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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

 

 

 

Република Србија и Град Крагујевац, отимају имовину радника у Крагујевцу. Пошто 

је држава радницима одузела скоро све, претварајући их у нужно зло друштва, на ред је 

дошла и радничка имовина. 

Град Крагујевац је више година користио и плаћао закуп простора у сутeрену Зграде 

Дома самоуправљача, који је у влсништву Савеза самосталних синдиката Крагујевца. СССК 

је око 400 м2 простора у, овој згради, стекао инвестицијом у изградњу ове зграде, од својих 

средстава. Имовина СССК  је укњижена. 

Град Крагујевац у марту 2014.године,  обавештава СССК да више неће да плаћа 

закуп простора  јер је то имовина Републике Србије. Упознају нас са пресудом у спору, који 

су Република Србија и Град Крагујевац водили против једне политичке странке, која је 

такође имала у власништву простор у згради Дома самоуправљача. 

Том пресудом Основног суда у Крагујевцу одузима се имовина туженој политичкој 

странци и у попису просторија које се одузимају,  грешком, суд наводи и простор у сутeрену 

зграде, који је делом и у власништву  СССК и Радничког универзитета „Црвени барјак“. 

Ову пресуду, пре нашег сазнања да она постоји потврђује и Апелациони суд, 

методом преписивања. 

Одмах по сазнању, обраћамо се председницима Основног и Апелационог суда, са 

захтевом да се начињена грешка исправи, али и од једног и другог председника добијамо 

скоро идентичне одговоре,  да нисмо били странка у том спору и зато не можемо да тражимо 

измену ове пресуде! 

Сувопарно и охоло! Господо председници, а шта је са правдом, или шта је са здравом 

логиком? Уместо да се извините и наложите исправљање грешке, казните кривце, а нас 

посаветујете како да дођемо до елементарне правде, ви процењујући да не можемо да Вас 

угрозимо, јер нисмо владајућа политичка странка, шаљете нам формалан и понижавајући 

одговор. 

Суштина одговора Министра правде, коме смо се такође обратили, може се сажети 

у реченици да Министарство правде није надлежно да нам даје правне савете. Да ли сте  

можда Министре  надлежни за правду у овој држави? 

СССК покреће тужбу против Града Крагујевца који је узурпирао и користи нашу 

имовину, али Основни суд у Крагујевцу и поред протока времена од 6 месеци, још није 

заказао прво рочиште. 
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Радници у Србији одавно су закључили да се држава и судови непријатељски односе 

према њима и правду траже пред Међународним судовима. СССК ће ускоро организовати, 

због свега наведеног, протест испред зграде Суда у Крагујевцу, а потом затражити правду 

обраћајући се међународним организацијама. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Савез самосталних синдиката Крагујевца 

                                                                               Председник 

                                                                    _____________________ 

                                                                                     Југослав Ристић 

                        
Достављено: 

- Медијима 

- Министру правде 

- Градоначелнику Крагујевца 

- Председницима Основног и Апелацио ног суда  

 

 

 

У Крагујевцу, 22.02.2016.г.     

 


