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Pucawe lanca
Пише Мирослав Јовановић

J
edna televizija, nacionalna, u ponedeqak je javila da
toga dana Poreska uprava u Kragujevcu nije radila sa
strankama zato {to su u wenoj zgradi nastavili {trajk

radnici „Metal sistema”, ali sada le`e}i po podovima.
Po tome bi se dalo zakqu~iti da su ugro`eni poreznici i
wihovi klijenti, a da su {trajka~i ti koji ih ometaju. Sve-
jedno kako je izve{ta~ „oma{io” u odre|ivawu pravog
„subjekta” ovih de{avawa, priklonio se zvani~noj be-
zose}ajnosti prema nesre}nicima iz jednog bankrot pre-
duze}a, u nepreglednom nizu sli~nih.

Dok ove novine stignu do ~italaca jo{ se sva{ta mo`e
izdoga|ati sa pobuwenim radnicima, jer su im bri`ni
~uvari dr`avnog interesa ve} pogasili grejawe i elek-
triku, mo`da }e neka budala natutkati i policiju na wih,
ali problem stopedesetak metalaca koji su ve} mesecima
`ivi-mrtvi re{en biti ne}e.

[ta to zna~i?
Niti }e vlasnik „Metal sistema” preko no}i uspeti da

natankuje 700 hiqada evra za isplatu polugodi{wih
plata, a ~ak i da ih nekako „izmisli”, nema snage da krene
daqe, niti dr`ava ima na~ina i voqe da ispegla ne{to za
{ta je najve}i krivac, niti se radnicima sada mo`e pro-
dati „ono” za bubrege.

„Metal sistemi” su znate koji po redu, samo u Kragu-
jevcu, privatizacioni proma{aj. Ta~nije, onaj kriti~ni
deo preduze}a koji se zove lan~ara i koji je nekada pri-
padao uglednoj i mo}noj Industriji „Filip Kqaji}”. On
je, sa sve `ivim qudima koji danas {trajkuju, prodat
mladom biznismenu, kome je sa prvobitnom mati~nom
firmom dobro krenulo, ali je onda s malim zaletom
po{ao u veliki skok, preinvestirao se, uhvatili su ga
pipci krize, dugovi, otplate kredita, plate za radnike
koji ne rade...

To je aktuelni deo pri~e, ali je stvarni zaplet
napravqen mnogo ranije, jo{ pre {est-sedam godina, kada
su dr`avni mudraci re{ili da do kraja rasto~e stari
„Filip Kqaji}”, koji je tokom ratova i drugih ludila za-
ista izgubio deo tr`i{ta i tehnolo{ki korak, ali jo{
nije bio za staro gvo`|e. Me|utim, u nekim beogradskim
odajama odlu~eno je da se „Filip” poput „Zastave” pre
toga, „restrukturira i dekomponuje”, {to }e re}i - usitni
u vi{e delova kojima }e se, navodno, lak{e na}i kupci
ili, ako to lep{e zvu~i, strate{ki partneri.

Re~eno - u~iweno, fabrika je udrobqena i
raskr~mqena, a kako je to ura|eno dovoqno govori
sada{wa slika: nema vi{e proizvodwe industrijskih i
motornih lanaca, ni transportera i konvejera, a od skoro
dve hiqade radnika ve}ina je morala da se pozdravi sa
starom dobrom fabrikom. Ostalo je wih 150 u pogonu
lan~are koju su kupili „Metal sistemi”, ali i oni ve}
mesecima broje „zadwe (radne) dane”.

Dakle, prve poteze ka katastrofi po~ela su da vuku
dr`avna tela eksperimentima „dekomponovawa” fabrike,
a prodaja tih delova potom je i{la oprobanim metodom -
samo da se skinu sa spiska i sa vrata. Onda je, kad se pre
vi{e od godinu dana videlo da „Metal sistemi” opasno
{lajfuju i kad se tra`ila intervencija Agencije za priva-
tizaciju, dr`ava ostala nema. [ta vi{e, iz Fonda za razvoj
odobren je pozama{an kredit za „va|ewe” firme, ali spasa
nije bilo. Zna~i, opet je neko „gore” pogre{no dijagnozi-
rao stawe i odobrio rizi~no rasipawe dr`avnih para.

„Kreatori” svih ovih gafova sada pre}utkuju svoju kriv-
icu, odbijaju}i da poni{te privatizaciju i preuzmu brigu
o radnicima koji su postali socijalni slu~ajevi. Zaboga,
oni bi bili novi teret dr`avi. [trajka~i, naravno, dobro
prepoznaju ovu eskiva`u i zato protestuju u Poreskoj up-
ravi, stavqaju}i svima do znawa da je dr`ava wihov grobar
jer ih je, zajedno sa fabri~kim halama i ma{inama, pro-
davala kao eksere. Ona im je „izabrala” novog gazdu i ona
nije reagovala dok se ne{to jo{ spasiti moglo.

