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Поштовани читаоци,

Зимски број Весника МД је управо пред вама, са
насловима који ће, верујем, привући вашу пажњу. У
тромесечју иза нас, у Србији је обележен Трећи
децембар, Међународни дан особа са инвалидитетом,
под мотом који су за ову годину одредиле УН, а под
којим је обележен у целом свету – „Одрживи развој и
технолошка обећања у служби остваривања људских
права особа са инвалидитетом“. Поред ових и других
информација из наших организација широм земље,
као и информација са међуанродног плана, верујемо
да ће нарочиту пажњу привући интервју направљен
поводом оснивања Мрежe за неуромишићне болести
Србије (NMD-SerbNet). О том пројекту смо разгова-
рали са др Снежаном Којић и др Душанком Савић Па-
вићевић, као и о дијагностичким методама које је мо-
гуће спровести у Србији, о регистрима пацијената,
биобанкама и сардњи са сличним истраживачким
центрима у Европи.

Што се тиче године иза нас, она није донела
много промена, бар када је у питању област
инвалидске политике, али остаје нада да ће нова
2015. година бити година са више резултата, личних
али и свих других успеха, бар неких оставрених
очекивања...

У име свих наших жеља и настојања да свет у
нама и око нас учинимо мало бољим и садржајнијим,
свим читаоцима желим срећну нову 2015. годину и
све најбоље!

Срећно и до следећeг броја,

Иванка Јовановић
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Основана мрежа за
неуромишићне болести

Србије
(NMD-SerbNet)

Поводом оснивања Мрежe за неуромишићне болести Србије (НМД-

СербНет) разговарали смо са др Снежаном Којић и др Душанком Савић
Павићевић о овом пројекту, као и о дијагностичким методама које је

могуће спровести у Србији, о регистрима пацијената, биобанкама и сард-
њи са сличним истраживачким центрима у Европи
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Шта је NMD-SerbNet и који је
њен главни циљ?

- NMD-SerbNet је удруже-
ње лекара и истраживача осно-
вано у октобру месецу 2014.
године са циљем да се побољ-
шају дијагностика, истраживање
и терапија неуромишићних бол-
ести у Србији.

Ко чини NMD-SerbNet?
- NMD-SerbNet су основа-

ле Клиника за неурологију и пси-
хијатрију за децу и омладину
(Медицински факултет Универ-
зитета у Београду), Клиника за
неурологију (Клинички центар
Србије, Медицински факултет
Универзитета у Београду), Кли-
ничко-болнички центар Земун,
Центар за хуману молекуларну
генетику (Биолошки факултет
Унивезитета у Београду), Ин-
ститут за хуману генетику (Ме-
дицински факултет Универзи-
тета у Београду) и Институт за
молекуларну генетику и гене-
тичко инжењерство (Универ-
зитет у Београду). Језгро тима
чине проф. др Ведрана Милић
Рашић, проф. др Видосава
Ракочевић Стојановић, проф.
др Сања Миленковић, проф. др
Душанка Савић Павићевић,
проф. др Ивана Новаковић, др
Снежана Којић, др Драгица Ра-
дојковић и њихови најближи
сарадници.

Шта ново доноси 
NMD-SerbNet?

- Између институција које
су оснивачи NMD-SerbNet пос-
тоји дугогодишња сарадња. Ме-
ђутим, имајући у виду изузетан
напредак у дијагностици и
истраживањима неуромишић-
них болести у свету и чињеницу
да су генетичке терапије све
извесније, и лекари и истражи-
вачи су препознали потребу за
формирањем једне платформе
која ће интегрисати и синхро-
низовати постојеће и будуће
активности везане за неуроми-

шићне болести у нашој земљи.
Дакле, NMD-SerbNet није истра-
живачки пројекат, већ удруже-
ње лекара и истраживача које
ће се дугорочно и плански ба-
вити побољшањем и иноваци-
јама свих аспеката везаних за
неуромишићне болести у Срби-
ји. Као таква, мрежа представ-
ља један нови концепт чији је
примарни циљ добробит паци-
јента, и за сада је јединствени
пример оваквог организовања
лекара и истраживача у нашој
земљи.

