуности наплаћена. Тако је, 
све до 1992. године, до увођења санкција, 
СФРЈ потраживала 1,2 милијарде долара за 
испоручену робу и услуге. У међувремену 
потраживања су делом наплаћена и, према 

Стеван Плетикосић на промоцији карабина 
М808, на фабричком полигону, 2009

Shoot-show, Las Vegas, 2012. године
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расположивим подацима, она су сведена на 
око 600 милиона долара. „Застава оружје” 
је из неразвијеног дела света, те 1992. годи-
не, потраживала 72 милиона долара, без 
припадајућих камата. Део укупних потра-
живања, наплаћен је уз велики дисконт, тако 
да 2013. године, „Застава” потражује још око 
50 милиона долара основног дуга. Извозник за 
ненаплаћена потраживања био је Југоимпорт 
СДПР, који и данас послује као јавно државно 
предузеће. Гаранције за извршење посла 
давала је Југословенска банка за међународну 
сарадњу – ЈУБМЕС. Југоимпорт СДПР је био 
једини извозник војне робе и услуга из Заста-
ве све до 1992. године. Међутим, „Застава” 
преко своје извозне куће „Застава Импекс” 
извози цивилна оружја, а самостални извоз 
војних производа започиње 1992.

Посебно успешни период извоза за 
Заставу биле су седамдесете, као и првих 
пет година осамдесетих прошлог века. Од 
артикала највише су извожени троцевни 

Застава оружје на сајму IWA,Nurnberg, 208. године

Изложба производа Застава оружја поводом 
јубилеја 155 година у Крагујевцу, 2008. године
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противавионски топови калибра 20 mm, као 
и аутоматске пушке М70. У истом пери-оду  
у САД је извожен карабин система Ма-узер. 
Увозник је била америчка фирма ИНТЕР-

АРМС, која сарадњу прекида 1990. године.
У периоду распада југословенске државе 

престаје да функционише кооперација изме-
ђу њених предузећа. Опремање новоформи-
раних војски бивших Република СФРЈ ба-
зира се на увозу са Запада.

У постдејтонско време настаје благи успон 
српске војне привреде. Започиње извоз ци-
вилног оружја у европске земље. Тада, 1996. 
године, „Застава” успоставља стратешку са-
радњу са немачком фирмом, Кетнер, и по-
ново подиже ниво продаје на приближно 
раније постигнути обим пласмана цивилног 
оружја на тржишту европских земаља. Али, 
војно тржиште не може бити лако повраћено.

Права прилика указала се тек у пролеће 
2005. године, када су са америчким компа-
нијама склопљени повољни аранжмани за 
опремање коалиционих снага у Ираку. 

Застава оружје на сајму војног наоружања „Партнер 2011”, Београд

Већ традиционални Куп за пионире у стрељаштву 
„Застава оружје”
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Званично, „Застава” је продавала своје во-
јно наоружање мисији УН. Тако је у августу 
2005. године „Застава оружје” увршћена у 
списак проверених добављача мисија УН 
пешадијским наоружањем. 

Дана, 18. октобра 2005. године председ-
ник америчке компаније Ремингтон гдин. 
Томас Милнер и директор „Застава оружја” 
Драгољуб Грујовић потписали су Мемора-
ндум о разумевању, чиме је започета сарад-
ња две најстарије оружарске фирме. За 2006. 
годину потписан је први комерцијални 
уговор за пласман на америчком тржишту 
24.000 оцевљених механизама карабинских 
(М70 и М85) и малокалибарског оружја 
на којима се утискивало име Ремингтон. 
Том догађају дат је велики значај тако да 
су приликом потписивања Меморандума 

били присутни министри из владе РС, као и 
представници амбасаде САД у Београду. 

До 2013. године „Застава оружје” ловачко 
и спортско оружје извози у преко 40 земаља, 
чиме је покривено скоро целокупно светско 
тржиште. 

Поновно успостављење већег обима из-
воза војних артикала догодило се крајем 
2007. године. Тада су снабдевачи мисије УН 
опет дошли у „Застава оружје”. Томе допри-
носи и чињеница да се мировне мисије 
одвијају управо у земљама које су своје 
основно пешадијско наоружање набављали 
са Истока и из наше земље. То је омогућило 
да се производња пешадијског наоружања у 
„Застави” поново подигне на пристојан ниво 
коришћења постојећих капацитета.

Потписивање меморандума о сарадњи Застава оружја и америчке компаније Remington, 
Крагујевац, 2005. године
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Почео је и извоз ново развијене аутоматске 
пушке М21. Више хиљада ових пушака 
извезено је на афрички и азијски континет 
и за потребе мисија УН. Међутим, нико 
неће оспорити чињеницу да је међународна 
трговина војним оружјем једино успешна, 
уколико је подржавана од стране сопствене 
државе. То значи, да политика једне државе, 
уколико је прихваћена од окружења, а 
пре свега од великих сила, може битно да 
допринесе побољшању спољнотрговинског 
промета наоружања и војне опреме својих 
предузећа.

Оружане снаге Србије би могле да 
искористе производно-развојни потенцијал 
који имају у Застави оружје и да у својим 
будућим плановима предвиде развој нових 
савремених средстава, који ће и даље бити у 
светском тренду и конкурентни на укупном 

светском тржишту. Заставини стручњаци, 
са своје стране, и даље користе свој богати 
развојни потенцијал, како би настали нови 
тржишно оријентисани производи.

Светске фирме и појединци су свесни 
потенцијала Фабрике оружја у Крагујевцу. То 
се може констатовати и преко великог броја 
посета фабрици, где се последњих година 
бележи и до 150 иностраних посета годишње. 
Стране фирме најчешће траже сарадњу у 
промету наоружања и трансферу технологије 
у своје земље. 

Застава оружје на сајму ЛОРИСТ, Нови Сад, 2013. године
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ТРАНСФЕР ЗНАЊА
ФАБРИКЕ ОРУЖЈА

Обука корисника у земљи 
купца

 Велики извозни послови, посебно 
извоз ПА топова и пешадијског наоружања, 
у периоду од 1970. до 1990. године, наме-
тнули су потребу да „Заставини” стручња-
ци у земљи корисника изврше примопре-
дају наоружања и обуче људство у руко-
вању и одржавању наоружања. Тако су 
најчешће конструктори оружја били и де-
монстратори и инструктори у многим зе-
мљама света. Поменимо неке: Хондурас, 
Куба, Замбија, Алжир, Ангола, Судан, Етио-
пија, Индонезија, Кувајт, Египат, Тунис, Фи-
липини...

 Било је захтева да се изврши техничка 
помоћ и провера стања технике и током 
експлоатације. Заставини стручњаци су се 
одазивали на сваки такав позив.

Градња фабрике у Ираку

Конструкционе новине и квалитет крагу-
јевачког оружја изазвали су интересовање 
ван граница Југославије. То је „Застави” 
омогућило да има доста извозних послова, 
који су, углавном, склапани у складу са та-
дашњом спољном политиком СФРЈ. Фа-
милија аутоматског оружја у калибру 7,62х39 
mm промовисана је, између осталих земаља, 
у Либану, Кувајту, Емиратима, Анголи и 
Замбији. 

Један од највећих извозних послова 
склопљен је са Ираком који је, 1976. године, 
показао интересовање за аутоматску пушку 
М70. Убрзо је склопљен уговор о продаји 
лиценце и започета је изградња фабрике  

KOL 6. Вођа групе за израду главног про-
јекта био је дипл. инж. Милан Ћирић, за 
избор опреме задужени су инжењери Милу-
тин Здравковић и Стеван Томашевић, а 
обраду техничке документације и обуку 
кадра обавио је мајор Милош Остојић. 
Изградња фабрике и израда „нулте’‘ серије 
довршени су 1979. године, када је фабрика 
предата Ирачанима на коришћење. Цео 
посао је реализован за 3 године, а „Застава” 
је приходовала око 100 милиона долара.

Приказ борбених и 
неборбених средстава МО 
Кувајта 1987. године

У току 1987. године на међународном 
тендеру за опремање војске Кувајта уче-
ствовала је и војна индустрија СФРЈ. „Заста-
ва” је имала удела у развоју и производњи 
куполе са наоружањем за БВП М80А1, 
за који се заинтересовало кувајтско МО. 
Такође приказан је тенк М84, као и ПАТ 
М55 са Галилео уређајем за управљање 
ватром. Од неборбених средстава приказана 
је савремена пољска кухиња словеначког 
произвођача. 

У току три недеље извршена су испи-
тивања у кувајтској пустињи, као и пловљење 
БВП-а у Заливу. Програм испитивања је био 
веома ригорозан, а сва средства су успешно 
извршила предвиђене задатке. 

Кувајт је у Ирачко-Кувајтском рату током 
1990. године, у свом наоружању, поред 
енглеског и руског имао и југословенско 
наоружање. Кувајћани су после успешне 
демонстрације купили југословенски тенк 
М84, који је у заливском рату сачекао ира-
чке трупе и успешно обавио своју мисију. 
На тенку су били уграђени „Заставин” 
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тенковски митраљез 7,62х54 mm М86 и ПА 
митраљез 12,7 mm М87. До половине 1992. 
испоручена су 162 југословенска тенка М84, 
мада је уговорна обавеза била 200 тенкова. 
Распадом СФРЈ престала је могућност 
даље заједничке производње и извоза тог 
средства.

Балистичка опрема за Кину

У току 2002. године у заједничком про-
јекту са „Слободом” из Чачка, у „Застава 
оружју” развијена је и произведена опрема 
за испитивање муниције калибра 30 mm. 
У овом комплексном пројекту, који је 
обједињавао Југоимпорт СДПР из Београда, 
учествовао је и ВТИ из Београда. Тако је 
настала балистичка опрема која је, већим 
делом била плод домаћег знања.

Поново трансфер знања у 
Ирак 

Почетком 2003. године, „Застава оружје” 
започиње реализацију уговореног посла 
на осавремењавању производних процеса 
у фабрикама Ирака. Купац је имао намеру 
да успостави производњу цеви у калибру 
30mm. „Застава” је имала велико искуство 
на производњи цеви за више типова ПА 
топова, тако да је са великим еланом 
приступила реализацији почетних фаза. 
До коначне реализације овог пројекта није 
дошло будући да су снаге НАТО алијансе 
извршиле интервенцију у земљи купца и 
при том бомбардовањем потпуно уништиле 
постојеће две фабрике за производњу стре-
љачког (КОЛ 6) и артиљеријског оружја, 
где је требало модернизовати производне 
линије и увести нове артикле у производњу.

Приказ ПАТ 20/3 са Gallileo нишанским справама
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 Трансфер производње 
цеви у Азербејџан

У току 2011. започео је још један значајан 
трансфер знања из „Застава оружја”. Уго-
ворена је трогодишња сарадња на инста-
лисању и пуштању у рад најсавременије 
опреме за производњу олучених цеви 
стрељачког и противавионског оружја до 
калибра 30mm. „Заставини” стручњаци 
имају обавезу да до краја 2013. израде сву 
потребну пројектну документацију, инста-
лишу опрему и кроз пуштање производних 
операција обуче људство купца за четири 
различита метода израде цеви оружја.

Приказ ПАТ 20/3 у Кувајту 1987. године
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Галилео (Gallileo)– Фиренца - 
Италија

Већ приликом куповине лиценце за ПАТ 
20/1 и ПАТ 20/3 (М55),1951., уговорена је била 
техничка помоћ швајцарских стручњака. 
Један број недостатака који су уочени на самом 
почетку производње топа М55 разрешавали 
су стручњаци „Заставе” и ВТИ-а, а помоћ су 
пружали и швајцарски експерти. Касније, 
када се у току модернизације топа 20/3 при-
мењују разне нишанске справе, техничку 
помоћ пружа италијанска фирма „Галилео” 
што је омогућило успешну реализацију 
новог топа М55А1. 

Држава је од фирме „Галилео” из Фиренце 
купила лиценцу за производњу система за 
управљање ватром, који се потом производи 
у „Зраку” Сарајево и ППТ из Трстеника, под 
називом Ј71. Стручњаци фирме „Галилео” 
пружили су неопходну техничку помоћ 
при уградњи тог нишанског система на 
„Заставин” троцевац. Такође, фирма „Га-
лилео” успешно сарађује са „Заставом” поло-
вином осамдесетих прошлог века, када се 
успешно реализује уградња новог система 
за управљање ватром П56, исте фирме. 
„Застава” и италијанска фирма извршили 

су и заједничка испитивања урађених про-
тотипова. До даље реализације не долази 
будући да Управа ПВО тада одустаје од даље 
набавке ПА топова малог калибра (20mm). 

САMm (SAMM), Париз, 
Француска

Борбено возило пешадије БВП М80, ко-
нструкције ВТИ-а, у серијској варијанти има 
серво електрични уређај за покретање по 
правцу и висини. По захтевима стручњака 
ВТИ-а, фирма САMm из Париза развија 
посебан уређај који назива ТЕО 3. Тиме 
је омогућено лако руковање наоружањем 
куполе, тј. навођење наоружања на циљеве. 
У „Застави” су обучени стручњаци који су 
уграђивали и испитивали овај систем. По 
потреби обављане су посете фирми САMm 
или су стручњаци фирме САMm долазили 
у Заставу и вршили техничку помоћ. На 
почетку техничких разговора француска 
фирма, користећи своје огромно искуство, 
битно је допринела да се дефинишу захтеви 
за нови електро серво уређај, који је потом 
испоручила „Застави” у количини од око 
1200 комплета, за примарну уградњу и за 
потребе одржавања и ремонта у јединицама 
ЈНА. 

СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРИ

Развој и производња оружја у сарадњи са светским 
компанијама и домаћим партнерима
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Контравес (Contraves), 
Цирих, Швајцарска

Када је половином осамдесетих година 
прошлог века ЈНА исказала потребу за 
артиљеријским самоходним ПВО системом 
у „Застави” су предузели низ иницијатива 
да се пројекат развоја уради сопственим 
снагама, као и уз помоћ ино стручњака. Тако 
је осмишљен систем двоцевног самоходног 
ПВО средства са два топа калибра 30mm, 
М86. 