Pred o~ima javnosti traje jo{ jedna radni~ka nesre}a
kao pri~a „s tu`nim krajem”. Jo{ samo da poreznici is-
postave ra~un {trajka~ima za „le`arinu”, pa da svr{etak
bude u totalnom mraku.

Svi okre}u 
glavu 
od nas

Poziv 
na ulice
sada ne pali

Ja tu ni{ta 
ne bih 
dir’o

VLADO ^APQI], TRENER
RADNI^KOG 1923.

„NAPREDWACI” U 
AKCIJI

Професор Миодраг Стојковић, вођа пројекта 
института матичних ћелија

[TRAJK RADNIKA
„METAL SISTEMA”

Велика крагујевачка 
шанса



 

 

 

 

ВЕЛИКА КРАГУЈЕВАЧКА ШАНСА 

ХОЋЕ ЛИ КРАГУЈЕВАЦ ДОБИТИ ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈУ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА 

 

Чека се „блага“ вест из Београда 

Ако Министарство науке буде спремно да уложи 9,3 милиона евра у научни пројекат развоја регенеративне 

медицине у Крагујевцу, проф. др Миодраг Стојковић, иницијатор оснивања Института за биологију матичних 

ћелија, одмах је спреман да почне рад на овом подухвату, који може променити крагујевачку и српску, али и дати 

значајан допринос светској медицини    

Пише Јаворка Станојевић 

Име најпознатијег српског генетичара, проф. др Миодрага Стојковића, најшира јавност углавном везује за 

вантелесну оплодњу. Овај научник, који је радом у најпознатијим светским институтима стекао планетарну 

славу, вратио се у родни Лесковац где, заједно са супругом Петром, у својој Специјалној болници, помаже 

паровима без деце да до потомства дођу ВТО методом. Иако су сви углавном чули за чувеног научника, мало 

Крагујевчана зна да професор Стојковић предаје на овдашњем Медицинском факултету. 

Још мање је позната чињеница да долазак овог светски признатог научног имена у Крагујевац није уобичајене 

професорска „тезга”, већ озбиљна намера да у овом граду оформи научну базу за проучавање матичних ћелија. 

Ова намера преточена је у пројекат оснивања Института за биологију матичних ћелија, који би требало да ради у 

саставу Медицинског факултета. Идеја пренета на папир, поткрепљена свим потребним аргументима и 

прорачунима, тренутно се налази на столу надлежних у Министарству за науку, а ових дана требало би да се зна 

да ли је држава спремна да уложи 9,3 милиона евра у научни подухват у који, поред професора Стојковића, 

верују челни људи крагујевачког високог школства и локална самоуправа.  

У функцији „резервног дела“ 

Иако о томе отворено не говоре, они који су „залегли” да Крагујевац постане носилац развоја веома перспективне 

гране регенеративне медицине надају се да би добра вест могла да стигне већ следеће недеље, јер би у посету 

Медицинском факултету 15. децембра требало да дође министар науке и технологије Божидар Ђелић. Уколико 



он саопшти да је у државној каси има довољно новца, професор Стојковић спреман је да истог часа почне да ради 

на овом озбиљном подухвату. 

- План је да се на платоу иза зграде факултета изгради објекат површине четири хиљаде квадрата која би, поред 

тога што би збринуо више катедри, имао банку матичних ћелија и лабораторију опремљену по највишим 

светским стандардима. У раду Института би, поред домаћих стручњака, учествовали и странци који би помогли 

својим огромним искуством, а наши талентовани млади људи добили би прилику да се усавршавају као њихови 

вршњаци у свету и не би морали да иду у иностранство.  

Наша намера је да овај део централне Србије постане препознатљив на мапи светских медицинских достигнућа. 

То је, можда, крупан залогај ако се зна да се матичне ћелије у свету примењују и проучавају више деценија и ако 

се узме у обзир да сам ја у Шпанији радио у институту који има површину од 34.000 квадрата, али се мора од 

нечега почети, сматра овај научник, додајући да толико верује у могућности које пружа лечење матичним 

ћелијама да би, да има 10 хиљада евра, без размишљања сам финансирао оснивање Института.  

- Да би обични људи могли да схвате оно на чему ми радимо треба им најпре објаснити шта заправо представља 

матична ћелија. Најједноставније, то је она ћелија која се налази у стадијуму развоја када још није одлучила шта 

ће да буде. Наш циљ је да је, у лабораторијским условима, „усмеримо” да постане ћелија која нам је потребна. 

Значи, научник има могућност да, од матичних прави нервне, мишићне, крвне или било које дуге ћелије. Кад 

једном добијемо такву ћелију онда је можемо аплицирати у људски организам како би она преузела функцију оне 

која не ради.  