Које ће бити главне актив-
ности NMD-SerbNet?

- Главне активности NMD-
SerbNet  биће систематизовање
клиничких и генетичких по-
датака, биолошког материјала и
истраживачких података веза-
них за пацијенте са неуроми-
шићним болестима из Србије;
комплетирање регистара паци-
јената и њихово повезивање са
глобалним (светским) регистри-
ма; повећање броја узорака
биолошког материјала пације-
ната који се чувају у биобанци;
регрутовање других лекара и
истраживача из Србије који се
баве неуромишићним болести-
ма, као и јачање веза са орга-
низацијама особа са инвалиди-
тетом. Наше активности ће, та-
кође, бити усмерене и ка јача-
њу постојећих и формирању
нових веза са регионалним и
међународним центрима за
неуромишићне болести. 

Ко су циљне групе 
NMD-SerbNet?

- Особе и породице са ди-
јагнозом неуромишићних обо-
љења су главна циљна група
која ће имати добробит од
активности NMD-SerbNet. Наш
циљ је да у рад мреже укључи-
мо и што већи број лекара и
истраживача из целе Србије, а у
нешто каснијој фа-зи као актив-
не партнере видимо и  органи-

зације болесни-
ка. Овом приликом
желимо да се захвали-
мо Савезу дистрофичара
Србије на пруженој подршци
приликом оснивања наше
мреже и израженој спремности
за међусобну сарадњу. Најзад,
надамо се да ћемо са остваре-
ним активностима и резултати-
ма имати прилику да се пред-
ставимо и широј јавности и на
тај начин побољшамо однос
према потребама оболелих од
неуромишићних болести. 

Како се дијагностикују не-
уромишићне болести?

- Прецизна дијагностика
неуромишићних болести је изу-
зетно сложена јер различите
болести често имају исте симп-
томе. Након детаљних клинич-
ких испитивања пацијент се,
према потреби, упућује на гене-
тичко тестирање и/или био-
псију изабраног ткива (нпр.,
мишића).

Који су генетички тестови
доступни у нашој земљи?

- У Центру за хуману мо-
лекуларну генетику Биолошког
факултета и на Клиници за не-
урологију у овом тренутку ру-
тински је могуће дијагностико-
вати око двадесет наследних
неуромишићних болести, укљу-
чујући најчешће форме мишић-
них дистрофија (Дишенову и
Бекерову мишићну дистрофију,
миотоничне дистрофије, кал-
паинопатије), болести мотоне-
урона (спиналну мишићну атро-
фију, амиотрофичну латералну
склерозу и Кенедијеву болест),
наследних сензорних и мотор-
них неуропатија, неких конге-
ниталних мијастеничних син-
дрома и митохондријских боле-
сти. Генетичке анализе на Кли-
ници за неурологију су саставни
део дијагностичке процедуре,
док их у Центру за хуману мо-
лекуларну генетику плаћају
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пацијенти. Захва-
љују-ћи раду екс-

пертске Комисије за
ретке болести при

Минис-тарству здравља
најављено је да ће трошкове

генетичких анализа за ретке
болести (у које спадају и
наследне неуромиши-ћне боле-
сти) сносити Репуб- лички фонд
за здравствено осигурање.

Колико су генетички тесто-
ви који се раде у пренатал-
ном периоду или код одрас-
лих оболелих особа поузда-
ни у Србији?

- Сви наши генетички тес-
тови су апсолутно поуздани,
укључујући и пренаталне тесто-
ве који по-дразумевају и пот-
врду да анализирани материјал
фетуса није контами-
ниран материјалом
мајке. Међу-тим, треба
истаћи да неки гене-
тички тестови имају
методолошка ограни-
чења која не дозвоља-
вају да се анализирају
све могуће мутације
повезане са одређе-
ном болешћу, што се у
налазу ге-нетичког
тестирања увек јасно
наведе. Побољшање
дијагностике, што је
један од основних
циљева NMD-SerbNet, подразу-
мева и побољшање постојећих
и увођење нових генетичких те-
стова. Наша синхронизована
активност управо ће допринети
да се прво уведу они генетички
тестови за којима постоји најве-
ћа потреба, имајући у виду и
потребе за пренаталним тести-
рањем.