По први пут су се стручњаци „Заставе” 
суочили са веома комплексним пројектом, 
за који није било довољно сопственог 

знања, али није било довољно искуства 
нити у другим југословенским стручним 
институцијама. Требало је интегрисати ни-
шанску справу са серво електричним по-
кретањем, развити и уградити нишанску 
справу командира борбеног возила, урадити 
и испитати жиростабилизацију ватрене ли-
није и развити низ уређаја и механизама са 
строгим техничким захтевима. Своју помоћ 
понудила је француска фирма САMm, која је 
за нову куполу урадила сасвим нови серво-
електро уређај за покретање ТЕ 06, као и пре-
носне механизме са минималним зазорима. 
„Застава” је у САMm-овом развојном центру 
у Паризу добила стручна упутства како да се 
одређене компоненте куполе конструишу и 

Са азијским партнерима на Заставином штанду, IWA Нирнберг, 2013. године
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како да се постигну потребне перформансе 
система.

Савремени швајцарски нишански уређај 
GUN KING већ тада је био примењен у 
армијама света, како на топовима калибра 
35 mm (Орликон), тако и 40 mm (БОФОРС). 
Нишански уређај је развила швајцарска 
фирма КОНТРАВЕС. Швајцарци су прихва-
тили да у справу уграде балистику топа 
М86 у калибру 30 mm. Балистичар из ВТИ-а 
Милан Гајић отпутовао је у Цирих и заједно 
са колегама из Контравеса урадио потребне 
математичке формуле. Тако је GUN KING 
направљен за „Заставин” двоцевни систем. 

Интеграцију два система ТЕ 06 и GUN 
KING на „Заставином” ПВО систему ФОКА  
извршили су стручњаци француске фирме 
САMm. У периоду од око две године било 
је више посета „Заставиних” стручњака 
фирмама у Паризу и Цириху, а квалитет 
система потврђен је приликом испитивања 
гађањем на полигону Пасуљанске ливаде, у 
току 1989. године. Стрелац из Цириха пос-
тигао је три пута боље резултате од стан-
дардних захтева за војника на претходним 
ПВО артиљеријским системима, који су 
били у употреби у ЈНА, погађајући циљеве у 
ваздуху.

Берета (Beretta) - Италија

У току 1967. године у „Застави” је мо-
нтирано десетак хиљада такозваних „да-
мских“ пиштоља италијанске фирме Берета 
у калибру 6,35 mm. Сарадња је била веома 
успешна, али је због смањења тражње све-
тског тржишта овај пиштољ у Италији имао 
умањену продукцију, па самим тим и даља 
сарадња са „Заставом”, на пољу монтаже и 
дистрибуције, није била могућа.

Интерармс (Interarms), САД

Први амерички партнер, при наступу 
на том тржишту, била је чувена америчка 
фирма ИНТЕРАРМС. Сарадња започиње 
1970. године и престаје почетком последње 
деценије двадесетог века, када су уведене 
санкције према СФРЈ, од стране Савета 
безбедности УН. Партнерство се није одви-
јало само преко пласмана „Заставиних” ка-
рабина, већ и у смислу усавршавања модела 
и постизања квалитета појединих реше-
ња. „Заставини” стручњаци су посетом 
сајмовима у САД и у стручним консулта-
цијама са америчким партнером, уносили 
иновације у карабине модела М70. Потом 
је, по њиховим инструкцијама, урађено и 
решење мини маузер карабина, модел М85.

Бофорс (Bofors), Шведска

Током 1977. године, држава је у Шведској 
купила лиценцу за ПАТ 40 mm Бофорс L/70. 
Уз лиценцу уговорена је и техничка помоћ 
при освајању производње, у ком циљу је 
било неколико посета стручњака фирме Бо-
форс, као и одласка „Заставиних” стручњака 
у њихову фабрику. Накнадно је био уго-
ворен развој и куповина једног уређаја за 
храњење топа великог капацитета до 100 
метака, у чему су учествовали стручњаци 
из ВТИ-а (пуковник Петар Радовић) и из 
„Заставе” (дипломирани инжењер Радмило 
Лепојевић) 

Саркис, САД
Године 1989. из САД-а у Југоимпорт, а 

потом у „Заставу”, стигао је потенцијални 
инвеститор и иницијатор за развој новог 
пиштоља - Соганалијан Саркис. Профе-
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сор маркетинга на једном америчком 
универзитету, Саркис посебну пасију има 
према личном наоружању. Знао је да у Кра-
гујевцу постоји искусни развојни кадар, чуо 
је за конструктора оружја Божидара Бла-
гојевића-Жиду и веровао да се баш ту може 
урадити врхунски пиштољ у калибру 9 mm. 

Господин Саркис је поставио техничке 
захтеве, које је инжењер Благојевић прихва-
тио и први „Заставин” пиштољ двојне 
акције, пола године касније, у јануару 1990. 
на сајму у Лас Вегасу, видео цео свет. Пиштољ 
и његов конструктор тиме свету показују 
да у „Застави” оружарска традиција траје. 
Соганалијан Саркис је био организатор 
промоције, а „Заставиним” конструкторима 
пружена је још једна прилика да се сврстају 
уз највећа светска оружарска имена.

 У наредној години господин Саркис 
је уложио први милион долара за развој 
фабричких капацитета за производњу пи-
штоља CZ 99. Санкције Савета безбедности 
УН су зауставиле валоризацију овог про-
јекта, а „Застава” је Саркису вратила уложе-
ни новац.

ФН Херстал (FN Herstal), 
Белгија

Сарадња почетком деведесетих прошлог 
века огледала се у оживљавању производње 
познате војничке пушке М48 за потребе 
купца из Северне Африке, са којим је ФН из 
Херстала потписао уговор на 30.000 комада. 
На пушке се утискивао лого белгијске 
фирме. Контролу процеса прпоивзодње 
у почетку су вршили стручњаци из ФН-
а, без обзира што су били уверени у добар 
квалитет производње за производ који су 
управо стручњаци из ФН-а далеке 1928. 
пренели у крагујевачки завод. Санкције, 
уведене од стране Б УН током 1992. Године, 
спречиле су наставак уговора за додатне 
количине, које су биле у најави. У току су 
били и преговори о заједничкој производњи 
појединог војног аутоматског оружја овог 
еминентног светског произвођача. 

 Крајем 2005. године „Застава оружје” 
је угостила менаџере ФН-а који су најавили 
посету у циљу дефинисања нових послова 
у области цивилног оружја на бази система 
Маузер.  И поред потписаног писма о наме-
рама до реализације није дошло, што се 
може тумачити тада осетним падом тражње 
на светском тржишту ловачког оружја, а 
што су менаџери белгијске фабрике свакако 
имали у виду код доношења коначне одлуке. 

Са партнерима фирме ATWAN на Заставином 
штанду, IWA Нирнберг, 2011. године
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КЕТНЕР (KETTNER), 
Немачка

Када су санкције на увоз и извоз оружја 
укинуте почетком 1995., „Застава” се 
вратила на европско тржиште. Пре санкција 
фирма Кетнер је са Заставом сарађивала 
увозећи карабине М70 и друге моделе и 
варијанте ловачких оружја. Почетком 1996. 
Кетнер успоставља стратешко партнерство 
са „Застава оружјем”, уз обавезу да годишње 
на европском тржишту пласира договорену 
количину ловачког и личног наоружања.

Партнерство се огледало и у заједничком 
наступу на највећем европском сајму лова-
чког и спортског оружја, у Нирнбергу у 
Немачкој. Осим тога, Кетнер је пружао 
логистичку подршку за испитивање и жиго-
сање „Заставиног” оружја у заводу из Келна. 
Тако се после дужег одсуства на европском 
тржишту поново појавио бренд „Застава”, 
а купци су повратили поверење у њене 
производе. У томе је непроцењиву улогу 
одиграла немачка фирма Кетнер.

Председник Ремингтона Томас Милнер и директор Застава оружја Драгољуб Грујовић, руковање после 
потписивања Меморандума
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КБИ (KBI), САД

Од јануара 2004. „Застава оружје” поново 
наступа на америчком тржишту. Неколико 
година раније извршене су припреме кроз 
преговоре са амричком фирмом КБИ. Тако 
су „Заставини” карабини започели ново 
освајање САД-а под именом Чарлс Дејли. 
Фирма КБИ је годинама градила свој бренд 
Чарлс Дејли на тржишту САД-а и велико-
душно је „Застава оружју” понудила да то 
име утискује на своје карабине. Сарадња 
је трајала до јануара 2006. године, када је 
„Застава” успоставила стратешко партне-
рство са најстаријом америчком оружарском 
компанијом Ремингтон.

Ремингтон (Remington), САД

Трагајући за економски снажнијим 
партнером у САД-у, „Застава” 2005. године, 
започиње преговоре са већим бројем њених 
оружарских фирми. Коначно је 18. августа 
2005. године потписан уговор о стратешкој 
сарадњи са Ремингтоном. Уговором је 
предвиђен заједнички развој новог оружја,  
а „Застава” је добила право да на својим 
карабинима и малокалибарским пушкама 
утискује име „Ремингтон“.

 Председник компаније „Ремингтон”, 
Томас Милнер рекао је на дан потписивања 
Меморандума са Заставом: „Две велике 
компаније су се договориле да сарађују са 
програмом „Заставиног” оружја под бре-
ндом „Ремингтон“ на тржишту ловачког 
и спортског оружја. Ова сарадња између 
два најбоља светска произвођача издржаће 
конкуренцију и одушевити купце и ко-
риснике наших производа. Што је најважније 
сарадњом између Ремингтона и „Заставе” 
створиће се партнерство које је много веће 

од сарадње две фирме. Удружујемо се ради 
обостране користи и напада на америчко 
и светско тржиште. Дирнут сам што 
сам сведок одлучујућег тренутка у дугој 
историји наших двеју компанија и нека Бог 
благослови Србију и САД.“

Наредне две године интензивно се изво-
зило уговорено оружје, а у току процеса 
производње усаглашавани су појединачни 
захтеви Ремингтона ради побољшања или 
прилагођавања најновијим америчким SA-
MMI оружарским стандардима.

У току 2006. стручњаци Ремингтона су 
„Застави” доставили техничке информације 
за конструисање карабина од нерђајућег че-
лика. Тиме је подигнут технолошки ниво 
знања и створени услови да се у „Застави” 
производе карабини и друго оружје од нове 
врсте челика.

Реализоване су две студијске посете 
испитном центру Ремингтона у Кентакију, 
где су „Заставини” инжењери имали увид 
у методе испитивања ловачког наоружања, 
које се у САД примењују, али и амерички 
стручњаци су констатовали високу обуче-
ност и стручно знање српских колега.  

Нажалост, настанком светске економске 
кризе, првобитно израженој у САД,-у сара-
дња између Заставе и Ремингтона је 2008. 
замрзнута на неодређен период.

Century International Arms, 
САД

Поновни повратак на америчко тржиште, 
дешава се 2011. године, када је СДПР-е, са 
компанијом Century International Arms, 
потписала Уговор за извоз ловачког и 
спортског програма „Застава оружје”. 
Уговор између „Застава оружје” АД и 
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СДПР-е, потписали су, 25.11.2011. године, 
генерални директор „Застава оружје” АД 
Раде Громовић и помоћник директора 
СДПР-а, Ненад Милорадовић. Вредност 
Уговора је био 14,8 милиона америчких 
долара. По-четна вредност уговора се 2012. 
и 2013. године увећала на 36,5 милиона аме-
ричких долара, са тенденцијом даљег уве-
ћања. Осим Уговора вредност ових парт-
нерских односа, је у изузетној сарадњи и 
узајамној и стручној размени искустава 
„Застава оружје” и Century International 
Arms.  

Century International Arms, САД, на Заставином штанду, IWA Нирнберг, 2013. године
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КРИЗЕ ТРЖИШТА

У целом послератном периоду (после 1945. 
године) настајале су кризе тржишта, што 
домаћег, што иностраног. До деведесетих 
година прошлог века, југословенски војни 
артикли су имали добар пласман због 
добре позиције наше државе, посебно у 
Несврстаном покрету. Послови су добијани и 
због амбијента који је чинила држава својом 
спољном политиком, али и због квалитета и 
ефикасности коју су показивала предузећа. 
„Застава” је увек поштовала све рокове 
испорука, а квалитет је потврђиван код 
корисника. 

Ловачки програм је допуњавао понуду 
фабрике, већим делом за ино купца. Куповала 
их је Европа, Америка, Аустралија, Азија, 
Африка. Али, криза педесетих и шездесетих 
условила је да се, поред развоја ловачког 
оружја, започне производња и артикала за 
грађанство. Роба широке потрошње, при-
колице, двобраздни плугови, алат и друго 
имали су домаћег купца. Међутим, од 1973. 
фабрика поново поприма карактер про-
извођача наоружања и војне опреме и уз 
подршку државе доживљава још један успон. 
Крајем осамдесетих, тачније 1989. фабрика 
постиже највећи промет на ино тржишту. 

Деведесетих година прошлог века фабри-
ка губи америчко и европско тржиште за 
ловачко оружје. На европско се постепено 
враћа, почев од 1995. године, док се за САД 
та могућност ствара тек јануара 2004. године. 
Тих, деведесетих година, није било извоза 
војних артикала, изузев на почетку деценије, 
пре увођења санкција. 

У доба ратних дејстава на тлу СФРЈ војна 
индустрија је нагло смањила обим своје 
производње. За сва војна предузећа тада 
се зауставља извоз. Појединачни случајеви 
кршења уведених санкција на увоз и извоз 
наоружања нису могли да допринесу опста-
јању војне индустрије, а били су разлог за 
додатне притиске од стране међународне 

заједнице у смислу редукције производних 
капацитета војне индустрије, која је започела 
свој стрмоглави пад. У „Застава оружју” тих 
деведесетих година прошлог века користе се 
максимално развојни капацитети. 

У периоду после 1995. године, настаје 
и пројекат за опремање војника пешадије 
двадесет првог века. У оквиру тог програма, 
„Застава оружје” развија нову аутоматску 
пушку у калибру 5,56 НАТО, названу М21 
и подцевни бацач граната калибра 40 mm, 
источног система. Истовремено, „Први па-
ртизан” у Ужицу развија муницију за пушку, а 
Слобода у Чачку и Крушик у Ваљеву, развијају 
муницију за подцевни бацач граната. „Застава 
оружје” је развила троножно пешадијско 
постоље за тешки митраљез калибра 12,7 
mm НСВ М87, који је назван КОЈОТ, и који је 
нашао место у армијама неких земаља света. 
Започет је и развој пешадијског митраљеза 
на бази М84, за коришћење НАТО муниције 
7,62mm.

