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Сажетак
Данас у свету не постоји пример економски моћне државе без раз-

вијене војне индустрије и њеног позитивног дејствa не само на нацио-
нални развој земље, већ и на њен међународни положај и утицај у ак-
туелним дешавањима у свету. Војну индустрију, као интегрални део 
националне привреде, карактерише примена врхунских технологија, 
висок ниво организације рада, производња изузетно сложених и најса-
временијих система и средстава наоружања и војне опреме, као и мак-
симално ефикасна контрола квалитета и поузданости. Са просечним 
годишњим извозом од око две милијарде долара, извоз наоружања и 
војне опреме са војним инжењерингом представљао је основну покре-
тачку снагу привредног, економског и социјалног развоја бивше Југосла-
вије. Полазећи од актуелности теме, односно значаја војне индустрије за 
економски развој и међународни положај државе са развијеном војном 
индустријом, у овом раду је презентован развој војне индустрије бивше 
СФРЈ као корисно искуство за актуелне креаторе економског развоја Ре-
публике Србије. 
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Увод
Југословенска народна армија (ЈНА) не-

када је сврставана међу најјаче оружане 
снаге у Европи, као четврта или пета сила 
по војној моћи. У непосредном окружењу 
са седам држава, од којих је свака имала 
одређене претензије према деловима те-
риторије СФРЈ, војна индустрија предста-
вљала је значајан чинилац заштите терито-
ријалног интегритета и суверенитета би-
вше СФРЈ. 

Деведесетих година прошлог векa, од 
око 80 хиљада радно ангажованих у војној 
индустрији 43,3% чинили су запослени на 
територији Републике Србије у више од 20 
фабрика. Војна индустрија имала је безре-
зервну институционалну подршку кроз 
финансирање развоја и модернизације вој-
них капацитета и војно техничких и науч-
них институција, као и школовање и усавр-
шавање стручног и научноистраживачког 
кадра у земљи и иностранству. На посло-
вима војних истраживања и развоја било 
је ангажовано око 7.300 стручњака, чиме је 
војно привредни сектор представљао во-
дећу националну „елиту“ у техничко-тех-
нолошком смислу, са производњом наору-
жања и војне опреме високе технологије и 
квалитетом светског нивоа. 

И поред страховитих разарања НАТО 
бомбардовањем, данас је српска војна ин-
дустрија поново присутна на међународ-
ном тржишту наоружања и војне опреме, 
са потпуно обновљеном производњом и 
са новим војним производима као што су 
борбено-оклопно возило „Лазар“, школски 
авион Ласта-95 и самоходни артиљеријски 
систем Нора-Б/52, који је задобио пове-
рење наручилаца у конкуренцији францу-
ских, израелских и шведских произвођача 
– за које се сматра да производе најбоље 
топове на свету.

До сада закључени војни аранжмани у 
износу од преко милијарду и по милиона 
долара указују на то да војно привредни сек-
тор објективно представља значајан фактор 
економског развоја Републике Србије. 

Период од 1945. до 1990. године
У току Другог светског рата уништено је 

98% капацитета војне индустрије Краљеви-
не Југославије. Након завршетка рата, по-
литичко опредељење је било да се средства 
наоружања и војне опреме у виду војне по-
моћи набављају искључиво од СССР. Поред 
тога, значајнију обнову капацитета војне 
индустрије лимитирао је низ објективних 
фактора као што су: недостатак стручних 
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Abstract
Nowadays is almost impossible to fi nd any country in the world, with a 

strong economy but undeveloped and poor defense industry because de-
fense industry has a strong and positive eff ect on the national development 
of the country, international position of the country and infl uence of the 
country on actual events in the world. Defense industry, as part of the na-
tional economy, is characterized by the use of modern and cuq ing edge tech-
nologies, well-organized working process, production of modern, extreme-
ly complex weapons systems and military equipment and eff ective quality 
control. Average annual export of weapons systems and military equipment 
in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia was about two billion 
dollars, so it was the strongest impulse and driving force for the economic 
and social development. Considering the importance of defense industry for 
economic development and international position of the country, the aim of 
this work is to present development of defense industry in the former Social-
ist Federal Republic of Yugoslavia as good practice and useful experience for 
actual policymakers.