Шта су регистри пацијената
и зашто су важни?

- Регистри пацијената у
сваком тренутку дају преглед
броја и клиничких карактери-
стика пацијената са истом

болешћу, као и типа мутација
код наследних болести. На тај
начин је могућа комуникација
са регистрима из других зема-
ља, са истраживачким центри-
ма и фармацеутским кућама
које, према броју особа са,
рецимо, истом мутацијом пла-
нирају тестирање новог лека,
итд. За оболелог је веома
важно да се налази у регистру
јер се тако може лако обавести-
ти и позвати у случају појаве
одговарајуће терапије за ту
болест. Генетичке терапије за
Дишенову мишићну дистрофију
и спиналну мишићну атрофију
су у фази клиничког испитива-
ња, а на прагу су клиничка
испитивања за миотоничну дис-
трофију типа 1. Регистри паци-
јената, такође, омогућавају ла-

кше и прегледније епидемио-
лошко праћење појединих бо-
лести, као и испитивање њихо-
ве природне историје. 

Србија још увек нема
националне регистре за наслед-
не неуромишићне болести. Ме-
ђутим, поједине референтне
клинике имају своје регистре
који представљају полазни
материјал за формирање наци-
оналних регистара. Један од
циљева NMD-SerbNet је пописи-
вање свих болесника са наслед-
ним неуромишићним болестима
у Србији. Пацијенти се директ-
но могу пријавити у регистре

доласком у Центар за миопатије
Клинике за неурологију, током
боравка на Клиници за неуро-
логију или Клиници за неуроло-
гију и психијатрију за децу и
омладину, или електронским
путем на адресе:
vidosava_r@yahoo.co.uk           

jelena.mladenovic.npk@gmail.com

Да ли се у Србији може ура-
дити неуромишићна био-
псија и где?

У Србији се може урадити
неуромишићна биопсија. Биоп-
сије за одрасле особе се узи-
мају у Клиничко - болничком
центру Земун, а за децу на
Универзитетској дечијој клини-
ци. Биопсију раде едуковани
неурохирурзи и ортопеди у тер-
минима који се унапред зака-

зују. Узорак узетог
ткива се, уз пропрат-
ну комплетну меди-
цинску документа-
цију, одмах достав-
ља у патохистолош-
ку ла-бораторију. Уз
писмену сагласност
па-цијента један део
ткива се припрема и
шаље у Српску био-
банку за неуроми-
шићне болести која
се налази на
Институту за молеку-
ларну генетику и

генетичко инжењерство. Други
део ткива се обрађује стандард-
ним и рутинским методама пре-
ма светским стандардима. Па-
тохистолошки извештај, који
садржи и репрезентативне фо-
тографије, доставља се на
кућну адресу пацијента. Услуга
је бесплатна за осигурана лица,
а за пацијенте из иностранства
или неосигурана лица услугу је
могуће урадити у сарадњи са
лабораторијом ван система др-
жавних здраствених установа.
Шта су биобанке и да ли
постоји биобанка за неуро-
мишићне болести у Србији?
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- У биобанкама се скла-
дишти биолошки материјал
пацијената и здравих особа (на
пример крв и деривати крви,
ДНК, ткиво, примарне мишићне
ћелије), као и детаљне и кли-
нички релевантне информације
о особама чији се биолошки
материјал чува. Тај материјал
се може даље користити за
додатна дијагностичка испити-
вања или у научно-истраживач-
ке сврхе. Он је од непроцењиве
важности за истраживања пато-
лошких механизама који леже у
основи неке болести, а која
воде проналажењу нових дело-
творних терапија. У Србији је
формирана Српска биобанка за
неуромишићне болести на
Институту за молекуларну гене-
тику и генетичко инжењерство
и она за сада садржи узорке
мишићног ткива пацијената.
Као што је претходно наведено,
уз писмену сагласност пацијен-
та, део мишићног ткива, који се
биоптира за потребе дијагно-
стике, замрзава се и чува на
ниској температури у биобанци.
У току су припреме процедура
за чување серума и фибробла-

ста (ћелија коже) пацијената.
Колекције ДНК пацијената пос-
тоје у неколико генетичких ла-
бораторија у Србији, и једна од
активности NMD-SerbNet биће
формирање јединствене банке
ДНК пацијената са неуроми-
шићним болестима. 