Светско тржиште прихвата новоразвијена 
војна оружја, пре свега митраљезе, црну стре-
лу, аутоматски бацач граната, аутоматску 
пушку М21. 

Министарство одбране је свесно потен-
цијала који поседује „Застава оружје”. Др-
жава је власник већег дела капитала фабрике, 
има своје представнике у Управном одбору 
предузећа, Скупштини и Надзорном одбо-
ру. МО жели да сачува своје предузеће, 
предузимајући низ мера у првој декади 
двадесет првог века. Одлуке Владе Србије 
од 10. марта 2005. утицале су да се изврши 
реструктурирање радне снаге  и да се започне 
финансијска консолидација конвертовањем 
„Заставиних” дугова у удео државе у ка-
питалу предузећа. Наредних година МО одо-
брава неколико социјалних програма, а после 
више година поново наручује оружје за своје 
оружане снаге. МО подржава модернизацију 
фабрике и изражава намеру да јој у том по-
гледу у наредним годинама помогне својим 
уделом у инвестицијама. 



Колевка српске индустрије          219

УТИЦАЈ „ЗАСТАВА ОРУЖЈА” НА 
РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ОД 
1945.

На почетку Другог светског рата Крагу-
јевац је имао преко 30.000 становника. У 
току рата гине велики број радника Завода, 
највише приликом стрељања грађана Кра-
гујевца 21. октобра 1941. Такође, град и сам 
Завод трпе велика разарања и поново је 
заустављен развој града и фабрике.

Након резолуције Информбироа, из 1948. 
године, град државним одлукама о пре-
сељењу војних капацитета губи већи део 
производног програма своје фабрике. Ипак, 
у Крагујевцу остаје производња пешадијског 

и ПА наоружања, што донекле надомешта 
изгубљене капацитете и грађани постепено 
у све већем броју налазе посао у „Црвеној 
застави”. 

Али, већ почетком педесетих прошлог 
века радници, су на Референдуму из 1953. 
године, донели стратешку одлуку о запо-
чињању производње аутомобила, али и 
да се помогне граду у решавању инфра-
структурних проблема. 

Тиме се и Фабрика аутомобила придру-
жује Фабрици оружја у подстицању и бржем 
развоју града. Јер, одмах по оснивању запо-
чиње велика миграција становништва Срби-
је, па и целе СФРЈ. Већина налази посао у 
погонима фабрике аутомобила, а постепено 

Зграда „Пионира” из 60-тих година 20-ог века, изграђена из фондаова „Заводи Црвена Застава”
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се оживљава производња оружја, тако да се 
грађани Крагујевца, посебно млади, одмах 
по завршетку школовања запошљавају у 
Заводима, без иједног дана чекања.

Град Крагујевац се посебно интензивно 
развија у периоду од 1953. до 1991. године. 
У том периоду настају насеља Лепеница I и 
II, Мала вага, Ердоглија, Аеродром. Инте-
нзивира се и индивидуална стамбена изгра-
дња, започиње развој приградских насеља. 
Отвара се одељење Машинског факултета из 
Београда, Виша педагошка школа, потом и 
Економски и Правни, Медицински и други 
факултети. Крагујевац на тај начин школује 
кадар који је пре свега њему потребан. 
Коначно Крагујевац, 1976. године, постаје 
универзитетски град са 12 факултета.

У периоду интензивног развоја град води 
кадар из „Црвене Заставе”. То је помогло 
да се боље разумеју потребе грађана, а и да 
се максимално користе сва расположива 
средства којима је „Застава” у то време 
располагала, све у интересу даљег развоја 
града.

Првих десет година двадесет првог 
века, „Застава оружје” не може својим 
приходима да покрије трошкове, трпи 
још једну, сада глобалну економску кризу. 
Цела држава трпи рецесију и последице 
светске економске кризе. Тиме се и развој 
града успорава. Приметан наставак развоја 
настаје баш оживљавањем америчког тржи-
шта за „Застава оружје” и формирањем нове 
фабрике „Фијат аутомобили Србија”, који 
постају водећи извозници града Крагујевца. 
Игром судбине, поново су Војна фабрика и 
Фабрика аутомобила постали мотор развоја 
свога града.

ФАБРИЧКО ОБДАНИШТЕ

У тешком послератном периоду, периоду 
обнове и изградње, у рату порушене 
фабрике, војна фабрика је водила бригу и о 
породицама својих радника и била пионир у 
решавању тих проблема.

У згради, објекту, непосредно поред улаза 
у фабрику, смештено је Дечје обданиште 
фабрике. Обданиште је почело са радом 
септембра месеца 1948. године. Мајке су 
биле, тада, само три месеца на породиљском 
одсуству. Радно време је, тада, било од 6 
сати. Радници су, при доласку на посао, 
односно, уласку у фабрику, доводили децу 
до обданишта, где су их преузимале вас-
питачице. У обданишту је радило око 
20 људи, са куварицом и спремачицом у 
неколико одељења; јаслице, старија група, 
предшколска група. Васпитачице су водиле 
децу у шетњу, у парк, биоскоп, у град. Деца 
су ишла и на летовање, на Хвар, у то време. 
Обданиште у кругу фабрике је радило све 
до 1979. године, када се спаја са обдаништем 
Лане у центру града.

(записи из интервјуа са васпитачицом 
од оснивања Дечјег обданишта фабрике, 
Марушом Томић, децембра 2007. године)
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Деца радника и васпитачице у Фабричком обданишту, 1959. године
На слици су и садашњи радници Застава оружја
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О д  оснивања до данас, „Застава ору-
жје” АД има статус државне компа-
није. Аутономна је у свом произ-

водном програму 95% (само 5% су увозни 
ресурси). 

У савременом периоду, фабрика „Застава 
оружје” изграђивала је своје производне 
и кадровске потенцијале. Број запослених 
се мењао, сходно друштвено економском 
развоју земље. Данас у „Застава оружју” 
ради око 2.278 запослених.

Застава оружје је акционарско друштво 
затвореног типа, којим управља Скупштина 
предузећа, Надзорни одбор и генерални 
директор. Актуелни директор друштва је 
Раде Громовић, дипломирани машински 
инжењер. 

Фабрика „Застава оружје” поседује QМS 
цертификате (Quality Management Sys-
tem), SRPS ISO 9001:2008 и SORS 9000/05, 
ресертификованих до 2016. године.

Мисија компаније је:
- тежња ка лидерској позицији у 

производњи оружја и неговање традиције;
- високо професионални кадар, чије 

образовање „Застава оружје” види као инве-
стицију у будућност;

- континуиран рад на подизању дости-
гнутог нивоа квалитета и имплементирање 

савремених научних достигнућа у техно-
лошке процесе који чине пословни систем; 

- сачувати и даље јачати поверење купа-
ца и партнера и

- ширити дистрибутерску мрежу и мре-
же овлашћених сервиса.

У „Застава оружју”, развијен је широк 
асортиман производа, који чине: ловачки 
карабини, ловачке пушке, малокалибарско 
и ваздушно оружје, пиштољи, револвери и 
војни програм оруђа и оружја.

Од давне 1881. године до почетка новог 
миленијума, фабрика „Застава оружје” 
остала је верна Маузер систему, са свим 
иновацијама које су га пратиле током једног 
века активне егзистенције.

Ловачки карабини „Застава оружје” 
бази-рани су на Маузер систему брављења 
и производе се у широкој палети од 24 
различита калибра. Цеви ловачких карабина 
„Застава оружје” су високог квалитета, 
израђене методом хладног ковања, од хром-
ванадијум челика. Варијанте ловачких кара-
бина „Застава оружје”  омогућавају избор 
једног од три типа механизма за окидање, 
три типа кундака, уградњу оптичких ниша-
на, гравуре различитих стилова и све 
оно што купац жели. Позиционираност 
ловачких карабина „Застава оружје” је у 

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ ДАНАС
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самом светском врху, што је проверавано 
годинама уназад и резултирало сарадњом 
са фирмом Remington и данас са фирмом 
Century International Arms, која се реализује 
од 2006. године, односно од 2011. године. 

Данас, „Застава оружје” прати трендове 
развоја НВО производа и у понуди тржишту 
акценат је на новим артиклима: Аутоматска 
пушка М21, Бацач граната аутоматски 
30 mm, Далекометна пушка М93, Пушка 
снајперска М91, Бацач граната подцевни 40 
mm, Пешадијски митраљез  М02 12,7 mm 
„Којот”, Полуаутоматска оружја намењена 
америчком тржишту.

 Застава оружје у својој дугој историји 
увек је неговала космополитски дух и дру-
штвену одговорност маркетинга. Фабрика 

негује свој отворени дух кроз сарадњу 
са бројним институцијама културног 
стваралаштва, попут Завода за заштиту 
споменика културе, научних институција, 
бројних позоришних, филмских, издавач-
ких кућа, спортских организација, ловачких 
удружења. „Застава оружје” је оснивач и већ 
18 година, традиционални генерални спо-
нзор КУП-а „Застава оружје”, такмичење 
у стрељаштву за пионире (кадете). Из 
пијетета према првом, домаћем управнику 
Тополивнице (1854.-1859. године), Петру 
Протићу, родом из Драгачева, село Негри-
шори, фабрика је дугогодишњи покровитељ 
народног вишебоја на Сабору трубача у 
Гучи. 

Додела Хајдучког писма Арамбаши, победнику Народног вишебоја
у Гучи, 2012. године
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Традиционлано, „Застава оружје” насту-
па на највећем сајму ловачког и спортског 
оружја ЛОРИСТ у Новом Саду, и сајму 
КРАГУЈ М, у Крагујевцу,  али и на светским 
сајмовима SHOT SHOW, Лас Вегас, САД и 
IWA, Нирнберг, Немачка..

Значајан јубилеј, 150 година рада и по-
стојања, фабрика је обележила 2003. годи-
не. „Застава оружје” тада је посетио чувени 
руски конструктор Михаил Тимофејевич 
Калашњиков. Први пут после II светског 
рата, додељена су заслужена признања бив-
шим и садашњим радницима фабрике и 
пословним партнерима.      

Садашња стратегија развоја предузећа је 
репозиционирање бренда „Застава оружје” 
на светском тржишту оружја, а дугорочна 
изградња бренда „Застава оружје” као једног 
од водећих на укупном светском тржишту.  

Застава оружје има изграђене партнерске 
односе са бројним компанијама у земљи и 
свету. Присутна је на свим континентима, 
у преко 40 земаља света. На домаћим прос-
торима партнери „Застава оружја” су: Југо-
импорт СДПР, Министарство одбране и 
Министарство унутрашњих послова, а 
ван земље најзначајнији су: Century Arms-
САД, IGG-УАЕ, Atwan International-Јордан, 
Unifrance-Француска, Beretta - Аустралија, 
Alva-rez – Шпанија, Јаћимовић - Федерација 
БиХ...

Основе даљег развоја „Застава оружја” су:
- јачање развојно-производних капаци-

тета фабрике и кадрова свих специјално-
сти; 

- отвореност за трансфер знања и техно-
логија;

Рамови за пиштоље EZ обрађени на CNC машинама
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- заокружен циклус металопрерађивач-
ке обраде, који кроз Центар за услуге „Заста-
ва оружје” нуди тржишту;

- добар имиџ у свету, а репозициони-
рањем бренда „Застава оружје” очекује се 
повећање пласмана робе; 

- партнерски односи и производна коо-
перација са познатим светским ору-жарским 
фирмама;

- модернизација производних линија  
и стицање специјализованих оружарских 
знања, сходно научно-техничком развоју и

- подршка Владе Републике Србије у 
консолидацији „Застава оружја”, кроз про-
цес реструктурирања и о модернизације 
производних линија.

Реструктурирањем предузећа Одбрамбе-
не индустрије, где „Застава оружје” има 
позицију лидера, наша држава може да ра-
чуна на даљи развој савременог оружја за 
очување мира и неговање лова и спорта. 

Награде и јубиларна 
признања

Радници предузећа Црвена „Застава”, 
после Другог светског рата, испољили су 

велики елан и труд да се фабрика обнови и 
уведу нови производи у производњу. Био је 
развијен и такмичарски дух, тако да је велики 
број радника проглашен ударницима, а 
знатан број новчано награђен за учињене 
иновације и унапређење производних цик-
луса. Већ 1947. новчано је награђено 263 
радника за 9 рационализација, 2 иновације, 
и 101 ударник. Наредних година број 
новчано награђених је стално растао, тако 
да су 1950. биле 52 рационализације и 1.650 
радника проглашених ударником.

Предузеће Црвена „Застава” је, такође, до-
бијала новчане награде, тако је 1949. добила 
945.000 динара, а 1951. године 1.193.000 ди-
нара. 

Током свог постојања фабрика је, при-
ликом јубиларних прослава или других 
пригода, заслужним појединцима додељи-
вала државна признања поводом посебних 
резултата у развоју и производњи средстава 
НВО, значајних за одбрану и економију 

Повеља Капетан Миша Анастасијевић, за 
квалитет производа, 10. 2. 2011. године

Орден заслуге за народ са златном звездом којим је, 
26. септембра 1973. године, одликована крагујевачка 

Фабрика оружја
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земље. у виду ордена, медаља и плакета. 
Значај војне индустрије и њен развој кроз 
дугогодишњу традицију „Застава оружја” 
обележен је низом значајних признања, 
како домаћих, тако и страних. Забележено 
је да је 27. октобра 1853. кнез Александар 
Карађорђевић наградио првог ливца топова 
Француза Шарл Лубрија златним сатом, 
а раднике дукатима. Забележено је да је 
стругар ВТЗ-а Мата Блашковић добио 800 
динара за иновацију хидрауличне справе 
којом су се  вадиле испаљене каписле из 
метака за пушку М1880. Ову награду је 
одобрила Народна скуштина 30. марта 1888. 
године.

Мало је познато да је белгијски краљ 
Алберт 1928. приликом јубиларне 75. годи-
шњице ВТЗ и успешног пуштања у погон 
нове радионица за израду пушака М24 и 
пешадијске муниције, белгијским одлико-
вањима одликовао управника завода, пет 
официра, једног инжењера и два надзорника.

Поводом јубиларне 75 годишњице 1928. 
године фабрика је уз државне одлуке додели-
ла орден Светог Саве од Првог до Петог 
реда, за укупно 55 лица. Орден Белог орла 
од Другог до Петог реда добило је укупно 30 
лица. Медаљу за војничке врлине 2, а златну 
медаљу за ревносну службу 79 лица.