287Небојша К. Драговић / Саша К. Трандафиловић ▪ Ретроспектива југословенске војне индустрије

Српска наука данас / Serbian Science Today 2016 ▪ Vol. 1 ▪ No. 2 ▪ 285–294

кадрова за развој сложенијих војних про-
грама, недовољна технолошко производна 
основа, велика несташица сировина и ре-
проматеријала, неразвијена индустријска 
инфраструктура и недостатак дефиниса-
них дугорочних војних потреба. 

Резолуција Информбироа (1948) услови-
ла је доношење одлуке о стратегијском оп-
редељењу ослонца на сопствену војну про-
изводњу и њен развој, како би се обезбе-
дила максимално могућа аутономија у оп-
ремању оружаних снага. Тиме су створени 
услови не само за проширење постојећих, 
већ и изградњу нових капацитета војне ин-
дустрије.

Највећи број нових фабрика изграђен 
је у периоду од 1951. до 1956. године. По-
четком 1957. године у саставу југословен-
ске војне индустрије биле су 32 фабрике (18 
потпуно нових) са око 21.500 запослених, 
а однос између производног и админи-
стративно-режијског особља био је 69:31%. 
Извоз наоружања и војне опреме чинио је 
22,9% од укупне војне производње.

Нормализацијом односа са СССР већи 
број војног руководства био је при ставу да 
сопствени развој и производњу наоружања 
и војне опреме треба знатно смањити, ос-
лањајући се на „братске односе“ и повољне 
услове војних набавки из СССР. На састан-
ку војног врха 1960. године начелник Гене-
ралштаба указао је на то да је правилнија 
оријентација да се средства наоружања купе 
извана, него да се производе код нас [1].

Сагласно томе, у предстојећем периоду 
долази до одустајања од већег броја ис-
траживачких програма развоја средстава 
наоружања и војне опреме, док се војни ка-
пацитети све мање ангажују за војне потре-
бе и извозне намене (табела 1). 

Период стагнације и неизвесности у 
вези са будућим статусом и развојем војне 

индустрије прекида се 1971. године када 
Савезни секретаријат за народну одбрану 
(ССНО), полазећи од значаја војне индус-
трије и војног инжењеринга као и њихове 
улоге у свеукупном економском развоју, 
доноси „Перспективни план развоја капа-
цитета војне индустрије за период од 1971. 
до 1980. године“. Овим планом утврђени су 
капацитети фабрика, њихов технолошки 
ниво, програмска оријентација, потребе 
модернизације, реконструкције и изградње 
нових капацитета, као и опредељење да се 
око 30% војних капацитета користи за пот-
ребе извоза наоружања и војне опреме [2].

У складу са стратегијским опредељењем 
ослањања на сопствене снаге кроз развој 
и производњу наоружања и војне опреме, 
укључујући и извозну компоненту, Пред-
седништво СФРЈ 1973. године усваја до-
кумент „Стање и проблеми индустрије за 
наоружање и војну опрему“, са закључцима 
којима се налаже: обезбеђивање средстава 
наоружања и војне опреме кроз сопствени 
развој и властиту производњу; интензи-
вирање научноистраживачког рада у са-
радњи са развијеним земљама; обезбеђи-
вање рационалног (економског) развоја 
и производње наоружања и војне опреме; 
модернизација и проширење капацитета 
за производњу наоружања и војне опреме; 

Табела 1. Учешће војне у укупној производњи у периоду од 1957. до 1965. године
Година 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965.
Учешће војне у укупној 
производњи (у %) 41,8 29,8 20,3 16,3 16,7 15,0 9,0 10,4 10,3

Извор: [1]
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стимулација извоза наоружања и војне оп-
реме из посебних средстава федерације, 
као и предузимање свих потребних мера и 
активности ради обезбеђења услова за ста-
билан развој и производњу НВО и војног 
инжењеринга [3].

Реализацијом ових закључака постигну-
ти су следећи конкретни резултати: у ос-
нови је извршена реконструкција и мо-
дернизација постојећих, као и изградња и 
опремање нових производних капацитета 
војне индустрије; успешно је завршен раз-
вој и освојена производња самоходног ви-
шецевног лансера ракета „ОГАЊ“, авиона 
УТВА-75, СУПЕР ГАЛЕБ и ОРАО, ракетне 
топовњаче 401, торпедне подморнице 872, 
оклопног борбеног возила БВП-80, као и 
другог наоружања; укупно је реализовано 
227 инвестиционих програма, са уложених 
око 820 милиона долара, при чему су вој-
ни програми финансирани са 52% средста-
ва из војног буџета и средствима фабрика 
војне индустрије (48%); откупљене су дели-
мичне или потпуне лиценце за производњу 
противавионске ракете СТРЕЛА 2М, тенка 
Т-72 и хеликоптера СА-341 и започето је 
формирање мешовитих комисија за војно-
економску и научнотехничку сарадњу са 
оружаним снагама других земаља [4]. На-
ведено указује на то да је осамдесетих годи-
на бивша СФРЈ располагала респективним 
капацитетима за производњу савременог 
класичног наоружања, уз следеће битне 
карактеристике војне индустрије: распо-
ложиви производни капацитети могли су 
симултано да реализују 150 производних 