Да ли поседујете адекватну
опрему?

- Платформа са којом
излази NMD-SerbNet је управо
базирана на уједињењу ресурса
наших институција у циљу ру-
тинске дијагностике и савреме-
ног истраживачког рада. Реа-
лан проблем представља немо-
гућност коришћења пуног капа-
цитета опреме коју поседујемо
услед ограничених финансијс-
ких средстава за набавку пот-
рошног материјала.

Како сарађујете са рефе-
рентним Клиникама, као и
са истражвачким центрима
у свету, посебно у Европи? 

- Клиника за неурологију
и психијатрију за децу и омла-
дину и Клиника за неу-рологију
годинама негу-ју сарадњу са

н а ј е ми н е н т -
нијим центрима за
неуромишићне боле-
сти у Европи, као што су
Центар за неуромишићне
болести и Институт за гене-
тичку медицину Универ-зите-
та Њукаслу Великој Бри-
танији, Одељење за неуроло-
гију Универзитета у Милану у
Италији, лабораторије за нас-
ледне неуропатије Универ-
зитета у Антверпену у Бел-
гији, лабораторије за дистро-
финопатије Универзитета Лај-
ден у Холандији и лаборато-
рија за каналопатије Универ-
зитета Улм у Немачкој. Зах-
ваљујући овим сарадњама
урађена је и ради се генетич-
ка дијагностика код великог
броја наших пацијената, и то
она која тренутно није доступ-

на у нашој земљи из техничких
ра-злога. Многим нашим
пацијентима је на тај начин
омогућено генетичко саветова-
ње, а код неких и увођење
адекватне терапије. Даља
сарадња са иностраним центри-
ма ће нам помоћи око увођења
нових ди-јагностичких процеду-
ра, као и око организације био-
банке.

На који начин заинтересо-
ване особе могу да контак-
тирају NMD-SerbNet?

- Све информације везане
за NMD-SerbNet, генетичке ана-
лизе, регистре пацијената и
биобанкирање узорака можете
добити од координатора мреже
др Снежане Којић
(snezanakojic@imgge.bg.ac.rs)
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Поводом обележавања
Трећег децембра -  Међуна-род-
ног дана особа са инвалидите-
том, Национална организација
особа са инвалидитетом Србије
у сарадњи са свим Савезима
организовала је низ активно-
сти, а тема овогодишње мани-
фестације проглашена од стра-
не УН-а је „Одрживи развој и
технолошка обећања у
служби остваривања људ-
ских пра-ва особа са инва-
лидитетом“. 
Тим поводом, а у сусрет мани-
фестацији, четворочлану деле-
гацију Националне организа-
ције особа са инвалидитетом
Србије у име председника
Републике, Томислава Нико-
лића, примиле су саветнице
Председника, Јасмина Мит-
ровић Марић и Станислава Пак
у згради председништва 2.
децембра. Том приликом разго-
варало се о значају обележава-
ња ове манифестације, поло-
жају особа са инвалидитетом у
Србији и нарочито о активно-
стима у вези формирања лоби

групе за особе са инвалидите-
том у Народној Скупштини.
Делегација коју су чинили
Иванка Јовановић, Гордана
Рајков, Светлана Влаховић и
Михаило Пајевић замоли су
саветнице да пренесу председ-
нику Николићу све закључке са
овог састанка и наш предлог да
нас приим првом наредном при-
ликом.

Централни догађај одр-
жан је у Дому народне
Скупштине, 3. децембра са
заједничком седницом скуп-
штинских одбора за рад,
социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиро-
маштва и одбора за образова-
ње, науку, технолошки развој и
информатичко друштво, уз уче-
шће представника надлежних
министарстава и организација
особа са инвалидитетом, народ-
них посланика, других органи-
зација цивилног друштва, међу-
народних организација, неза-
висних институција и медија.
Истовремено, у холу Народне
Скупштине био је изложен и

део уметничких радова осо-
ба са инвалидитетом (који су
неколико дана касније били
изложени на тродневној смотри
стваралаштва у Народној банци
Србије). Отварању изложбе
присуствовао је и министар за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Александар
Вулин који се обратио присут-
ним представницима особа са
инвалидитетом и јавности и
током говора обећао да у 2015.
години неће бити смањивања
средстава за програме и соци-
јална давања.

