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Горан Миленковић

Позиву Црвеног крста Крагује-
вац да се прикључе акцији „Трка 
за срећније детињство” и својим 
донацијама помогну онима који-
ма је помоћ потребна одазвало 
се неколико локалних фирми. 
Захваљујући њима прикупљена 
су новчана средства која ће об-
радовати један број малишана. 

Комисија за социјалну делат-

ност Црвеног крста Крагујевац 
донела je одлуку да овог пута 
приоритет буду ученици ОШ 
„Драгиша Луковић Шпанац” у 
Доњој Сабанти.

У договору са директорком 
школе купљена је пећ која ће 
предшколцима и ученицима ове 
школе обезбедити топлије учио-
нице за предстојећу зиму.

Представника 33 
породице из Маршића 
којима прети дужничко 
ропство и пленидба 
имовине због њива 
које су им одузете 
1978. године примио 
је градоначелник 
Крагујевца, који 
је обећао да ће 
разговарати са 
надлежнима како би се 
решио њихов проблем. 
сада је све на чекању

Милан Ранковић из Маршића 
затражио је разговор код градо-
начелника Крагујевца Радоми-
ра Николића како би га упознао 
са тешком ситуацијом у којој се 
налазе 33 породице из овог села 
и затражио помоћ да се избегне 
пленидба њихове имовине. 

Овим породицама судски 
извршитељи већ су почели да 
уручују решења о пленидби не-
покретности јер нису у стању 
да плате велике износе које је 
досудио суд на име враћања 
накнаде коју су добили од др-
жаве када им је 1978. године 
експроприсано земљиште за 
потребе ширења Фабрике ауто-
мобила „Застава”.

Износи које ове породице 
морају да плате крећу се од пет 
до 10 и више милиона динара 
како би им биле враћене пар-
целе одузете пре скоро 40 го-
дина. Они су враћање тражили 
путем судских тужби, не рачу-

најући да ће износи које ће 
морати да плате бити толики, 
а када су видели да је то дале-
ко изнад њихових могућности 
спремни су да одустану од за-
хтева за враћање земље, о чему 
су се и званично изјаснили. 

Међутим, како наводи Милан 
Ранковић, стечајни управник 
Фабрике аутомобила „Застава”, 
на коју се ово земљиште води, 
Никола Баста из Београда неће 
да прихвати ово одустајање, 
већ тражи паре. До њих се мо-
же дићи само принудним из-
вршењем и продајом имовине 
ових мештана, што је у неким 
случајевима већ почело да се 
спроводи и прети да их остави 
без крова над главом. 

Како наводи Ранковић, код 
градоначелника је био на ду-
жем разговору, после којег је 
Николић обећао да ће учинити 
све да помогне мештанима Мар-
шића како би се нашло решење 
да им се не плени имовина. Он 
је, наводи Ранковић, најавио да 
ће разговарати са надлежнима 
који се баве овим необичним 
случајем. Како каже, сада су 
све очи упрте у Николића јер 
мештани не знају коме више да 
се обрате.   

Извршитељи су пленидбу 
имовине већ започели. Тако 
су, по наводима Ранковића, 
код мештанке Миланке Панте-
лић, која је укњижила њиву на 
себе, али није вратила држави 
накнаду исплаћену пре четири 
деценије, извршитељи дошли 
да продају њену кућу јер је суд 
досудио да плати десет милиона 
динара.  

Она нуди њиву која је већа од 
оне која јој је враћена, па чак и 
стару кућу која преипада њој и 
брату, како јој не би продавали 
кућу у којој живи, али изврши-
тељи то не прихватају јер стечај-
ни управник фабрике аутомоби-
ла хоће готов новац, објашњава 
Ранковић.

Драгићу Станковићу, на при-
мер, већ се спроводи прунудна 
наплата јер је судском пресудом 
задужен да врати милион динара 
држави, а како није имао новца 
одбијали су му  две трећине од 
плате већ годину дана, а потом 
половину примања.

И сам представник мештана 
Милан Ранковић треба да плати 
11 милиона динара за враћених 
1,1 хектара њиве, иако има ре-
шење да је постигао поравнање 
са некадашом директорком у 
Фабрици аутомобила да се одри-
че захтева да му се земља врати.

Све ове породице су спрем-
не да се одрекну захтева за 
враћање земље да би сачували 
имовину, па нека та земља ос-
тане фабрици аутомобила и не-
ка је продају. Овако нам прети 
дужничко ропство. Све је ово 
због тога што је ова земља пре 
четири деценије нама плаћана 
1.500 динара по ару, а сада су 
одредили да се ар рачуна по 
тржишној цени од 1.000 евра. 
Нико на то није рачунао јер 
смо мислили да ће се цена ре-
валоризовати, као што је рађено 
до 2005. године. Ово мора да се 
реши јер је много породица уг-
рожено, закључује Милан Ран-
ковић. 

 М. ПАНТИЋ

АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

Поклон за школарце у 
Доњој Сабанти

УГРОЖЕНИ МЕШТАНИ МАРШИЋА ТРАЖЕ РЕШЕЊЕ

Извршитељи траже 
милионе динара

МИЛАН РАНКОВИЋ У УНИЈИ КОЈА МУ МОЖЕ ОТИЋИ „НА ДОБОШ”

ПОЛИЦИЈА

Резани дуван у бункеру 
аутомобила

Крагујевачка полиција ухапсила је С. М. (1968) из Београда и М. 
Г. (1983) из околине Пећинца, због постојања сумње да су извршили 
кривично дело недозвољен промет акцизних производа. 

Полиција је на путу Аранђеловац - Топола у „фијату“ београдских 
регистарских ознака, којим је управљала С. М. и у ком је на месту су-
возача био М. Г. пронашла 100 килограма резаног дувана, сакривеног 
у специјално изграђеном бункеру.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они су, уз 
кривичну пријаву, приведени Основном јавном тужилаштву у Аранђе-
ловцу.  

Заплењена марихуана у 
породичној кући

Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу 
ухапсили су С. С. (1975) из овог града, због постојања сумње да је 
извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у про-
мет опојних дрога.  Полиција је приликом претреса породичне куће 
у којој осумњичени борави у Крагујевцу, пронашла мању количину 
марихуане, као и вагицу за прецизно мерење. 

Сумња се да је С. С. претходно испред своје куће продао пакетић 
марихуане двадесетшестогодишњем мушкарцу из Крагујевца. 

С. С. је одређено задржавање до 48 сати и он је, уз кривичну прија-
ву, приведен Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, док ће про-
тив двадесетшестогодишњака бити поднета кривична пријава, због 
постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћено 
држање опојних дрога. 

НОВА ПЕЋ ОДМАХ ЈЕ ИСПРОБАНА