програма наоружања и војне опреме, од-
носно више од 400 различитих војних про-
извода у току једне године (90% на основу 
властитог развоја и свега 10% на основу 
потпуних или делимичних лиценци); 53 
фабрике укључене у заједницу индустрије 
наоружања и војне опреме (ЗИНВОЈ) запо-
шљавале су око 75.000 лица, док је вредност 
годишње производње износила преко 850 
милиона америчких долара; инвестициона 
улагања осигуравана су повољним креди-
тирањем са каматном стопом од 1–3% и ро-
ковима отплате који су за опрему износили 
10 година, а за објекте до 25 година; просеч-
но једна трећина производа југословенске 
војне индустрије пласирана је на међуна-
родно тржиште наоружања и војне опре-
ме [1]. Расположивим капацитетима војна 
индустрија је могла производити комплет-
но наоружање и војну опрему за копнену 
војску, већину војних ваздухоплова, 90% 
средстава противваздушне одбране, плов-
них објеката ударних и обалских снага на 
мору и рекама, као и 50% наоружања и 
војне опреме за потребе Ратне морнарице, 
укључујући и комплетну опрему логистич-
ког осигурања [5].

Период од 1981. до 1990. године предста-
вља најуспешнији период војног спољно-
трговинског промета, а тиме и могућности 
војно-привредних потенцијала. Томе је 
највише допринела стабилна и технич-
ко-технолошки оспособљена производња 
средстава наоружања и војне опреме, са 
непрестаним повећањем извозне листе 
производа (у 1984. години – 992, 1987. годи-
не – 1136, а у 1990. години 1.620 средстава 
наоружања и војне опреме). У том периоду 
извоз наоружања и војне опреме и услуга 
војног инжењеринга константно се реали-
зовао у више од 50 земаља и то у следећим 
регионима: Африка (15 земаља), Азија (9 зе-
маља), Блиски и Средњи исток (6 земаља), 
Латинска Америка (7 земаља) и Европа (16 
земаља). Највеће војне аранжмане чинили 
су извоз тенкова М-84А, авиона СУПЕР 
ГАЛЕБ, ГАЛЕБ, ЈАСТРЕБ и УТВА-75, ви-
шецевних лансера ракета ОРКАН 262 mm, 
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вођених система МАЉУТКА и других сло-
женијих средстава наоружања и војне оп-
реме. Истовремено је ремонтовано и више 
од 70 војних бродова, 60 хеликоптера Ми-8 
и СА-342, 33 авиона МИГ-21, 64 авиона 
ГАЛЕБ и СУПЕР ГАЛЕБ, 10 хеликоптера, 
60 авионских мотора, 20 радарских систе-
ма, 30 ракетних система противваздушне 
одбране, 40 подморница и других војних 
пловила. Са финансијског аспекта, конкре-
тан резултат је био импресиван јер је у том 
периоду извоз наоружања и војне опреме 
и услуга војног инжењеринга реализован 
у износу од око 12 милијарди долара (НВО 
у вредности од око 5,3 милијарди долара и 
војни инжењеринг у вредности од око 6,7 
милијарди долара), што је према подацима 
међународних организација специјализо-
ваних за промет наоружања и војне опреме 
бившу СФРЈ сврставало међу 10 највећих 
светских извозника конвенционалног нао-
ружања [6].

На извозне резултате југословенске ин-
дустрије наоружања и војне опреме значај-
но је утицала не само велика потражња на-
оружања и војне опреме на међународном 
тржишту и способност да се одговори на ту 
тражњу, већ и једна од водећих улога у по-
крету несврстаних земаља, односно блиске 
везе са њиховим руководствима. Томе је 
значајно допринела и кредитна политика 
према већини традиционалних увозника 
наоружања и војне опреме и услуга војног 
инжењеринга. Кредитни услови су зависи-
ли од врсте производа и услуга, али су се 
најчешће сводили на авансно плаћање у из-
носу од 5% до 25% од уговорене вредности, 
са каматом од 3% до 10% и роком отплате 
од пет до 10 година. 