Неколико дана касније, у
палати Србија одржан је
округли сто на тему - Про-
мовисање општих коментара о
приступачности и пословној
способности Комитета УН за
права особа са инвалидитетом
у Србији. Том приликом пред-
стављена је истоимена публи-
кација коју је НООИС припре-
мио уз подршку Министарства
за рад, запошљавање, борачка

Обележавање 
трећег децембра –
Међународног дана

особа са 
инвалидитетом
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и социјална питања, а о публи-
кацији су говорили министар
Александар Вулин, др Дамјан
Татић, члан Комитета УН за
праћење примене Конвенције
УН и Свталана Ђорђевић из
Министарства за људска и
мањинска права. 
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Након реновирања кан-
целарије Савеза дистрофича-
ра Србије, уз подршку Минис-
тарства за рад, запошљавање,
барачка и социјална питања, у
нашим просторијама је прире-
ђена скромна церемонија от-
врања уз присуство представ-
ника Сектора за заштиту осо-
ба са инвалидитетом. 

Наиме, гости Савеза том
приликом су били Владимир
Пешић, помоћник  министра
са сарадницама - Александром
Ђорђевић и Сањом Тодорчев
Крстић. Запослени заједно са
председником и потпредсед-
ником СДС-а, Предрагом Ба-
кићем и Радованом Павло-
вићем, разговарали су о актив-
ностима Савеза, приоритетима
за наредну годину и даљој
сарадњи са Министарством.  

В. Пешић је упознат са
свим проблемима са којима
смо се суочавали услед лоших
радних услова, с обзиром да је
зграда у којој се налазе канце-
ларије изузтно стара и трошна,
а том приликом је било разго-
вора и о даљим плановима
везаним за додатне реконструк-
ције. 

На крају посете, гости из
Министарства су у неформал-
ном и опуштеном разговору
изразили задовољство изведе-
ним радовима. 

Савез у новом
руху
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Словенија је и 2014. годи-
не, као и више пута пре тога,
била домаћин учесницима из
већег броја земаља на 44. засе-
дању Генералне Скупштине
ЕАМДА-е (Европске мреже орга-
низација дистрофича-
ра). На тродневном
скупу у Љубљани оку-
пили су се представни-
ци организација из Ср-
бије, Хрватске, БИХ,
Бугарске, Чешке, Пољ-
ске, Француске. Као
делагат Србије у овој
међународној органи-
зацији дистрофичара,
истовремено и њен
потпредседник, Иван-
ка Јовановић учество-
вала је на овом скупу, а
поред ње састанку су
присуствовали и пред-
седник СДС, Предраг
Бакић, као и Гордана

Рајков из Центра за самостални
живот особа са инвалидитетом
Србије. 

Скуп је, као и ранијих
година, имао два тематска дела
– медицински и социјални, а у

оквиру њега одр-
жана је и Скупштина и
два састанка Управног од-
бора. На свечаном отварању
гостима из иностранства али и
земље домаћина обратили су се,
поред председника ЕАМДА-е
истовремено и председника
Савеза дистрофичара Словени-
је, Бориса Шуштаршича, пред-
ставници Медицинског факулте-
та Универзитета у Љубљани,
Министарства здравља и други
званичници. 

Први дан скупа, тј. меди-
цински део, био је посвећен
представљању стања у области-
ма дијагностиковања и епиде-
миологије неуромишићних бо-
лести, испитивања неуромиши-
ћних функција, асистивних тех-
нологија у служби неуромишић-
них обољења, као и о тзв. ресто-
ративној рехабилитацији, о че-
му су говорили лекари и истра-
живачи из различитих земаља –
почев од Словеније, Хрватске,
преко Италије, Аустрије. На ску-
пу је учествовала и др Душанка
Савић-Павићевић из Србије (из
Центра за хуману молекуларну
генетику Биолошког факултета
Унивезитета у Београду) и то у
оквиру округлог стола посвеће-

ЉУБЉАНА

ЕАМДА 2014

Домаћин 45. заседања ЕАМДА-е 2015. год. 
биће Београд
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ном научним достигнућима из
ове области. 