Двадесет пет година касније, 1953. године, 
славила се стота годишњица од оснивања 
Завода. Тада је председник Тито одликовао 
Орденом рада 45 радника, а медаљом рада 
46 најистакнутијих фабричких прегалаца.

Забележена је прослава 120-годишњице 
Завода. Тада, 1973. године, Фабрика намен-
ских производа је одликована Орденом за 
војне заслуге са великом звездом, а „Заводи 
Црвена Застава” Орденом заслуга за народ 
са златном звездом.

Од 1953. до 2003. године, поводом прос-
лава годишњица фабрике, запосленима су 
додељивана висока државна признања. 

Појединци из фабрике су и више пута 
одликовани, као што су Слободан Митровић, 
Божидар Благојевић, Вукашин Филиповић, 
Јевросим Поповић, Петар Лазић, Стеван 
Томашевић, Милош Остојић, Милутин Ми-
ливојевић, Драгислав Росић.

За најуспешније активности на развоју 
и освајању средстава НВО фабрички 
инжењери и радници добијали су и новчане 
награде, које су исплаћиване из фабричких 
средстава.

Фабрика до 2003. није имала сопствене 
облике признања. 15. октобра 2003. године, 
а уочи јубилеја 150 година постојања, 
установљава своја највиша признања: Меда-
љу тополивца, Трофејни нож и Захвалницу. 
Медаља Тополивца се додељује заслужним 
појединцима из предузећа за изузетан лични 
допринос развоју предузећа. За појединце и 
правна лица изван фабрике установљава се 
Златна плакета и Плакета.

Првим носиоцима Медаље тополивца 
су уручене поводом 150 година фабрике, 
27.10.2003. Медаље су добили пуковник 

150 година фабрике, Крагујевац, 2003. године. 
Сусрет легенди М.Т. Калашњиков са Божидаром 

Благојевићем и Слободаном Митровићем
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Слободан Митровић, Божидар Благојевић, 
Милан Ћирић, радник Петар Новаковић, 
пуковник Милутин Здравковић, потпу-
ковник Љубиша Вучковић, пуковник 
Милош Радичевић, Стеван Томашевић, 
Стево Басарић и Владан Јевтић, а следећих 
година пуковник Петар Лазић, потпуковник 
Драгислав Росић, Радмило Лепојевић, Радо-
сава Бубања, Милош Ђоковић, Стеван Се-
дларевић и постхумно пуковник Вукашин 
Филиповић, радник Томислав Ристић и 
Родољуб Матковић. 

Застава оружје је октобра 2011. добила 
међународно признање „Круна квалитета“, 
које додељује Business Initiative Directions 
(BID), институција из Велике Британије. 
Тиме се „Застава оружје” у свету сврстала 
међу највеће светске компаније са потврђе-
ним квалитетом својих производа.

У светској оружарској јавности остала 
је у сећању јубиларна прослава 150. 
годишњице, 27. октобра 2003. године. Ју-
билеју су присуствовали представници 
руске и америчке амбасаде, као и других 
западних земаља, историчари наоружања, 
светски зналци, колекционари оружја, 

као и трговци наоружањем. Посебну па-
жњу изазвало је присуство 84. годишњег 
легендарног конструктора пушке АК47 и 
другог аутоматског стрељачког наоружања, 
Михаила Тимофејевича Калашњикова. Ру-
ски конструктор је од Заставе добио маке-
ту домаће верзије његове АК 47 пушке. 
Господин Калашњиков се захвалио на 
прилици да присуствује јубилеју „Заставе” 
и истакао да је „Заставина” варијанта АК47, 
по квалитету, равна оригиналу и да фабрика 
производи веома квалитетна оружја.

Факсимил поруке М.Т.Калашњикова из музејске 
књиге утисака

Медаља Тополивца,се додељује заслужним 
појединцима из предузећа за изузетан лични 

допринос развоју предузећа
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ФАБРИЧКИ МУЗЕЈ
историја колевке српске индустрије

Зграда Тополивнице, данас музеј Фабрике оружја Стара ливница, Крагујевац
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Традицију и потенцијале фабрике можда 
најбоље осликава музејска поставка у старом 
објекту Ливнице изграђеном 1882. године. 
Музеј је формиран у производној хали где 
се још увек могу видети пећи и прибор за 
ливење делова наоружања. Ту су изложене 
и прве машине за олучење цеви и за друге 
механичке операције, погоњене преко горњег 
каишног преноса. Веома богата је колекција 
свих производа, тако да се могу сагледати 
успони и падови у развоју и производњи 
основног програма, програма наоружања 
и војне опреме, као и диферсификациони 
производи, којима се упошљавао постојећи 
кадар до следеће прилике, када се опет 
прелазило на производњу оружја. У депоима 
музеја налазе се уникатни примерци из 
„Заставиног” богатог развојног циклуса, као 

и примерци страних произвођача оружја. 
Ту се чувају архивска грађа, фотографије, 
ликовни предмети, збирка ордења, печата, 
пехара и медаља. Има укупно око 5.800 
предмета.

Музеј је основан 1953. године, а зграда 
је проглашена историјским спомеником и 
налази се под заштитом државе као културно 
добро. Садашња поставка експоната потиче 
из 1973. године, а највећу заслугу за њен 
изглед има тадашњи управник Музеја 
Марко Поповић.  На пројекту поставке 
радили су београдски стручњаци из Во-јног 
музеја, економског и филозофског факу-
лтета. Поставка је завршена поводом про-
славе 120-годишњице фабрике. Касније се 
поставка само употпуњавала новим експо-
натима.

Детаљ из поставке музеја Фабрике оружја Стара ливница, Крагујевац
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Музејска поставка

Управници музеја, посебно после 
1991. године, када надзор над музејом од 
Групе „Застава” преузима „Застава ору-
жје”, успешно истражују документа и 
класифицирају их тако да се у музеју налазе 
веома вредна документа од оснивања То-
поливнице, па све до данашњих дана. У 
депоима су пронађени стари предмети 
за чије тумачење је тражена и инострана 
помоћ. Сачувана је и једна просторија са 
оригиналним подом од дрвених коцки.

У пословима сређивања архиве и уре-
ђење зграде музеја уз нову изолацију те-
меља, као и у напорима да се зграда за-
штити од било каквих измена и прогласи 

културним наслеђем, велику улогу одиграла 
је Управница музеја Радмила Миливојевић, 
историчар уметности. Из једног њеног инте-
рвјуа за фабрички лист види се посвећеност 
својој фабрици. Она, између осталог, каже: 
„За сваку фабрику је значајан њен про-
пагандни моменат, али он је везан пре свега 
за традицију. Онај ко има традицију, тај има 
и референцу за представљање. И зато су 
наши пословни партнери увек и посећивали 
музеј. . Сматрам да је неопходно и убудуће 
да музеј добија сву помоћ потребну да би 
се задржао у садашњем стању и да би се 
развијао и даље.“

Данас је музеј отворен за све грађане 
и посетиоце из земље и иностранства. У 
оригиналном амбијенту Музеја и других 
околних зграда са краја 19. и почетком 

Детаљ из поставке музеја Фабрике оружја Стара ливница, Крагујевац
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двадесетог века снимљене су сцене изградње 
чувеног брода Титаник, који је потонуо 
приликом прве пловидбе. Серијал је сниман 
током 2011., за италијанску РАИ УНО 
телевизију. Компјутерском анимацијом 
дочарано је и море тако да је брод поринут 
као да се то догађа у Сауттемптону априла 
1912. године. „Заставини” мајстори су још 
једном показали свету своје умеће, будући 
да су сви реквизити из тог доба за потребе 
серијала направљени у ковачници и 
фабрици оружја.

У пролеће, сваке године, музеј учествује 
у акцији „Ноћ музеја“, коју истовремено 
практикује преко 3000 европских музеја. 
Покровитељ националне манифестације 
„Ноћ музеја“ је Министарство културе Репу-
блике Србије. Посетиоцима музеја омо-
гућено је да до раних јутарњих сати виде 
стандардну поставку, премијерне изложбе и 
друге програме.
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SUMMARY
As the people suffered under the terror of 

the Turks, this led to First Serbian Uprising in 
1804. Rebels faced the lack of guns, ammuni-
tion and other martial equipment. For that rea-
son, leaders of the Revolution, guided by Kar-
adjordje Petrovic, set their priority task – to or-
ganize army and supply it with guns. In 1808, in 
the Arsenal in the Lower Town of Belgrade For-
tress, light mobile guns of domestic design were 
cast. Those were so-called „Hajduk” cannons.

 At the end of 1832, State Military Workshop 
was built. Guns were assembled there from the 
parts produced in workshops, with special-
ist craftsmen. Not long after that, the Arsenal 
for repair of handguns was built and then gun 
powder warehouse, forging plant and locksmith 
plant. In 1847, the whole complex was reorgan-
ized into the Factory for military equipment.

 Aware of specific international position of 
the Principality of Serbia, Ilija Garasanin re-
newed the idea of independent production of 
cannons in1848. At the end of 1849, first steam 
engine of 15 kW was ordered from Belgian 
company La Chausse for the needs of the Gun 
foundry. Turkey and Austria energetically pro-
tested against the Gun foundry, so the Ministry 

of Interior  on March 11, 1851. suggested Kragu-
jevac be a location for the Gun foundry and on 
March 17 prince Aleksandar Karadjordjevic ex-
plained to the Ministry of Finance the reason 
for choosing this location. All installations of 
the Gun Foundry were moved to Kragujevac by 
the end of the month.

Francophiles Konstantin Magazinovic and 
Ilija Garasanin managed to get the approval 
of emperor Napoleon III on the engagement of 
controller of a private gun foundry from Douai, 
France, Charles Loubry. Lubry left Paris on Jan-
uary 5, 1853, and arrived in Belgrade on Janu-
ary 28, 1853. Four days later, he signed the con-
tract on the engagement for the manager of the 
Gun Foundry that is buing built and went to 
Kragujevac immediately.

 On October 27, 1853, first cannons were suc-
cessfully cast in Gun Foundry in Kragujevac. 
This date represents the date of foundation of 
Zastava Arms and the start of industrialization 
in Serbia.

From Foundation to World 
War I

First cannons were successfully cast in Gun 
Foundry in Kragujevac on October 27, 1853.

Four pieces of four-pound cannons and two 
short howitzers were cast then. In the course of 
the following year, Craftsman School and Py-
rotechnics were established within the Gun 
Foundry and Fund for the ill, the institution of 
health insurance for the employees of the Gun 
Foundry, forerunner of social insurance in Ser-
bia. That same year, Charles Loubry returned to 
France and lieutenant Petar Protic becomes the 
manager of the Gun Foundry.

In May 1855, first machine for cold pressing 
and trimming of lead bullets was purchased in 
Belgium. The machine also included four ma-
trices for production of spherical and cylindri-Poster for World Fair of 1889
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cal bullets of expansive and compressive type - 
Minie and Lorenz.

The inspection of control and stamping of 
all products was established on February 5, 
1856. In the following year, first domestic Forg-
ing Plant for forging in dies was built and as-
sembled and the capacities of the Gun Found-
ry were significantly expanded. Further devel-
opment of the factory went into two directions. 
First, in 1860, the Gunsmith Shop was found-
ed. In 1863, hothouse for timber was built. Dur-
ing the same year, the production of rifled muz-
zle-loaded La Hitte cannons started. In 1865, on 
the basis of La Hitte system, the factory start-
ed the production of cannon M.1858, caliber 4 
pounds  (85,6 mm), with domestic gun-carriag-
es for all types of guns, developed by Milivoje 
Petrovic-Blaznavac. The last battery of La Hitte 
cannons was cast in 1886.

First Design Department was established in 
1866, and in 1871 the workshop for cartridge 
cases grew into a managing department called 
the Bushing Plant.

By the contract signed on July 25, 1878 in 
Berlin congress, Serbia gained independence 
and four districts: District of Nis, District of 
Pirot, District of Toplica and District of Vranje.

By the ideas of Koka Milovanovic, the first 
modern domestic single-shot breechloading 
fire rifle was made in Mauser-Oberndorf Fac-

tory in 1880. At that moment it was the best ri-
fle in the world.

First industrial electric light was installed in 
the new building of Bushing Plant in 1884. This 
first dynamo-machine of 5 HP had the capaci-
ty of 30 light bulbs and 2 arc lamps. This hap-
pened during the period when even at the Ser-
bian Court there was no such thing and in Eu-
rope electrical light was thought to be a miracle, 
that had been shown for the first time in Paris 
two years before that.

On April 24, 1889 world economy exhibition 
was opened in Paris. The factory participated 
with 42 products, including five machine tools. 
We received five silver and one bronze medal.

Electrical engine as the drive in the work-
shops of factory in Kragujevac was introduced 
in 1890. The production of hand grenades of sys-
tem Kragujevac, designed by colonel Miodrag 
Vasic stardet in 1898.

At the world economy fair in London in 
1907, the factory won silver medal.

First air bomb was produced in 1913.

World War I

 At the beginning of November 1914 the 
workshops of Military-Technical Works were 
evacuated to Nis fortress.

 Underwater mines were produced in 1915. 
On September 17 1915 43 bombs were dropped 
on Kragujevac, mostly on the Military-Techni-
cal Works. On that occasion , an aeroplane was 
hit from the field cannon from Metino brdo (a 
hill above Military-Technical Works).

 Serbian Army retreated through Alba-
nia to Greece. Workers of the Military-Tech-
nical Works retreated together with the Army. 
A group of 400 workers of Military-Technical 
Works from Kragujevac embarked allied ships 
on January 11, 1916 in Drac and, according to 

Factory plant in 1928
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the plans of  Triple Entente, they were trans-
fered to French military 

Factory Between Two World 
Wars 

In January 1919, at Paris peace conference, 
it was announced that the damage that the 
Military-Technical Works suffered is 70% of its 
pre-war value.

During the same month, 400 workers re-
turned from the French military factories and 
first repaired workshops were put to use in July.

The name of Military-Technical Works was 
changed into Artillery-Technical Works (ATZ) 
on November 30, 1923.

During 1924 and 1925, the Ministry and FN 
(Fabrique Nationale, Herstal, Belgium) signed a 
contract on the purchase of the licence for pro-
duction of rifles  7.9 mm M 24 and ammunition 
7,9x57 mm. Factory for production of rifles and 
infantry ammunition was also built.