О значају војне индустрије за укупан еко-
номски развој илустративно говори пода-
так да ју је пратило око 160 предузећа у ста-
тусу „финализатора“ и око 400 предузећа у 
статусу „коопераната“, што практично зна-
чи да је војна индустрија имала сарадњу са 
око 550 југословенских предузећа и 12 вој-
но ремонтних завода [7]. Исто тако, већи-
на војних фабрика имала је комбинацију 

војно-цивилне производње, као на при-
мер заводи: „Црвена застава“, „УНИС“ 
– Сарајево, „ФАМОС“ – Сарајево, „ФАП“ 
– Прибој, „Руди Чајевац“ – Бања Лука, ЕИ 
– Ниш и др. У европским и светским раз-
мерама, таква комбинација војне и ци-
вилне производње је позната код великих 
компанија у развијеним западним земља-
ма и САД („Lockheed Martin“, „Douglas“, 
„Rolls-Royce“, „FIAT“ и други).

Феномен развоја југословенске војне ин-
дустрије истраживан је од стране експера-
та и стручњака Института за очување мира 
и политику безбедности у Хамбургу, који 
су установили да је СФРЈ као једна од че-
тири земље у развоју производила највећи 
број следећих врста наоружања: школске и 
школско-борбене авионе и авионске мото-
ре, велике ратне бродове и подморнице, ар-
тиљеријска оруђа и оклопна борбена сред-
ства, као и пешадијско наоружање и муни-
цију. Констатовали су да земље у развоју 
углавном производе наоружање и војну оп-
рему на бази страних лиценци „know-how“ 
и да су производњу борбених авиона, на 
пример, на бази властитог развоја освојиле 
само три земље у развоју: Индија, Израел 
и Југославија. Од 34 земаља у развоју, Југо-
славија је према налазима тог Института 
по производњи НВО била четврта (после 
Израела, Индије и Бразила), а по потен-
цијалним могућностима на трећем месту 
(после Израела и Бразила) [8]. 
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Научно-војна 
истраживања и развој
Почетком осамдесетих година, војно-

технички институти и опитни центри рас-
полагали су лабораторијском опремом 
чија је вредност након амортизационог 
умањења износила око 120 милиона долара. 
На пословима истраживања и развоја вој-
них програма било је ангажовано око 7.300 
стручњака разних профила и степена об-
разовања: 2.549 лица са високом стручном 
спремом, 403 магистара и 81 доктор наука, 
уз учешће 4.264 спољних сарадника. Финан-
сијска подршка износила је 2,7% од укупног 
војног буџета (око 48 милиона долара на 
годишњем нивоу), док је војна индустрија 
развојне програме финансирала са око 8,8 
милиона долара на годишњем нивоу [1].

Реализација развојних програма пред-
стављала је основну истраживачко раз-
војну делатност, у којој је ангажовано и 
до 75% расположивог кадра. Захваљујући 
завршеном развоју више од 200 система 
и средстава наоружања и војне опреме, 
крајем 1985. године војна индустрија је про-
изводила више од 400 система и средстава, 
од чега 90% на основу сопственог развоја и 
10% на основу потпуних или делимичних 
лиценци. У 1985. години на производњи 
наоружања и војне опреме ангажоване су 
172 фабрике у својству финализатора и око 
1.000 фабрика у својству коопераната. 

У циљу настављања позитивних тен-
денција, за развој и модернизацију произ-
водње наоружања и војне опреме за период 
од 1986. до 1990. опредељена су средства у 
износу од око 310 милиона долара, уз услов 
да предузећа војне индустрије морају га-
рантовати самостално финансирање дела 
производње и промета наоружања и војне 
опреме и веће учешће у финансирању ис-
траживачко развојног рада. 