Како неуромишћене боле-
сти спадају у тешка и ретка обо-
љења, и данас постоје велике
тешкоће у њиховом прецизном
и благовоременом дијагности-
ковању. Велики број оболелих,
око 25 % чека на дијагнозу од 5
до 30 година, а 40% има погреш-
ну дијагнозу. Преко 25 % људи
који имају неки од многобројних
типова дистрофије нису инфор-
мисани о њеној генетској приро-
ди, начинима преношења, им-
пликацијама на потомство и
слично. 

Значајан део предавања
био је посвећен истраживањима
из области електростимулације
мишића и ефектима који се тиме
постижу, укључујући и физичке
вежбе. Нарочит печат томе дао
је проф. др Милан Р. Дими-
тријевић који се у свом научном
раду посебно бави овом темом.
Он је говорио о томе како нерв-
ни систем може да контролише
нашу моторику, чиме се бави
ресторативна неурологија као
грана неурологије, употребља-
вајући процедуре за унапређе-
ње функција нервног система.

Он али и др Nejc Sarabon, Ugo
Carraro и Winfried Mayr деман-
товали су она истраживања која
говоре да вештачка електрости-
муалција мишића, нарочито код
оболелих од неуромишићних
болести није добра, тврдећи
управо супротно. Просечно пре-
поручено време вежбања код
лица са најтежим облицима је
између 15 и 20 минута дневно,
чиме се повећава мишићна
маса, смањује умор, олакшава
дисање.  

Велико интересовање пр-
исутних изазвало је и предава-
ње проф Марка Муниха не тему
роботике у функцији олакшава-
ња ходања. Он је нагласио да је

то више техничко а мање меди-
цинско питање и представио је
могућности и резултате у прак-
си који се могу постићи кориш-
ћењем више врста различитих
модела робота. Чак је један про-
фесор из Србије, са Института
Михаило Пупин, произвео про-
тотип једног од модела робота
које је он представио.

Било је речи и о доступ-
ним терапијама и методама у
лечењу, од којих су неке тек у
развоју, попут терапије замене
ензима, генеске терапије и
трансплантације матичних ће-
лија.     

У социјалном делу
програма, одржана је генерал-
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на Скупштина, којој су
поред делегата присут-
вовали као специјални
гости Гордана Рајков из
Србије и делегација из
Републике Српске. Међу
најважнијим одлукама
које су донете, издваја
се одлука да се ЕАМДА
регистурје као међуна-
родна организација, а
оснивачи би биле три
земље – Словенија, Ср-
бија и Хрватска, којима
би се потом као чланице
придружиле организа-
ције из других земаља.
Домаћин 45. заседања
ЕАМДА-е 2015. год. биће
Београд.

Осим Скупштине, одржа-
на је и радионица уз учешће
представника свих земаља на
којој се говорило о стању у
појединачним земљама у обла-
стима образовања, запошљава-
ња и самосталног живота. Од
стране свих учесника је оцење-
но да је оваква врста радиони-
ца врло корисна јер је то ретка
прилика да се размене инфор-
мације и искуства из различитих
земаља и да са том праксом
треба наставити.

Скуп је завршен обилас-
ком дома за рахабилитацију
„Два топола“ у Изоли који је вла-
сништво Савеза дистрофичара
Словеније.

И. Јовановић

Округли сто са проф. др
Миланом Димитријевићем

ЧЕТрДЕСЕТЧЕТВрТИ гОДИШњ И САСТАНАК ЕАМДА-Е ОДрж АН ЈЕ КрАЈЕМ
СЕПТЕМБрА ОВЕ гОДИНЕ У ЉУБЉАНИ. ПОСЕБАН ПЕЧАТ СКУПУ ДАО ЈЕ
ОКрУглИ СТО СА ПрОф. Др МИлАНОМ ДИМИТрИЈЕВИћ ЕМ. ОКрУглОМ
СТОлУ ПрИСУСТВОВАлЕ СУ ОСОБЕ СА НЕУрОМИШИћ НИМ БОлЕСТИМА,

лЕАКрИ И ИСТрАж ИВАЧИ.    