The factory for production of ammunition 
started to work on March 22, 1928 and the fac-
tory for production of rifles and ammunition 
was put to operation on October 15 (75th an-
niversary of first casting of cannons in Kragu-
jevac). The capacity of new plants was 200 ri-
fles and 200,000 rounds per day. The factory for 

production of rifles was equipped with 1,250 
machines. 

During the same year, workers’ residen-
tial area Old Workers’ Colony was built for the 
needs of the workers and a contract was signed 
with the municipality on common financing of 
building of waterworks.

This is a period of quick ascent of the facto-
ry so in 1929, within ATZ a ew factory of fulmi-
nate, for production of all types of detonating 
primers. During 1930, the factory started the 
production of signal pistols 26 mm M 1929 on 
the basis of Czechoslovakian licence. The whole 
institution was again named Military-Technical 
Works on March 4,1931.

On August 9, 1933, at the session of Min-
istry Council, it was concluded that the Mili-
tary-Technical Works (VTZ) in Kragujevac was 
the most important centre of military indus-
try in Yugoslavia. Telephone exchange was built 
within the Works during the same year.

In July 1936, the factory got licence from 
Czechoslovakian Zbrojovka from Brno to pro-
duce light machineguns 7,9 mm M 1937.

Waterworks, financed by Military-Techni-
cal Works was build and put to work in March 
1938.

The colony containing 384 flats on Stanovl-
jansko polje was finished.

In 1939, based on patent no. 12.939 dated 
May 1, 1935 for Small-bore shooting device by 
Lazar Jovanovic  production of small bore ri-
fle 5,6 mm started. Basically, it was subcaliber 
barrel with adapter 5,6 mm for standard mil-
itary rifle 7,9 mm M.24. Based on the ideas of 
the same designer, Military-Technical Works 
produced pilot batch of competition rifle Mod-
el L. J. and the prototype of pistol ’380ACP, sys-
tem Jovanovic M1931.

The production of light machine gun based 
on Czech licence Zbrojovka started in 1940.

First battery of mortars B82, 1951 
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World War II

The factory befor the war was a European 
giant with 12,000 employees and 10,000 ma-
chines. Germany occupied Kragujevac and Mil-
itary-Technical Works on April 11, 1941.

 On June 4, the Management for economy 
and armament of Wehrmacht Headquarters, 
came to a conclusion that the most important 
industrial instalations in Kragujevac should be 
put to work in order to supply German Army. 

On July 22, German Headquarters decided 
to evacuate the factory againg and to take the 
workers to the Reich,  because they refused to 
do the tasks that the Wehrmacht set.

On October 21, there was a mass shooting of 
people from Kragujevac in Sumarice. Among 
them, there were about 300 grammar school 
students and a large number of workers of the 
Military-Technical Works.

On June 22, 1942 Germans disassembled the 
trbines in the Works and moved them to the 
mines that worked for the needs of the Reich.

 
1945 – 1970
Crvena Zastava Works

Kragujevac and the Military-Technical 
Works were freed on October 21,1944. Mil-
itary-Technical Works were completely de-
stroyed during the World War II.

Military-Technical Works started to work 
on October 26, 1944. Of 12,000 employees that 
the factory had before the war, 670 returned to 
the factory. Sub-machinegun in calibre 9 mm 
M 1944 B2 was produced during the same year.

On March 16, 1945, after a century, the pro-
duction of ammunition was moved from Kragu-
jevac by the decision of State Management of 
People’s Property. This was the beginning of the 

process of moving of staff and equipment from 
the Military-Technical Works to other parts of 
Yugoslavia, with the intention to help the devel-
opment of the whole country, because in those 
days the factory had largest capacities of profes-
sional staff and technology and in that way it 
became the nursery-garden of Yugoslavian in-
dustry.

On July 20, Military-Technical Works came 
under the authority of the Ministry of Defense 
and changed the name to the Arms Factory of 
Brigades of Yugoslavian partisans (NOVJ) (On 
March 1, 1945 this name changed into Mili-
tary-Technical Workshops and on July 28 into 
Military-Technical Works „October 21st”). 
Many workshops were repaired during the 
same year.

In January 1946, the factory was given a new 
name - company Crvena Zastava.

Complete reconstruction of the factory was 
finished in 1948. The prototype of the field can-
non B1 was made during the same year.

 The documentation for military rifle M48 
was completed in 1949. In the following year the 
factory started to make prototype of anti-air-
craft cannon  20 mm and manual rocket launch-
er RB. The moving of equipment and staff con-
tinued with the movement of department for 
optics with 50 experts to Sarajevo. In this peri-
od, the factory made prototypes and test batch-
es of the following guns: cannon TTA 85 mm 
(for first 5 Yugoslavian tanks), BT – recoiless 
cannon 82 mm (first Yugoslavian gun with re-
active ejection of projectile), BB3 – launcher 120 
mm, SH1- howitzer in calibre 105 mm and reac-
tive projectile launcher with cumulative charge 
S49 for combat against tanks at small distances.

In 1951 in Paris, the representatives of State 
Secretarial of National Defense and Hispano 
Suiza SA signed a contract on purchase of li-
cence for three automatic devices for Hispano 
Suiza HS804 20 mm L170 on traction gun car-
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riage HSS 630-3. The development of these 
items was entrusted to company Crvena Zasta-
va. Batch production of sub-machinegun M49 
7,62 mm started during the same year.

At the end of 1951, the production of field 
cannon B1 was moved to Travnik, and in the 
following year the complete artillery program 
(calibers over 20 mm) was also moved, as well 
as 250 experts. 

Batch production of the knife for rifle M48 
started. The production of air rifles and sport-
ing rifles on the basis of rifle M48 started in 
1953. Nevertheless, all this is not sufficient to 
empoly all the capacities that were left unused 
due to constant  transfer of production pro-
grams. In referendum, a decision was made to 
invest 100,000,000 dinars for the development 
of production of light light passenger and com-
mercial vehicles. Later, independent factory 

Zastava cars was founded out of this part of the 
factory.

At the same time, basic program was devel-
oped as well and in 1953 the factory started the 
production of rifles M48 applying the technolo-
gy of pressed sheet metal.

In 1954 the factory started the production of 
shotguns and small bore rifles, as well as ma-
chine gun  7,9 mm M42 ¨Sarac .̈ 

During 1959 the factory bought machines 
for cold forging of barrels. By introducing these 
machines into the production process, Zastava 
oruzje became a pioneer in production of bar-
rels by this method.

On June 1, 1962, by the integration with com-
pany 21. maj Beograd, Crvena Zastava Works 
were created and military factory becomes Fac-
tory for special purpose production. 

A match between people designing artillery and the ones designing small arms in the Design Development 
Department in the arms factory, 1985
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Batch production of semi-automatic rifle 
PAP M59 7,26x39 mm started in1964.

In 1964 the fatory establishes independent 
development of the design of products (until 
then, the development of the design of products 
was done solely in Military-Technical Institute 
in Belgrade).

During the same year, the factory started the 
development of automatic rifle, of Kalashnikov 
system, which was named M67 in 1967.

In 1969, the factory signed the contract with 
company Galileo Avionica S.p.A, (part of sys-
tem Oerlikon Contraves S.p.A, Milan) on the 
purchase of licence for fire control device P36, 
with domestic name J171.

On the basis of rifle M67, the factory devel-
oped automatic rifle in caliber 7.62x39 mm, 
which was named M70 in the following year.

1970-1992
Yugoslavian National Army included assault 

rifle M70 in calibre 7.62 x 39 mm into its arma-
ment in 1970. During the same year, the factory 
developed sporting rifle M70, of Mauser system 
for 16 most widely used hunting calibres.

The development of anti-aircraft three-bar-
rel cannon R20/3 mm, with fire control device 
J171 was finished in 1971. During the folowing 
year, the factory started the development of in-
fantry cannon 20/1, in calibre 20mm, that was 
afterwards named model M75, and it started 
batch production of field cannon 20/4 mm M57 
A4.

A new workshop for production of proto-
types was built in 1972.

Batch production of AA cannon T 20/3 mm 
M55 A2B1 with manual guidance and collima-
tor mechanical aiming device of domestic de-
sign (PANS-20/3) was started in 1975. The fac-
tory started the production of side-by-side shot-
gun M75 12/70 and 16/70.

In 1977, the factory produced a pilot batch of 
100 guns 20/3 mm M55 A4B1 with Galileo sys-
tem.

The factory bought the licence for AA can-
non 40 mm Bofors L/70 with laser-comput-
er group from Swedish company Bofors.  The 
factory also developed automatic rifle and light 
machine gun for NATO cartridge 7.62x51, mod-
el M77, for export.

Workshop for manual engraving was found-
ed during the same year.

Production plant, intended for production of 
artillery and anti-aircraft guns up to calibres of 
was finished and and it started to work in 1978.

Batch production of AA cannon 20/3 mm 
M55 A3B1 with the device for semi-automatic 
movement on the principle of mechanical-frac-
tional variator with a benzine rotary engine 
Wankel was started in 1978.

In 1979, Infantry cannon 20/1 mm M75 was 
included in the armamment of the Yugoslavi-
an National Army and the factory started batch 
production immediately. The factory started 
the development of groups if automatic weap-
ons in calibres 5,56 mm and 5,45 mm.

The development of the first Yugoslavian 30 
mm automatic cannon started in 1979. An ex-
perienced designed, Bozidar Blagojevic - Zida 
was the head of the project. The factory also de-
veloped a new over-and-under shotgun M80 
BOCK, gauge 12/70.

In 1982, the factory started the batch pro-
duction of the turret for infantry combat vehi-
cle (BVP) M80 with buil-in formation weapons: 
20 mm cannon, 7.62x54 machine gun and two 
launchers for anti-tank guided rockets Maljut-
ka. The factory also started the development of 
5,56 mm submachine gun M85, based on Rus-
sian submachine gun AKS74U.

The fitting of light self-propelled AA can-
non 20/3 mm M55 A4M1, with Galileo devic-
es J171 to vehicle BOV 3 with four-wheel drive 
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-  4x4 (BOV-M) was finished during the follow-
ing year.

At Victory Day parade in 1985 in Belgrade, 
the factory showed four anti-aircraft two-barrel 
artillery systems with 30 mm cannons designed 
by Bozidar Blagojevic. The cannons were in-
cluded in the armament of the Yugoslavian Na-
tional Army as automatic cannon M86.

During the same year, the factory continued 
the development of two-barrel anti-aircraft ar-
tillery system, FOKA, by introducing a mod-
ern fire control system of Swiss company Con-
traves. The factory designed a two-seat turret 
with the possibility of receiving data on the tar-
get from the radar. The commander had a de-
vice for panoramic viewing. The turret moved 
using servo-electro system made by French 
company SAMM.

The development of turret VIDRA for the 
assembly to infantry combat vehicle started in 
1985. 30 mm cannon was built into the tur-
ret. The factory produced first submachine gun 
M85 in NATO calibre 5.56x45 mm and devel-
oped Mini Mauser sporting rifle M85, for the 
American market.

In 1986, the factory built and set to work Se-
ktor C, a workshop for assembly and testing of 
prototypes with a 100 m tunnel, and the build-
ing of engineering-computer centre IRC. Com-
puter centre is equipped with IBM computers 
and IBM licenced designing software - CAD-
AM. Investment was supported by the Minis-
try of Defense. 

Production of 30 mm cannon M86 for tur-
ret system VIDRA started in1987.  The facto-
ry contracted the production of 10 turrets with 
30 mm cannons - pilot batch. The plant for pro-
duction of machine guns M84, M86 in 7.62x54 
and heavy machine gun in 12.7 NSV M87 was 
set to operation as well.

In 1988, the factory developed a compact de-
sign pistol in 9 mm Parabellum model M88.

The development of self-propellent AA 
two-barrel artillery system FOKA on cater-
pillar track chassis was finished in 1989. De-
sign testing was done in the presence of experts 
from Switzerland and France. Final testing, in 
the presence of experts from forein companies 
that were included in the project was success-
fully done in the autumn of 1989.

In july of the sam year, the factory started 
the development of the first double-action pis-
tol in calibre 9mm PARA CZ 99. Technical de-
mands were set by an American partner, with 
the intention to offer the US Army and Police 
to test the pistol. First pieces were made during 

We had some interesting guests at Zastava Arms booth

We had some interesting guests at Zastava Arms booth
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the same year and they were shoen to the order-
ing party.

Pistol CZ 99 was presented for the first time 
in Las Vegas, USA, on January 19, 1990. 

Batch production of pistol CZ 99 started in 
1991.

In 1992, the factory finished the develop-
ment and testing and started batch production 
of 7.62 mm submachine gun M92, based on 
submachine gun M85.

 On May 19, 1992 UN Security Coun-
cil  brought sanctions to import and export of 
weapons for Socialist Federative Republic of Yu-
goslavia. That stops the placement of Zastava’s 
weapons to foreign markets and the factory falls 
into crisis. The export of large quantities of new 
pistol CZ99 that the factory planned was post-
poned for some other time.

1992- (Modern Development)
On May 19, 1992 UN Security Coun-

cil  brought sanctions to import and export of 
weapons for Socialist Federative Republic of Yu-
goslavia. That stops the placement of Zastava’s 
weapons to foreign markets and the factory falls 
into a new crisis. The export of large quantities 
of new pistol CZ99 that the factory planned was 
postponed for some other time.

The factory finished the development and 
testing and started batch production of 7.62 
mm submachine gun M92, based on subma-
chine gun M85.

The factory also developed 10 mm pistol 
10AUTO, based on pistol M57.

In 1993 The factory started the development 
of small calibre revolver, R22 Kobac.

Using the Mauser mechanism, the factory 
developed 12.7 mm long range rifle Black Arrow 
M93. The factory later developed .50 Browning 
model, as well. Equipping of the Army of Feder-
al Republic of Yugoslavia started in 2001, while 

the Police used the rifle during the ninetis of 
the twentieth century. 

The factory finished the development of 30 
mm automatic grenade launcher M93. After 
thorough testing, the Army of FRY included it 
into the armament in March 2003. Batch pro-
duction started during the sam year.

The factory developed police sniper repeat-
ing rifle M93, for calibres 7.62x51 mm and 7.92 
mm.

 

1994
The factory developed semi-automatic sport-

ing rifle LKP 96 in .308 Win., based on auto-
matic rifle M77.

Pilot batch of revolver R22 Kobac was fin-
ished.