Савремени развој система и средстава 
наоружања и војне опреме пратио је про-
цес непрекидног стварања нових техно-
лошких решења и поступака, као и приме-
не нових материјала, тако да је технолошки 

развој омогућавао примену савремених 
концепцијских и конструкцијских решења 
у производњи војног наоружања и опреме. 
Тиме је омогућено да се у војно-техничким 
институтима развије широка скала савре-
мених средстава наоружања и војне опре-
ме – од личног наоружања и опреме до са-
времених артиљеријско-ракетних система, 
оклопно-борбених средстава, школских 
и борбених авиона, подморница, ратних 
бродова и средстава везе и електронике. 
Учешће у наоружању и опреми ЈНА по ос-
нову домаћег технолошког развоја чинило 
је нешто више од 85%, док се преостали део 
(15%) односио на лиценцне производе.

Изузетан значај за успешну реализа-
цију пројектованих истраживања имала 
је сарадња војних и цивилних научноис-
траживачких институција, што је са своје 
стране имало немерљив утицај на технич-
ко-технолошки развој свеукупне привреде 
бивше СФРЈ. 

Истовремено, војна индустрија је имала 
и важну улогу у развоју контроле квалите-
та, увођењу стандарда контроле и обавезне 
процедуре и предвиђених поступака у за-
вршној контроли квалитета, и то не само 
у војној производњи, већ и у производњи 
коопераната.

Период од 1990. до 2000. године

Распад СФРЈ, а затим и деловање нега-
тивних спољнополитичких и економских 
чинилаца на СР Југославију знатно су 
утицали на промену услова производње и 
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пласмана наоружања и војне опреме и ус-
луга војног инжењеринга.

Последице утицаја економских и поли-
тичких санкција, као и недовољног финан-
сирања научноистраживачког развоја про-
узроковале су губљење једног од водећих 
места у војним технологијама у свету, чиме 
је смањена и конкурентска способност вој-
не индустрије на међународном тржишту 
наоружања и војне опреме.

Дезинтеграција југословенског просто-
ра, где је војна индустрија била развијана 
као складна технолошка целина са уравно-
теженом расподелом војних капацитета на 
целокупном подручју бивше СФРЈ, услови-
ла је да ниједна новооснована држава није 
била у ситуацији да самостално производи 
сложене војне системе и средства наору-
жања и војне опреме, нити да има целови-
ту понуду чак и једноставнијих производа 
војне индустрије. 

Реагујући на оружане сукобе на терито-
рији бивше СФРЈ, земље Европске уније и 
САД 1991. године уводе санкције на промет 
наоружања и војне опреме на територији 
бивше државе, да би 1992. Савет безбедно-
сти УН донео одлуку о увођењу потпуних 
економских санкција СР Југославији. Тиме 
је суспендовано закључење нових војних 
уговора, од којих су најзначајнији уговори 
са Ираном (трансфер технологије за тенк 
М84А, продаја војних бродова, артиље-
ријских оруђа и друге војне опреме у изно-
су од преко 1,5 милијарди долара), Пакис-
таном (испорука тенкова М84А у износу 
преко 600 милиона долара), Индијом (ис-
порука тенковских система за управљање 
ватром и артиљеријске муниције) и Кувај-
том (испорука вишецевног лансера ракета 
ОРКАН и брзих патролних чамаца). С дру-
ге стране, конкуренција у промету наору-
жања и војне опреме и војног инжењеринга 
на светском тржишту постаје све бројнија, 
уз понуду значајних вишкова наоружања и 
војне опреме по основу реализације Спора-
зума о ограничењу конвенционалног нао-
ружања у Европи.

Упркос санкцијама и многим другим 
ограничењима, успешно је завршен раз-
вој појединих средстава и система наору-
жања (са могућностима серијске произ-
водње), као што су: аутомат 9 mm, гене-
ратор гаса за повећање домета муниције 
130 mm, 152 mm и 155 mm, нови миноба-
цач 120 mm за домете веће од 12 km, вођена 
противоклопна ракета БУМБАР, самоход-
ни вишецевни лансер ракета 128 mm, чет-
вороцевни лансер ракета 262 mm на ша-
сији система ЛУНА, ракета ваздух-земља 
са побољшаним системом за навођење, 
дигитални радио-релејни уређаји са про-
тивелектронском заштитом, радио-уређаји 
са фреквентним скакањем РУ-5 и РУ-50, 
авио-бомба ФАБ-575 са ласерским упаља-
чем, као и екструдовано-импрегнисани ба-
рути за минобацачке мине.