НАЈУПЕЧАТЉИВИЈА ТЕМА ОКрУглОг СТОлА БИлА ЈЕ рЕСТОрАТИВНА
НЕУрОлОгИЈА, КОЈА СЕ БАВИ ПОБОЉШАњ ЕМ ЗАОСТАлИх фУНКцИЈА, А
КОЈУ ЈЕ ПрОф. ДИМИТрИЈЕВИћ ПрИБлИж ИО ПрИСУТНИМА НА ВЕОМА
ПлАСТИЧАН НАЧИН. ИСТАКАО ЈЕ ДА НИ УЈЕДНОМ ТрЕНУТКУ НЕ ТрЕБА
ЗАБОрАВИТИ ДА ЈЕ УМ КОД ОСОБА СА НЕУрОМИШИћ НИМ БОлЕСТИМА

ОЧУВАН И ДА ЈЕ НЕОПхОДНО ОДрж АВАТИ ВЕЗУ ИЗМЕђ У МОЗгА И ТЕлА.
КрОЗ ИСТИцАњ Е ДА ЈЕ ИЗУЗЕТНО ВАж НО ДА СЕ ОДрж И СПОСОБНОСТ
ОСЕћ Ањ А НАДрАж АЈА, ПрОф. ДИМТИрЈЕВИћ ЈЕ ПрЕПОрУЧИО СТАлНО
ПОДСТИцАњ Е НАДрАж АЈА КОрИШћ Ењ ЕМ СПрАВА СА ВИБрАцИЈАМА. 

ДАН СА ПрЕДАВАњ ИМА НА ОВОгОДИШњ ЕМ САСТАНКУ ЕАМДА ИМАО ЈЕ
ПУНО ЗАНИМЉИВИх И КОрИСНИх ТЕМА. 

МЕђ УТИМ, ОКрУглИ СТО СА ЈАСНИМ ПОрУКАМА И АКТИВНИМ УКЉУЧИ-
ВАњ ЕМ УЧЕСНИКА, ЗНАлАЧКИ ВОђ ЕН ПрОф. ДИМИТрИЈЕВИћ ЕМ, СИгУр-

НО ЈЕ ОСТАВИО НАЈЈАЧИ УТИСАК НА ПрИСУТНЕ.  

Др ДУШАНКA САВИћ ПАВИћ ЕВИћ

P. Baki} i B. [u{tar{i~ u
Izoli
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Поводом неколико догађаја као што су: обе-
лежавање трећег децембра - Међународног дана
особа са инвалидитетом, конкурса за финансира-
ње програма унапређења положаја ОСИ у Србији
за 2015. годину, као и разговора у вези формира-
ња радне групе за доношење Закона о организа-
цијама особа са инвалидитетом (а након доби-
јања мишљења од Министарства за државну
управу и локалну самоуправу), НООИС је имао
састанак са министром Вулином у његовом каби-
нету 3. новембра 2014. године.

Састанку су у име НООИС-а присуствовали:
Милан Стошић, Светлана Влаховић, Михаило
Пајевић и Иванка Јовановић. Поред министра, на
састанку је био и помоћник министра, Владимир
Пешић са сарадницом Милицом Ђурић.  

Поводом даљих корака око доношења
Закона о организацијама, а након добијања пози-
тивног мишљења од Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе, министар Вулин је
недвосмислено потврдио подршку тој иницијати-
ви и рекао да ће до краја године бити формирана

НОВИ САСТАНАК СА МИНИСТрОМ АлЕКСАНДрОМ ВУлИНОМ

Почиње израда Закона о
организација особа са

инвалидитетом
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радна група, у којој ће једног представника имати
и НООИС, као и да је његов план да тај Закон буде
усвојен веома брзо. Представници НООИС-а су
нагласили да је важно да се формира радна група
и да се Закон донесе током следеће године, а да
његовом усвајању претходи и квалитетна јавна
расправа како би он задовољио све интересе
инвалидског покрета.