The factory started the development of re-
volver .44 Remington Magnum King Kraguj.

Semi-automatic small-bore rifle in .22LR 
was developed.

1995
The factory developed semi-automatic sport-

ing rifle in 7.62x39 mm based on military rifle 
M59, that got mark LKP 66.

The factory developed and produced pilot 
batch of Pump Action shotgun, gauge 12/70.

Development of pistol Dark Lady, calibre 
6.35 mm.

Production of pilot batch of revolver .44 
Remington Magnum King Kraguj.

1996
Development of 9 mm submachine gun 

MASTER FLG based on the design of rifle M70.
Start of batch production of revolver .44 

Remington Magnum King Kraguj.
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1997
In February, the factory signed a contract 

with German distributor Kettner, that brought 
Zastava Arms back to the European market of 
hunting and sporting guns. In the following 
five years, Kettner generally represents Zasta-
va Arms in five European countries: Germany, 
Belgium, Austria, France and Spain. 

In March, Zastava Arms, for the first time 
after 1992, participated at international fair 
in Nuremberg with the complete program of 
sporting, hunting and self-defense weapons, us-
ing a part of the booth of the new partner Ket-
tner. 

By the end of the year, the factory exports to 
Europe products in the value of 3 milion Ger-
man marks.

The factory developed a new generation of 
shotguns in gauges 12/70 and 12/76, shotguns 
over-and-under M75/97, Kipplauf rifles with 
changeable barrels in 7.26x54R mm and 12/76.

1999
The factory was bombed on April 9 with 

four guided missiles. Total direct damage was 
estimated to be approximately 60 million USD.

By the end of the year, all machines that were 
moved outside the factory during the bomb-
ing and saved, were returned to the factory and 
the production process was renewed. Missing 
equipment was partially purched, and the pro-
cess of completion of production lines was con-
tinued in the following years.

2000
By the decisions of the Government of Re-

public of Serbia, the factory comes out from 
the Zastava Group and changes its name into 
Zastava namenski proizvodi d.p. (Zastava spe-
cial purpose products).

 2001

The factory started the development of the 
system for heavy infantry machine gun in cali-
bre 12.7 on a tripod, named COYOTE, and later 
it got mark M02.

The factory developed and tested pistol CZ 
999, based on previous model CZ99.

Automatic rifle M21 in calibre 5.56 mm was 
presented to public on September 26.

2003
The factory was re-registered to Zastava oru-

zje (Zastava Arms) on October 22.
Pistol CZ 999A, intended for the Army and 

Police was produced.
On occasion of celebration of 150 years of the 

factory, on October 27th, the guest of the facto-
ry was Mikhail Timofeyevich Kalashnikov.

2004
In January, the factory started the export of 

hunting and sporting guns into the US, after a 
pause of twelve years. The American Senat re-
turned the status of normal trade relations to 
Serbia. American trade company KBI became 
the importer. 

In May, the Army of FRY included the auto-
matic rifle M21 into its armament.

2005
In March 10, the Government of Serbia and 

Montenegro renders Conclusions to start the re-
structuring of the companies of defense indus-
try of Serbia and Montenegro. They anticipated 
financial consolidation at the level of December 
31, 2004, as well as the need for the factory to re-
duces the workforce.

At the beginning of July, 914 employees vol-
untarily left the factory. They decided to accept 
the leaving money that the factory defined to-
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gether with the Government of the Republic of 
Serbia and that were at the highest level in Serbia.

Financial consolidation was done by the con-
version of debts into state shares, so that after 
that, Zastava Arms owned 33% of the capital.

From April 1, there was a new Law on trade 
with arms and army equipment, which intro-
duces civilian control through the participation 
of several Government Ministries for issuing of 
export permits. Same Law defines conditions for 
obtaining export licences. By the end of the year, 
over 100 Serbian private export companies ob-
tained export licence.

On April 5, there was a re-registration and 
transformation of the factory into a joint stock 
company, with the state of Serbia as the major-

ity shareholder.  Company changes the name to 
Zastava oruzje AD.

On October 18, teh factory signed a Memo-
randum of Understanding with American com-
pany Remington and first commercial contract 
for the placement of sporting guns to the USA, 
Canada and Mexico through Remington’s sales 
network, for the following five years.  The con-
tract became valid on Januar 1, 2006 and it was 
signed with Remington’s importer, company 
USSG.

In August, the factory entered the list of prov-
en suppliers of military weapons for UN mis-
sions.

During the year, production and business ar-
eas were reorganized. Production plant for mil-

The participants in the performance done on the occasion of 150th anniversary of the Arms Factory (students of 
Polytechnics School – new name of Military-Craftsman School), 2008
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itary weapon and Production plant for civilian 
program were formed, with Common capacities.

2006
First delivery for Remington was done on 

January 15. By the end of the year, all deadlines 
were met and the factory exported 24,000 units 
of hunting and sporting guns.

64 young workers were employed for train-
ing in production.

In April, another 110 workers were employed 
training in production. 

During the year, 11 CNC machines came to 
the factory - modern machining centres, which 
further improved the productivity of the facto-
ry.

The factory bought the licence for 3-D de-
sign from IBM - software CATIA.

On December 26, the factory received a di-
ploma Golden Applause, as the most successful 
company in Serbia in 2006, for the employment 
of young workers. 

During the year, the factory started to form 
the production of stainless steel sporting rifle, 
using technologies received from the American 
partner Remington.

 
2007

The factory developed a model of small-bore 
rifle Youth, model 05, intended for the youth in 
the USA and the placement throught company 
Remington. 

The factory continued to form the produc-
tion of stainless steel sporting rifles, primarily 
for export to the USA.

In September and November, the facto-
ry signed contracts for equipping of UN peace 
missions, in the value of approximately 20 mil-
lion USD.

2008
In February, at the session of the Military 

Council of the Serbina Army, a decision was 
rendered to accept the pilot batch of automat-
ic rifle M21 and the batch production was al-
lowed.

2011
The company returned to the US market 

in 2011, when SDPR signed contract with 
company Century International Arms, for the 
export of sports and hunting line of Zastava 
Arms products. The contract between Zastava 
Arms and SDPR was signed on November 25, 
2011, by the General Manager of Zastava Arms, 
Rade Gromovic and assistant director of SDPR, 
Nenad Miloradovic. The value of the contract 
was USD 14.8 million. During 2012 and 2013, 
starting value of the contract increased to USD 
36.5 million, with the tendency to rise further. 
Apart from the Contract, the value of these 
partner relationships is found in exceptional 
cooperation, mutual and expert exchange of 
experiences of Zastava Arms and Century 
International Arms.

2012/2013
After the contract with SDPR was signed, 

for the export of arms to US company 
Century International Arms, young workers 
were employed and modern equipment was 
purchased, due to increased production. During 
the period 2012 - 2013, 310 young workers 
were employed and 11 CNC machines were 
purchased.
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РЕЗЮМЕ
Страдание сербского народа от терро-

ра турок привело к Первому сербскому вос-
станию в 1804 году. Повстанцы столкну-
лись с отсутствием оружия, боеприпасов и 
оборудования. По этой причине, Вожд Ре-
волюции, во главе Карагеоргия Петровича 
установил приоритет - организовать и во-
оружить армию. В 1808 году в Цойхгаусе в 
Нижнем городе Белградской крепости, на-
чато литье  пушек отечественной системы. 
Это были так называемые „Гайдук” пушки.

 В конце 1832 года правительство сно-
ва в Белграде построило  Арсенал - первую 
штатную оружейную мастерскую. Там начат 
ремонт и переделка стрелкового оружия. 
Вскоре построен склад пороха, кузница и 
слесарьская.  В 1847 году весь комплекс был 
преобразован в военно-технический завод. 

 Из-за ссложного международного по-
ложения княжества Сербии, министр  Га-
рашанин в 1848 г. обновыл  идею по неза-
висимому домашнему производству ору-
дий. В конце 1849 года, первая 15 кВ паро-
вая машина бельгийского происхождения 
(производство льежского завода Лашоссе) 
была введена в эксплуатацию. Машина была 
презначена для пушечно-литейного завода. 
Но, Турция и Австрия активно протестиро-
вали против строительства пушечно-литей-
ного завода. Таким образом,  Министерство 
внутренних дел 11 марта 1851 году предло-
жило город Крагуевац  в качестве места для 
литейного завода. Конечно,  17 марта  князь 
Александр Карагеоргиевич подписал указ о 
постановлению  литейного завода в г. Крагу-
евац.  В конце этого месяца все установки из 
Белграда перемещени в Крагуевац.

Константину Магазиновичу и Гараша-
нину  удалось получить разрешение фран-

цузского императора Наполеона III-го  на-
нять контроллера литейного завода  из го-
рода Дуэ, Шарла Лубри. Лубри покинул Па-
риж 5 Января 1853, и прибыл в Белград 28 
Января того же  года. Четыре дня спустя, он 
подписал контракт о положении руководи-
теля литейной и сразу же отправился в Кра-
гуеваац.

 27 Октября 1853, первые пушки были 
успешно отлиты в литейном заводе в Крагу-
еваце. Эта дата является датой создания За-
ставы оружия и начало индустриализации 
Сербии.

С момента создания до пер-
вой мировой войны

В 1853 году в Крагуеваце изготовили че-
тыре полевых пушек калибром четырех 
фунтов и двух коротких гаубиц. В течение 
следующего года, в рамках пушечно-литей-
ного завода  построенна ремесленная шко-
ла,  пиротехника, фонд для больных, инсти-
тут медицинского страхования сотрудни-
ков в литейном заводе, предтечей социаль-
ного страхования в Сербии. В том же году, 
Шарл Лубри вернулся во Францию и лейте-
нант Петр Протич стал менеджером пушеч-
но-литейного завода.

В мае 1855 года, первые машины для хо-
лодной штамповки и резки пули от свин-
ца были приобретены из Бельгии. Машина 
также имела четыре штампы для изготовле-
ния сферических и цилиндрических пулей 
экспансивного и сжатого типа - Мини и Ло-
ренца.

Инспекционный контроль и сертифика-
ция всех продуктов была создана 5 Февра-
ля в 1856 году. В следующем году, построена 
и оборудована кузница для ковки в формах 
и пушечно-литейный завод мощностью зна-
чительно расширен. Дальнейшее развитие 
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завода пошло дальше в двух направлениях. 
Во-первых, во время 1860-х годов, созданна 
кузница. В 1863 году, сушки древесины по-
строены. В том же году началось производ-
ство нарезных Лаита пушек. В 1865 году в 
системе Лаита, завод начал  выпускать пуш-
ки M.1858, 4 фунта, калибра (85,6 mm), с на-
циональным лафетом для всех типов ору-
жий, разработанного  от Миливоје Петро-
вич-Блазнавацем. Последние батареи ору-
дий Лаита были отлиты в 1886 году.

Первый офис конструкторов оружиа был 
создан в 1866 году, и в 1871 году мастерская 
для картриджей стала Департаментом.

В соответствии с соглашением, подпи-
санным 25 Июля 1878 года на Берлинском 
конгрессе, Сербия получила независимость 
четырех районов: Район города Ниш и Пи-
рот округа, Топлица и Вранье.

По идеи Коке Миловановича первая со-
временная отечественная одноместная вин-
товка производится на заводе Маузер-Обер-
ндорф в 1880 году. На тот момент это была 
самая лучшая винтовка в мире.

Первые промышленные электростанции 
были установленны в новом здании мастер-
скай для картриджей в 1884 году. Первая 
динамо машина на 5 л.с. имела мощность 30 
луковиц и 2 дуговых ламп. Это произошло в 
то время, когда даже при дворе короля Сер-
бии не было электрического света, который 
был показан в первый раз в Париже, за два 
года до этого.

24 Апреля 1889 Всемирная экономиче-
ская выставка открылась в Париже. Завод 
принял участие с 42 позиции, в том числе 
пять машин. Завод получил пять серебря-
ных и одну бронзовую медаль.

Электродвигатель в качестве привода 
был введен в цехах завода в Крагуеваце в 
1890-х годах. Производство ручных гранат 
из системы Крагуеваце, разработанны пол-

ковником Миодрагом Васичем начинает с 
1898 года.

На Всемирном экономическом ярмарке в 
Лондоне в 1907 году, завод получил серебря-
ную медаль.

Первая авиабомба была произведена в 
1913 году.

Первая мировая война
В начале ноября 1914 Военно-техниче-

ский завод был эвакуирован в крепости го-
рода Ниш.

Подводные мины были выпущены в 1915 
году. 17  сентября 1915, 43 бомбы были сбро-
шены на Крагуевац, в основном на воен-
но-технический завод. По этому случаю, са-
молет был подбит из пушки от Мета холм 
(холм над Военно-техническим заводом).

Сербская армия отступала через Алба-
нию в Грецию. Работники Военно-техниче-
ского института отступили с армией. Груп-
па 400 сотрудников Военно-технического 
завода в Крагуеваце сели на 11 кораблей со-
юзников Января 1916, в Дуррес и они были 
переведены на французский военный завод.

Завод между двумя мировы-
ми войнами

В январе 1919 года на Парижской мирной 
конференции было объявлено, что ущерб, 
понесенный ВТЗ 70% от довоенной стоимо-
сти.

В том же месяце 400 рабочих вернулись 
из французского военного завода и отре-
монтированые первые мастерские были 
введены в эксплуатацию в июле.

Военно-технический завод был переиме-
нован в артиллерийский технический завод 
(АТЗ), 30 Ноября в 1923 году.

В 1924 и 1925 году, Министерство и FN 
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(Fabrik Nacional Herstal, Бельгия) подписа-
ли договор о покупке лицензии на произ-
водство боеприпасов 7,9х57 mm и винто-
вок M 24. Затем была построена мастерская 
по производству оружия и боеприпасов для 
пехоты.

Завод по производству боеприпасов на-
чал работать 22 Марта 1928 года, по произ-
водству оружия и боеприпасов было введе-
но в эксплуатацию на 15 Октябрь (75-летие 
первого отливка пушек в Крагуеваце). Мощ-
ность нового завода составляет 200 винто-
вок и 200 000 боеприпасов в день. Завод по 
производству винтовок был оснащен с 1.250 
машин.

В том же году, была построена Старая ра-
бочая колония для сотрудников и подпи-
сан контракт с муниципалитетом на софи-
нансирование строительства гидротехниче-
ских сооружений (водоснабждение).