Све је то допринело да се до почетка 
НАТО агресије у крајње тешким економ-
ским условима поново успостави сарадња 
са традиционалним и другим партнерима и 
настави испорука средстава и система нао-
ружања која је била блокирана у периодима 
важења санкција. Најзначајније извозне ре-
ференце система и средстава НВО у периоду 
1996–2000. односе се на извоз веће количине 
појачивача слике друге генерације, извоз се-
това МПГ-780 за модернизацију тенка Т-55 и 
склопова и резервних делова за одржавање 
тенка М-84АБ, извоз лаког пешадијског на-
оружања, извоз војних залиха, извоз хидра-
уличних серво система за ракетну технику, 
као и трансфер технологије за производњу 
савремене муниције калибра 30 mm.
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Данас одбрамбену индустрију Србије у 
ужем смислу чини шест привредних друшта-
ва са већинским државним-друштвеним 
капиталом: „Прва искра – наменска про-
изводња“ – Барич, ХК „Крушик“ – Ваље-
во, „Застава оружје“ – Крагујевац, „Милан 
Благојевић – Наменска“ – Лучани; „Први 
партизан“ – Ужице и компанија „Слобода“ 
– Чачак. Поред наведених друштава, произ-
вођачи са већинским државним-друштве-
ним капиталом су Авио индустрија „УТВА“ 
– Панчево, „Прва петолетка-наменска“ 
– Трстеник и „Телеоптик – жироскопи“ 
– Земун, као и интегратор и највећи извоз-
ник средстава наоружања и војне опреме 
јавно предузеће „Југоимпорт – СДПР“ – Бе-
оград. Комплекс производње наоружања и 
војне опреме „опслужује“ и 42 предузећа са 
различитом власничком структуром и поје-
диначним капацитетима за производњу 
делова и других компоненти наоружања и 
војне опреме, као и научне установе, ин-
ституте и лабораторије које одређује Ми-
нистарство одбране Републике Србије. Ис-
траживачко-развојне програме реализују 
Војнотехнички институт, Технички опитни 
центар и Ваздухопловни опитни центар, у 
сарадњи са другим научним институцијама 
у земљи и иностранству.

На основу предузетих мера и актив-
ности менаџмента МО и ВС у претходним 
годинама српска одбрамбена индустрија 
све више се извозно оријентише тако да 
вредност извезеног наоружања и војне оп-
реме у 2015. години износи око 750 мили-
она долара. 

Приоритети у програмској оријентацији 
предузећа српске одбрамбене индустрије и 
војнотехничких и научних установа под-
разумевају освајање савремених инфор-
мационих технологија и технологија за 
пројектовање, развој и производњу новог 
стрељачког и артиљеријског наоружања, 
свих врста муниције са тежиштем на инте-
лигентној муницији, ракетног наоружања, 
школских авиона, беспилотних летилица, 
роботизованих платформи, као и модер-
низацију артиљеријских средстава наору-
жања и војне опреме, оклопних борбених 
возила, ракетних система за противвазду-
хопловна дејства, радара ваздушног осма-
трања и јављања, авиона и хеликоптера [9].

Закључак
Кроз ретроспективу југословенске вој-

не индустрије и њене привредне односно 
економске улоге није постојала носталгич-
на намера евокације времена које је било 
време „маршала“ и које је као такво ушло у 
књигу историје. Ипак остаје чињеница да је 
у време супер сила и блоковске поделе једна 
мала држава производила борбене и школ-
ске авионе, велике ратне бродове и подмор-
нице, артиљеријска и оклопна оруђа, као и 
пешадијско наоружање и муницију и тиме 
„показала“ да војна индустрија може да 
представља покретачку снагу економског 
развоја државе. 

Истраживање, развој, испитивање и 
евалуација средстава наоружања и војне 
опреме представљају један од основних и 
најважнијих чинилаца у развоју војне ин-
дустрије. Дугорочна улагања учинила су да 
војно научно-истраживачки рад у бившој 
СФРЈ постигне изузетно значајне резултате 
на плану освајања нових технологија и њи-
хове примене не само у војној индустрији, 
већ и у многим цивилним секторима, и 
тако постане најважнији подстицајни фак-
тор привредног развоја и техничког про-
греса уопште. Насупрот томе, на основу 
донете политичке одлуке војни систем је 
2005. године морао да напусти већи број 
доктора наука и других изузетно стручних 
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и квалитетних кадрова, од којих је значајан 
број био ангажован на пословима војних 
истраживања и развоја. Налогодавци такве 
погубне одлуке вероватно нису знали или 
их није интересовало што је крајем дваде-
сетог века више од 400.000 научника било 
ангажовано на истраживању нових систе-
ма и средстава војне технике, што предста-
вља скоро половину научноистраживачког 
потенцијала света [10].