Најпростије речено, то вам је као прављење резервног дела помоћу кога можете да извршите сервисирање 

људског организма. То значи да је намера да, уместо узимања лека, који само помаже да се надокнади изгубљена 

функција неког органа, сада можемо да помогнемо да се тај орган поврати и почне нормално да функционише, 

каже професор Стојковић. 

Изузетни успеси и велика нада 

Овај научник каже да моћ матичних ћелија није неограничена, али истиче да постижу изузетан успех уколико је 

реч о строго контролисаној примени.  

-Успех лечења зависи од типа болести и од типа матичних ћелија које се користе. Кад смо имали покушаје 

лечења повређене кичмене мождине пацова на институту у Валенсији успешност је износила и до 80 одсто и 

толико животиња је успело да прохода. Успешност код лечења последица срчаног удара, односно некротичног 

ткива или слабости срчаног мишића, такође је јако велика, као и квалитет и дужина живота пацијената код којих 

је обављена трансплантација матичних ћелија. У свету се доста ради на примени матичних ћелија у лечењу 

дијабетеса, Алцхајмерове, Паркинсонове и других болести које се до сада до сада сматране неизлечивим.  

Мене највише занима рад са нервним ћелијама и томе сам највише посвећен. Резултата има, али је то рад који 

захтева стрпљење, јер је понекад потребан деценијски труд да би се направио мали помак, каже наш саговорник. 

Иако чврсто верује да ће, као нада за излечење више од 100 врста болести, регенеративна медицина обележити 

21. век, професор Стојковић не жели да улива лажну наду оболелима. 

- За неке болести имаћемо врло брзо решење (рецимо за повреде нерава или кичмене мождине), али за неке 

сигурно не пре пет до десет година. Ту мислим на болести срца, Паркинсонову, Алцхајмерову, шећерну болест... 

Такође желим да нагласим да се, када је реч о повреди кичмене мождине, успех може очекивати само код свежих 

повреда. То не значи да пацијенти са старијим повредама не треба да гаје наду, јер наука тражи решење како и 

њима да помогне, објашњава проф. Стојковић.  

Став да ће лечење апликацијом матичне ћелије у будућности постати равноправно фармакотерапији и 

хируршким интервенцијама овај научник поткрепљује чињеницом да ни фармацеутска индустрија више није 

против матичних ћелија. Највеће фармацеутске куће помажу истраживања на овом пољу, јер су схватиле да 

путем њих могу да унапреде рад на новим супстанцама и лековима. То је, по њему, један од најсигурнијих 

показатеља да је апликација матичне ћелије има потенцијал да промени многе ставове везане за могућност 

медицинске науке. 



Ово су, према мишљењу професора Миодрага Стојковића, више него довољни разлози да наша земља искористи 

шансу и ухвати прикључак како сутра не би дошли у ситуацију да нам други продају нешто што својом памећу 

можемо да направимо. Напомињући да сваки, па и научни, рад има комерцијалну страну, др Стојковић каже да је 

у плану да будући Институт за биологију матичних ћелија и зарађује продајом добијеног материјала. 

Пошто је јасно да овај научник импресивне биографије ни најмање не сумња у оно што ради многи имају дилему 

због чега своја истраживања није наставио у светским институтима, или у Београду, који отвара више 

могућности. Објашњавајући да научнику није важно где ради него какве услове има, др Стојковић каже да га је у 

град на Лепеници довело то што је у професорима Слободану и Небојши Арсенијевићу које се налазе на челу 

Универзитета и Медицинског факултета, као и међу бројним младим колегама, препознао сараднике са визијом 

да почну пионирски и мукотрпан подухват рада на нечему што представља будућност науке. Такође сматра да 

Шумадија и Крагујевац, у коме постоји добар Клинички центар коме гравитира 2,5 милиона људи, заслужују да 

добију једну велику научну институцију, а на одлуку да одабере Крагујевац за своју научну базу утицала је и 

подршка локалне самоуправе која је показала безрезервну спремност да пружи сваку врсту помоћи из оквира 

своје надлежности. 

Пошто сматра да су аргументи које је изнео довољно уверљиви и да постоје сви услови да Крагујевац добије 

новац за Институт, овај научника нема разумевања за негативан одговор: 

- Ако нам не одобре средства једино што ћу, у том случају, моћи да кажем је да смо глупи. Ако пропустимо ову 

шансу ја ћу се посветити искључиво раду на вантелесној оплодњи, јер нема веће награде од сазнања да сте 

допринели да настане један нов живот, каже стручњак који је, занемарујући материјалу страну, одлучио да се 

врати како би помогао развој науке у својој земљи. 

  

  

  

  

  

    

  

    