Это был период быстрого роста завода и в 
1929 году, на заводе АТЗ открыт отдел Фуль-
минат, для производства всех видов взрыва-
телей. В 1930 году завод начал производство 
сигналного пистолета 26 mm M 1929 на ос-
нове Чешского разрешения. Весь завод был 
переименован в ВТЗ 4 марта в 1931 году.

9 Августа 1933 на сессии Совета мини-
стров, был сделан вывод, что ВТЗ в Крагу-

еваце стал важным центром военной про-
мышленности в Югославии. Телефонная 
станция была построена на заводе в том же 
году.

В июле 1936 года завод получил лицен-
зию от Брно Збройовкa, Чехословакиа, что-
бы производили пулемет 7,9 mm M 1937.

Водоснабжение, финансируемое Воен-
но-техническим заводом было построено и 
введено в эксплуатацию в марте 1938 года.

Колония, содержащая 384 квартир былa 
завершена в Станово поле.

В 1939 году в соответствии с патентом  №. 
12 939 с 1 Май 1935 для малокалиберного 
устройства Лазара Йовановича начало про-
изводство малокалиберной винтовки 5,6 
mm. По сути, это был ствольный адаптер 5,6 
mm для стандартной винтовки 7,9 mm М24. 
На основе идеях того же конструктора, ВТЗ 
начал производство экспериментальных 
спортивных винтовок LJ модели и прототи-
па .380 ACP пистолетов M1931, системы Йо-
ванович.

Начало производство легких пулеметов 
по лицензии чешской Збройовки. Завод сно-
ва получил название ВТЗ, в 1940 году.

Вторая мировая война
Завод до войны был европейский гигант 

с 12 000 сотрудников и 10 000 машин. Герма-
ния занимает Крагуевац и ВТЗ, 11 Апреля в 
1941 году.

На 4 Июн, Департамент экономики и ору-
жия Вермахта, пришли к выводу, что было 
бы наиболее важные промышленные объек-
ты в Крагуеваце ввести в эксплуатацию в за-
каз на поставку немецкой армии.

22 Июля немецкие решили эвакуировать 
заводы и работники принимают в Рейх, по-
тому что они отказались выполнять задачи, 
поставленные вермахтом.

Отель « Јадран», Крагуевац, 1920-го года
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21 Октября был массовый расстрел лю-
дей из Крагуеваце в парке Шумарице. Сре-
ди них было около 300 учащихся средних 
школ и большое количество рабочих из Во-
енно-технического завода.

22 Июня 1942 Немцы переместили де-
монтированную турбину в шахтах, которые 
работали на рейх.

1945 - 1970
Завод Красная Знамень

Крагуевац и ВТЗ освобождаются 21 Ок-
тября, в 1944 году. Военно-технический за-
вод был вполностью разрушен во время 
Второй мировой войны.

Завод  возобновил работу 26 Октября в 
1944 году. Из 12 000 сотрудников, что завод 
был до войны, 670 вернулся на завод. Авто-
мат калибра 9 mm M 1944 B2 производится 
в том же году.

16 Марте 1945 года после столетия, про-
изводство боеприпасов было перенесено из 
Крагуеваца по решению Государственно-
го управления. Это было началом процес-
са перемещения персонала и оборудования 
от Военно-технического завода в других ча-

стях Югославии, для того, чтобы помочь 
развитию всей страны, потому что в то вре-
мя крупнейший завод был потенциал для 
специалистов и техников, и таким образом 
стал питательной средой для промышлен-
ности Югославии.

20 Июля ВТЗ был передан Министерству 
обороны и изменил свое имя на Оружей-
ный Завод Югославской народно-освобо-
дительной армии (НОА) (1 марта 1945 года 
название было изменено на военно-техни-
ческая мастерская,  а 28 июля получил на-
звание Военно-технический завод „21 Ок-
тябрь»). Многие мастерские были восста-
новлены в том же году.

В январе 1946 года завод был переимено-
ван на Компания Красная Знамень.

Полная реконструкция завода была за-
вершена в 1948 году. Прототип Б1 пушки 
был сделан в том же году.

 Документация для военной винтовки 
M48 была завершена в 1949 году. В следую-
щем году завод начал производство прото-
типа 20 mm зенитной пушки и ручного гра-
натомета РГ. Перемещение оборудования 
и персонала продолжается переселением в 
Сараево департамента оптики с 50 экспер-
тами. В этот период завод изготовлял про-
тотипы и испитания на следующих орудий: 
TTA Пушка 85 mm (для первых 5 югослав-
ских танков), ВТ - 82 mm безоткатное ору-
дие (первая югославская пушка с реактив-
ными пулями), BB3 - гранатомет 120 mm , 
гаубица-SH1 105 mm и реактивная пусковая 
установка ракеты с кумулятивным зарядом 
предназначена для S49 борьбу с танками на 
близком расстоянии.

В 1951 году в Париже, представители Го-
сударственного секретариата по националь-
ной обороне и Hispano Suiza SA подписали 
контракт на покупку лицензии на три пуш-
ки Hispano Suiza HS804 20mm L170 на лафе-

Освящение памятника короля Александра 
I Караджорджевича,  Объединителя перед 

Административным зданием ВТЗ,  1936-го года.
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те HSS 630-3. Развитие этих пушек было воз-
ложено на Красный Знамень. Массовое про-
изводство 7,62 mm пулемета М49  начинает-
ся в том же году.

В конце 1951 года производство орудий 
B1 было перемещено в Травник, а на следу-
ющий год полной програmmе артиллерии 
(калибра более 20 mm) также перемещены, 
вместе и 250 экспертов.

Массовое производство ножа для винто-
вок  M48 началось. Производство пневмати-
ческих винтовок и карабинов на основе вин-
товки М48 началось в 1953 году. Впрочем, 
все это не достаточно, чтобы использовать 
все возможности, которые не используют-
ся для передачи в постоянное пользование 
производственных програmm. В результа-
те референдума было принято решение ин-
вестировать 100 млн. динаров для развития 
легких пассажирских и легких коmmерче-
ских автомобилей. Позже, автономный ав-
томобильный «Застава» завод был создан в 
этой части завода.

В то же время, основная програmmа 
была разработана в 1953 году и предприятие 
освоило выпуск винтовок M48, технологией 
нажатии олова.

В 1954 году завод приступил к производ-

ству глатко ствольных ружей и малокали-
берных винтовок и пулемета 7,9 mm M53 
Шарац.

В 1959 году завод покупает машины для 
холодной ковки стволов. Введением этих 
машин в продукцию, «Застава» Оружие ста-
ла пионером в производстве ствол этим спо-
собом.

1 Июня в 1962 года благодаря интеграции 
с компанией 21. Май (Белграде), в результа-
те чего стали Завод Красная Знамень и воен-
ные заводы получили название специально-
го производства.

Массовое производство полуавтоматиче-
ских 7,62 mm винтовок  ПАП М59 началось 
в 1964 году.

В 1964 году завод устанавливает незави-
симое развитие продуктов (до этого, разра-
ботка продуктов была выполнена в полно-
стью по работам Военно-технического ин-
ститута в Белграде).

В том же году, завод начал развивать ав-
томаты система Калашникова, называемые 
M67.

В 1969 году завод заключил контракт с 
Галилео Авионика SpA (входит в Oerlikon 
Contraves SpA, Милан) на приобретение 
лицензии на блок управления огнем P36, с 
местным названием J171.

На основе винтовки M67, завод разра-
ботал автоматическую винтовку калибра 
7.62х39 mm, что в следующем году получи-
ла название  M70.

1970-1992
Штурмовая винтовка M70 калибра 7,62 х 

39 mm Югославской народной армией была 
принято в 1970 году. В том же году, завод 
разрабатывает охотничье ружье M70, осно-
ванные на системе Mauser для 16 часто ис-
пользуемых калибров.

Ј. Б. Тито смотр гвардии на Топчидару, 1949-го года
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Развитие зенитных орудий с три ство-
ла PAT 20/3 mm, с блоком управления ог-
нем J171 было завершено в 1971 году. В те-
чение следующего года, завод начал разра-
ботку оружия пехоты 20/1, 20 mm калибра, 
которое впоследствии было названо M75 и 
серийное производство 20/4 mm M75 A4 на-
чалось.

Новый цех по производству прототипов 
был построен в 1972 году.

Массовое производство зенитных ору-
дий ПAT 20/3 mm M55 A2B1 с ручным 
управлением, и коллимирующее прицель-
ное приспособление отечественного дизай-
на (PANS-20/3) было запущено в 1975 году. 
Завод начал выпускать глаткоствольные 
ружя M75 12/70 и 16/70.

В 1977 году завод выпустил пилот серию 
от 100 орудий 20/3 mm M55 A4B1 системы 
Galileo.

Завод купил лицензию на пушки AA 40 
mm Bofors L/70 с лазерно- компьютерской 
группой от шведской компании. Завод так-
же занимается разработкой автоматической 
винтовки и ручного пулемета для НАТО 
пули 7.62х51, модель M77, предназначен на 
экспорт.

Мастерская для ручной гравировкой 
была основана в том же году.

Территория завода, предназначена для 
производства артиллерийских и зенитных 
орудий до 40 mm была завершена и начала 
свою работу в 1978 году.

Полковник С. Митрович на новом участке артиллерийского  цеха , 1979-го года.
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Массовое производство зенитных ору-
дий 20/3 mm M55 А3Б1 с полуавтоматиче-
ским помешением по принципу механиче-
ского трение-вариатора с роторным двига-
телем Ванкеля было начато в 1978 году.

В 1979 году пехотная пушка 20/1 mm M75 
была введена в использование

Югославской народной армии, а завод 
начал массовое производство. Завод начал 
разработку семейства автоматического ору-
жия калибра 5,56 mm и 5,45 mm.

Разработка первой югославской авто-
матической пушки 30 mm, началась в 1979 
году. Опытный конструктор, Божидар Бла-
гоевич - Жида водил проект. Завод также 
разработал новые глаткоствольные оружиа 
M80 калибра 12/ 70.

В 1982 году завод начал массовое произ-
водство башнь для боевой машины пехоты 
(БМП) M80 со встроенной 20-mm пушкой, 
пулеметом 7.62х54 и две пусковые установ-
ки управляемых ракет Малютка. Завод так-
же инициировал разработку  автомата 5,56 
M85, на основе русского AKС74У.

Установка АА пушки 20/3 mm M55 A4M1, 
са Галилео J171 на БОВ-3 транспортное сред-
ство с четырьмя колесами – закончена в те-
чение следующего года.

На Парада в Белграде в 1985 году на День 
Победы, продемонстрировано четыре дву-
ствольных зенитных артиллерийских ком-
плексов с 30-mm пушкой, разработанних 
Божидаром Благоевичем. Пушка была вве-
дена в использование Югославской народ-
ной армии, как автоматическая пушка M86.

Выступление Фабрики оружия на ярмарке в Скопье, 2001-го года
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В том же году, завод продолжал разви-
ваться двуствольный систем зенитной ар-
тиллерии ФОКА, внедрением современной 
системы управления огнем швейцарской 
компании Contraves. Завод конструировал 
башню для двух человек с возможностью 
принимать данные от радара. Командир 
имел устройство для панорамноого осмо-
тра. Французская компания SAMM сделала 
электроэнергетический систем дла движе-
ниа куполы. 

Развитие башни Видра для боевой маши-
ны пехоты началось в 1985 году. 30 mm пуш-
ка была установлена в куполе. Завод выпу-
стил первий автомат М85 калибра 5.56х45 
mm НАТО и разработал мини винтовку 
система Маузера М85, для американского 
рынка.

В 1986 году был построен и введен в экс-
плуатацию сектор Ц- мастерская для сбор-
ки и испытания прототипов с 100 м туннеля 
и инженерно-компьютерным центром IRC. 
Вычислительный центр оснащен компьюте-
рами IBM и IBM лицензией на програmm-
ное обеспечение процесса конструирова-
ния. Инвестиция была поддержана Мини-
стерством обороны.

Производство 30-mm пушки M86 для 
башнь системы Видра началось в 1987 году. 
Завод имел контракт за 10 башней с 30-mm 
пушками - пилот серии. Завод начал произ-
водство пулеметов M84, M86 в 7.62х54 mm и 
крупнокалиберного 12,7 mm M87 НСВ.

В 1988 году завод разработал компактный 
пистолет 9 mm Parabellum, модель M88.

Развитие самоходного двухствольного ар-
тиллерийского система FOKA для гусенич-
ной машины было завершено в 1989 году. 
Конструкторское испитание было сдела-
но в присутствии экспертов из Швейцарии 
и Франции. Окончательное тестирование 
было успешно сделано осенью в 1989 году.

В июле того же года, завод приступил к 
разработке первого пистолета двойного дей-
ствия 9mm PARA, CZ 99. Технические тре-
бования, были установленные американ-
ским партнером, чтобы предложить амери-
канским военным и полиции. Первые пи-
столети были сделаны в том же году, и они 
представлены заказчику.

Пистолет CZ 99 был введен в первый раз 
в Лас-Вегасе, США, 19 Января 1990 года.

Серийное производство пистолета CZ 99 
началось в 1991 году.

1992  
В 1992 году завод закончил разработку и 

тестирование автомата в 7,62 х39 mm M92, 

Д. Баич, сербский известный кинорежиссер, 
кинопартнёр фабрики,  2001-го года
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основанный на базе автомата M85, и начали 
массовое производство.

19 Мае 1992 года Совет Безопасности 
ООН вводит санкции на импорт и экспорт 
оружия Социалистической Федеративной 
Республики Югославии. Они останавливает 
размещения оружия „Застава” на 
зарубежные рынки и заводы оказались 
в кризисной точке. Запланированный 
экспорт большого количества новых CZ99 
пистолетов был отложен во второй раз.

Завод также развивает 10-mm пистолет 
10AUTO из пистолета M57.

В 1993 году завод приступил к разработке 
малокалиберного револьвера, R22 ястреба.

Использованием механизма Маузер, 
завод развивает снайпер 12,7 mm M93 Черная 
стрела. Заводом был позднее разработан 
и .50 Браунинг модель, тоже. Оснащение 

Вооруженных Сил Федеративной Республи-
ки Югославии началась в 2001 году, в то 
время как полиция применила снайпер в 
конце  ХХ века.

Завод закончил производство первой 
серии автоматического гранатомета 30 mm 
M93. После тщательного тестирования, 
армия СРЮ гранатомет ввела в воружение 
в марте 2003. Серийное производство 
началось в том же году.