И у бившој СФРЈ људски потенцијал је 
потврдио да представља најважнији и најк-
валитетнији ресурс не само са војног ас-
пекта, већ и националног развоја. 

У измењеним условима привређивања 
„економски“ елементи неизоставно намећу 
потребу реструктурирања власничке, упра-
вљачке, програмске и организационе струк-
туре предузећа војне, односно одбрамбене 
индустрије Републике Србије. То истовре-
мено захтева изналажење менаџмент мо-
дела који ће оптимално комбиновати по-
стојеће ресурсе и могућности њихових по-
тенцијала како би се омогућио одржив оп-
станак на међународном тржишту наору-
жања и војне опреме и задовољиле потребе 
Војске Србије. За то је потребно и увођење 
нове институционалне процедуре избора 
менаџерских тимова која подразумева да 
изабрани кандидати имају пре свега стру-
чне референце кроз стечена усавршавања 
и специјализације за поједине области – од 
истраживања до коначног производа. 

И најзад, не постоји ниједна успешна 
власт која функционише без утврђених 
стратешких опредељења и јасне визије 
дугорочног развоја, односно без израже-
них тежишта, приоритета и поступности 
у извршавању задатака, остварењу ре-
зултата, достизању циљева и испуњењу 
(оправдању) додељене институционалне 
мисије. У савременој привреди изузетно 
важну улогу има војна индустрија, чија екс-
панзија уз примену најсавременијих тех-
ничко-технолошких достигнућа покреће 
целокупан привредни развој. 

Summary
Considering the economic and social de-

velopment, the experience has shown that 
defense industry has an extremely important 
role, besides its basic defensive role. 

While the World was divided into Eastern 
Block and Western Block, the former Social-
ist Federal Republic of Yugoslavia, as a coun-
try between the great and dominant powers, 
succeeded to build up defense industry, and 
it was able not only to produce fi ghting and 
training aircraft s, warships, submarines, tanks 
and other artillery armored vehicles, infantry 
weapons and ammunition, but also to achieve 
signifi cant results and be competitive on the 
market, regarding export of weapons. 

Until the end of the nineties of the last 
century, 7.300 experts were involved in mil-
itary research and development programs, 
which enabled the production of high-tech 
military equipment and world-class quali-
ty of new weapons. Besides, defense industry 
was strongly supported by institutions, which 
funded development and modernization of de-
fense capacities, military-technical and other 
scientifi c institutions, education in the country 
or abroad of professional staff , scientists and 
researchers.

Defense industry of the former Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia had 53 arms 
factories with 80,000 employed people, 12 
repair institutes (with more than 15,000 em-
ployed people), which were supported and re-
lated to more than one thousand subcontrac-
tors from the civilian sector. 

In addition, the defense industry of the for-
mer Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
produced more than 400 weapons systems and 
military equipment, whereby, more than 90% 
of the total production was based on its own 
know-how while only 10% – on licenses. 

Th e list of exported products included more 
than 1,600 weapons systems and military 
equipment, which were exported to over 50 
countries: Africa (15), Asia (9), the Near and 
Middle East (6), Latin America (7) and Europe 
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(16). Th e most signifi cant export deals includ-
ed the export of tanks M84-A, aircraft  SUPER 
GALEB, GALEB, JASTREB and UTVA-75, 
self-propelled multiple rocket launcher OR-
KAN 262 mm, guided missile MALJUTKA, 
and other complex systems. According to 
data of international organizations, which are 
specialized for military equipment and arms 
trade, the former Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia was among the top ten, regarding 
the export of conventional weapons. 

With the help of state authorities and the 
Ministry of Defense of the Republic of Serbia, 

the Serbian defense industry has succeeded, 
not only to recover production, but also to be-
come one of the leaders, considering Serbian 
export. Th ereby, the greatest contribution to 
the results achieved, has been given by mine 
resistant ambush protected vehicle “Lazar”, jet 
trainer “Lasta-95” and self-propelled howitzer 
“Nora B-52”, which have gained customers’ 
confi dence among other highly competitive 
products. According to the Serbian State offi  -
cials, a more intensive development of the Ser-
bian defense industry is expected in the years 
to come.