Для полиции Завод разрабатывает 
снайперскую винтовку M93, в 7.62х51 mm и 
7,92 mm.

 1994
Завод разрабатывает полу-автоматиче-

ское охотничье ружье LKP 96 калибра .308 
Win, основанно на M77 автомате.

Рабочие завода в качестве статистов на съёмках серии иностранного производств о строительстве 
Титаника, 2011-го года.
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Опытная партия револьвера R22 заве-
ршена.

Завод начал разработку револьвера .44 
Remington Magnum , King Kraguj.

Полуавтоматическая малокалиберная ви-
нтовка в калибре .22 LR была разработана.

1995
Завод разрабатывает полуавтоматиче-

скую винтовку калибра 7.62х39 mm от 
военной винтовки M59, которая была 
названа LKP 66.

Завод разработал и изготовлены опытные 
серии глаткоствольного оружиа 12-го 
калибра.

Развитие пистолета Темная Леди, калибр 
6,35 mm, завершено.

Производство опытных партий рево-
львера .44 Remington Magnum, King Kraguj, 
реализуется.

 1996
Развитие автомата MASTER FLG 9 mm на 

основе дизайна автомата M70 начинается.
Начало серийного производства рево-

львера .44 Remington Magnum, King Kraguj.

 1997
В феврале, завод подписал контракт 

с немецким дистрибьютором Kettner, 
который принес Застава оружие назад на 
европейский рынок для спортивного и 
охотничьего оружия. В ближайшие пять 
лет, в общем, Kettner представляет Застава 
оружие в пяти европейских стран: Германии, 
Бельгии, Австрии, Франции и Испании.

В марте Застава оружие в первый раз с 1992 
года, приняла участие в Международной 
ярмарке в Нюрнберге с полным набором 
оружия для спорта, охоты и самообороны, 
используя часть стенда партнера Kettner.

К концу года, завод экспортирует в 
Европу в размере 3.000.000 немецких марок.

Завод разрабатывает новое поколение 
ружья калибров 12/70 и 12/76, с вертика-
льным стволами M75/97, Kipplauf винтовка с 
сменными стволами в 7.26х54R mm и 12/76.

1999
Завод бомбили 9 Апреля с четырьмя 

управляемыми бомбами. Прямой ущерб 
оценивается примерно в $ 60 миллионов.

К концу года, все машины которые 
были перемещены из завода во время 
бомбардировки, были возвращены на 
фабрику и производственный процесс 
был снова восстановлен. Недостающего 
оборудование было частично куплено, а 
процесс завершения производственных 
линий продолжается и в последующие годы.

2000
По решению Правительства Республики 

Сербии, Застава оружие покинула из 
заводов Застава и изменила свое название 
на Застава производство специального 
назначения д.п.

 2001
Завод начал разработку крупно-

калиберного пехотного пулемета 12,7 на 
пехотном лафете, названный Койот, позже 
повторно M02.

Завод разрабатывает и тестирует пистолет 
CZ 999, основанный на предыдущей модели 
CZ99.

Штурмовая винтовка 5,56 mm M21 была 
впервые представлена на суд зрителей 26 
Сентября.
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2003
Фабрика была переименована на Застава 

Оружие, в 22 Октябрья.
Сделан пистолет CZ 999A, предназначен 

для военных и полицейских сыл.
По случаю 150-летия завода, 27 Октябрья 

на заводе был в посешении Михаил 
Калашников конструктор автомата АК47.

2004
В январе завод начал экспортировать 

охотничье оружие в США, после перерыва, 
длившегося двенадцать лет. Сенат США 
вернул нормальные торговые отношения 
с Сербией. Американская компания KBI 
стала импортером.

В мае армия СР Югославии приняла 
оружие M21.

2005
10-й Марта правительство Сербии 

и Черногории делает вывод, чтобы 
начать реструктуризацию оборонной 
промышленности Сербии и Черногории. Они 
предсказали финансовую консолидацию 
на уровне 31 Декабря 2004 года и заявили 
о необходимости для уменьшения рабочей 
силы.

В начале июля, 914 сотрудников 
добровольно покинули завод. Они решили 
принять выходное деньги, которые 
были определены заводом, совместно 
с Правительством Республики Сербии, 
которое было тогда на самом высоком 
уровне в Сербии.

Финансовая консолидация осуществляе-
тся путем преобразования долга в акции, в 
пользу государства, и после этого, Застава 
оружие имеет право собственности на 33% 
капитала.

1 Апреля был принят закон о торговле 

оружием и военной техникой, внедрением 
гражданского контроля через участие госу-
дарственных министерств дла разрешения 
экспортних лицензий. К концу года, более 
100 сербских компаний получили лицензию 
на экспорт.

На 5 Апрель была перерегистрация 
и преобразование завода в акционерное 
общество, в котором государство Сербии 
является мажоритарным акционером. Из-
менено название в Застава оружие а.д.

18 Октября завод подписал меморандум 
о взаимопонимании с компанией Remington 
и первый коmmерческий контракт на ра-
змещение спортивного оружия в США, 
Канаду и Мексико через сеть продаж Re-
mington, в течение следующих пяти лет. 
Контракт действует с января 2006 года и 
был подписан с импортером USSG.

В августе, завод вошел в список дове-
ренных поставщиков боевого оружия в 
миссии ООН.

В течение года, завод был реорганизован. 
Территория завода для военого оружия 
и производственные мощности для гра-
жданских програmm были сформированы.

2006
Первая поставка для  Remington была 

сделана 15 Январья. К концу года, все сроки 
соблюдены и завод экспортировал 24.000 
единиц охотничьего и спортивного оружия.

64 молодых работников, занято на про-
изводстве.

В апреле, еще 110 рабочих были заняты в 
производстве.

В течение года 21 станок с ЧПУ- совре-
менные обрабатывающие центры, приходит в 
завод, которое будет способствовать дальне-
йшему повышению производительности за-
вода.
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Завод купил лицензию на 3-D програ-
ммное обеспечение от IBM - КАТИЯ.

26 Декабре завод получает диплом 
Золотой аплодисмент, как самая успешная 
компания в Сербии в 2006 году, из-за 
трудоустройство молодых работников.

В течение года, завод начал выпускать 
винтовки из нержавеющей стали, используя 
технологию, предоставленную партнером 
США Remington.

 2007
Завод разработал модель малокалиберной 

винтовки, для молодежи в США, модель 05,  
для продажи через компанию Remington.

Завод продолжает выпускать спортивные 
винтовки из нержавеющей стали, в первую 
очередь для экспорта в США.

В сентябре и ноябре, завод подписал 
контракты на оснащение миротворческих 
миссиях в суmmе около 20 миллионов 
долларов.

 2008
В феврале на заседании Военного совета 

сербских военных, было принято решение 
принять нулевую серию винтовки M21 и 
тогда позволили массовое производство.

2011
Когда СДПР и американская Century 

International Arms компания, в 2011 году, 
подписали контракт на экспорт охотничего 
и спортивного оружия из Застава оружиа, 
„Застава” вернулась на рынок США. 
Контракт между Застава оружие АД и 
СДПР подписан генеральным директором 
„Застава” оружие АД, Раде Громовичем и 
помощником директора СДПР Ненадом 
Милорадовичем на 25.11.2011. года. Сто-

имость контракта составляет 14,8 млн. 
долларов США. Первоначальная стоимость 
контракта в 2012 году и в 2013 году 
увеличился до 36,5 млн., с тенденцией 
к дальнейшему росту. Тоже достигнуты 
значительные партнерские отношения и 
обмен опытом между фирмами.

2012-2013
После подписания контракта на экспорт 

американской Century International Arms 
компании, „Застава” оружие АД продолжает 
принятие молодых рабочих и приобретение 
современного оборудования, в связи с 
увеличением объемов производства. Во 
время 2012-2013 годов, Застава оружие АД 
получила 310 молодых работников.





Колевка српске индустрије          257

Управници, вршиоци дужности 
управника или директори 
Тополивнице и Фабрике оружја

Шарл Лубри,
мајор француске војске
(Charles Loubry)
(1798 -1854)

управник 
1853 - 1854.

Петар Протић,
п. пуковник
(март 1825 -4.9.1863)

управник
1854 - 1859

Јован Белимарковић,
ђенерал
(1827 -1906)

управник
1859 - 1861

Миливоје Петровић
– Блазнавац,

 ђенерал
(1824 -1873)

управник
1862 - 1865

Милутин Јовановић,
ђенерал

(1828 -1888)

управник
1861 - 1862

Франтишек (Фрањо) 
Александар,
Зах, ђенерал
(1807 -1892).

управник 
1865 – 1867



258                             Колевка српске индустрије

Сава Грујић, ђенерал
(1840 -1913),

управник 
1875 - 1876

Павле Шафарик, Арт. 
п.пуковник
(1846 -1902),

управник
1877 - 1878 и
1888 - 1893

Илија Чолак-Антић, арт. 
п.пуковник

управник
1879 - 1883

Божидар Крстић, арт-тех. 
п.пуковник

управник
1901 - 1904

Дамњан Влајић, 
артиљеријско-технчки 

пуковник
(1854-1944),

управник
1894 -1897

и 1899 - 1900

Недељко Вучковић,
арт-тех. п. пуковник

управник
1904 - 1909

Радивоје Т. Бојовић,
арт-тех. пуковник

(1864 - ?),

управник
1910

Велимир Стефановић,
почасни ђенерал
(1831 -188?),

управник
1867 - 1869,
1871 - 1874
и 1884 - 1887
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Васа Б. Божидаровић,
арт. пуковник
(1869 - ?),

управник
1914 - 1916.

Карло Михел,
арт. пуковник

управник 
1910 - 1912

Нестор Ј. Манаковић, 
пуковник

управник
1919 - 1921.

Живојин Д. Терзибашић,
дивизијски ђенерал
(1878-1943),

управник
1922 - 1930.

Тома П. Павловић, Арт-
тех бриг. ђенерал

(1882-1960)

управник
1930 -1932

Божин Ј. Хаџи-Илић, 
ђенерал

(1882 - ?),

управник
1936 - 1937

Милан Т. Јовановић,
дивизијски ђенерал

(1875-1942),

управник
1932-1935

Боривоје П. Јосимовић
ђенералштабни див ђенерал

(1892-1955)

управник
1938
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Владимир Д. Лукић,
ђенерал
(1887-1961),

управник
1936 - 1937

Радивоје С. Златановић,
дивизијски ђенерал
(1884.- 1983),

управник
1938 -1941

Управни одбор

1944 - 1945

Војислав Радић,
генерал-мајор

(1902–1971).

управник
1945 - 1955

Војислав (Воја) Никетић,
(1911-1980)

управник
1945

Дипл инж.Првослав Раковић
(1914–2003)

директор
1955 - 1962

Слободан Митровић,
пуковник

(1923 - 2011)

1962 - 1966
и 1975 -1986.

Војислав А. Савић,
дивизијски ђенерал
(1881-1967),

управник
1935-1936
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Дипл. Инж. Живомир 
Милутиновић
(1936-2007).

директор
1973 -1975.

Инж. Петар Варјачић
(1928-1999)

директор 
1966 - 1973

Мр. Вукашин 
Филиповић, 
пуковник
(1943-2008).

директор
1986 -1996.

Дипл. Инж. Бранко 
Шмигић
(8. X 1954 -)

директора 
1996

Ђорђе Несторовић
(1956-)

директор
1998 – 2003.

Мр Драгољуб Грујовић
(1948-)

директор
1997 - 1998

и 2004 - 2007.

Др Маринко Петровић, 
пуковник

(10. III 1952 -)

директор
2003-2004

Ђорђе Глишић 
пуковник

(1954-)

директор
2004
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Раде Громовић
(1964 - )

директор
2007 -

Зоран Алексић
(1951 -)

директор
2007 – 2007
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
У ФАБРИЦИ 
ОД 1944. ДО 2012. ГОДИНЕ

Година број запослених
1944. 670
1945. 723
1946. 1433
1947. 2743
1948. 3508
1949. 4667
1950. 5124
1951. 5370
1952. 5394
1953. 5158
1954. 5553
1955. 5715
1956. 5669
1957. 6196
1958. 7385
1959. 7542
1960. 7653
1961. 8142
1962. 3165
1963. 3624
1964. 4197
1965. 4141
1966. 4408
1967. 4464
1968. 4663
1969. 5972
1970. 6986
1971. 7125
1972. 7920
1973. 6858
1974. 7187
1975. 4916
1976. 4879
1977. 4961
1978. 5430

Година број запослених
1979. 6100
1980. 7173
1981. 7700
1982. 7863
1983. 7995
1984. 8090
1985. 8360
1986. 8541
1987. 8491
1988. 8394
1989. 8295
1990. 7796
1991. 7441
1992. 7273
1993. 7124
1994. 6873
1995. 6670
1996. 6374
1997. 6175
1998. 6042
1999. 5662
2000. 5339
2001. 3798
2002. 3593
2003. 3554
2004. 3509
2005. 2572
2006. 2723
2007. 2710
2008. 2590
2009. 2589
2010. 2144
2011. 1944
2012. 2283
2013. 2197
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Промене знака и логотипа
кроз историју фабрике

ВОЈ.ТЕХ.ЗАВОД
КРАГУЈЕВАЦ

VOJ.TEH.ZAVOD
KRAGUJEVAC

Military Technical Works, Kragujevac,
February 15, 1883- November 1, 1915

ВОЈНОТЕХ. ЗАВОД - КРАГУЈЕВАЦ
Вој. Тех. ЗаВод - КрагујеВац
Military Technical Works, Kragujevac,
December 1, 1918- November 30, 1923

and March 4, 1931 - April 12, 1941

ЗАВОД 44
Military Technical Works or Works 44, Kragujevac,

July 28, 1945- September 4, 1947

АРТ . ТЕХ . ЗАВОД - КРАГУЈЕВАЦ

Artillery Technical Works, Kragujevac,
November 30, 1923 - March 4, 1931
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П
РЕ

ДУЗЕЋЕ44 ПРЕДУЗЕЋЕ 44
PREDUZEĆE 44

Red Flag Enterprise [CZ] or Enterprise 44 [P44]
September 4, 1947 - July 14, 1962

Red Flag Works [ZCZ]
July 14, 1962 - April 1, 1991

Zastava Arms, Kragujevac
Octobar 22, 2003
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