У вези друге важне теме састанка - финан-
сирање програма унапређења положаја ОСИ у
Србији за 2015. годину – министру су представље-
ни начелни захтеви, са нагласком на чињеници да
укупна средства која се опредељују у ове сврхе
нису „огромна“, како се често чује, а све то је
образложено конкретним примерима.

Посебно је истакнуто да се финансирање
организација ОСИ путем конкурса за пројекте
настави по истом принципу као и до сада – један-
пут годишње, са јасно дефинисаним критеријуми-
ма који, као и за претходне конкурсе, треба да
произилазе из Стратегије за унапређење поло-
жаја особа са инвалидитетом. Наглашено је да би
било какво смањивање средстава из буџетског
фонда за програме заштите и унапређења поло-
жаја особа са инвалидитетом имало катастрофал-
не последице по организације, односно по саме
особе са инвалидитетом, јер се на тај начин на
локалном нивоу обезбеђују конкретне услуге за
чланове.

Такође, речено је да је неопходно и ad foc
финансирање одређених активности током годи-
не кроз тзв. стални отворени конкурс. 

Министар је упознат и са тим да су износи
који долазе до крајњих корисника, када се поделе
на месечни ниво, а најчешће без подршке локал-
них самоуправа – веома мали, те је потпуна де-
зинформација да се инвалидским организација
распоређују огромна средства, јер када се то рас-
подели на влики број удружења и стварне потре-
бе крајњих корисника -  јасно произилази да тај
ниво средстава најчешће није довољан за плани-
ране програме.

Поред ових тема, разговарано је и о низу
других. Договорено је да се са израдом нове
Стратегије за унапређење положаја ОСИ почне од
јануара 2015. године, а и у тај процес ће као парт-
нер бити укључен НООИС. Затражена је и под-
ршка око иницијативе коју је НООИС 29. априла
упутио Министарству финансија, а која се односи
на промену Закона о порезима (у делу који опоре-
зује имовину инвалидских организација). Након
састанка, министру је прослеђена наша ини-
цијатива, за коју је рекао да ће се заложити, како
би се од идуће године овај проблем адекватно
решио. Такође, било је речи и о неопходности
измене одређених прописа, који ће уследити у
2015. години.

ZAKONOdAVsTVO
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Средњошколац из Ниша,
Александар Ракић, дугогодиш-
њи  члан Удружења дистрофи-
чара Ниш, почео је да слика са
шест година. Веома рано је
открио да је истиински срећан у
свету уметности, да га рад ис-
пуњава и одмара. Сада је
одличан ученик  IV године Уме-
тничке школе у Нишу, а па-
ралелно редовно похађа и сре-
дњу школу “Бубањ” у Нишу на
смеру шивач текстила-шнајдер.
Показује јединствени таленат
за сликарство, вајарство, ду-
борез, вез, шивење, ткање,
сликање на свили... Његов сан
је да упише Уметничку ака-
демију у Београду на смеру -
дизајнер текстила. Да би ос-
тварио свој сан Аца вредно
ради, излаже своје сликарске
радове на многобројним излож-
бама и осваја награде на школ-
ским такмичењима. Заслужио је
већ два мајсторска писма, за
златовез и иконописање. 

Његова љубав према ди-
зајну текстила резултирала је
успесима на  нишким  модним
догађајима, а посебно на
“International Constatine Fashion
week“. У такмичарском делу
младих дизајнера у конкурен-
цији од преко 100 пријављених
учесника, са територије бивших

југословенских република,
Ацине дизајниране хаљине
освајају најпре прво, а на
следећем такмичењу треће
место. 

IZ RAdA ORGANIZACIJA

Ni{ 
Pi{e: Biqana \or|evi}

Боје су у
нама
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Александар болује од ре-
тке болести Achendroplasio
(фронто метафизарна диспла-
зија) коју прате и почетни ар-
тритис и остеопенија. Последи-
ца ове  болести је низак раст,
отежан ход и дегенеративне
промене у зглобовима, такође и
болови у мишићима.

Стручњаци његове ра-
дове упоређују са делима слав-

ног француског уметника Ту-
луз-Лотрека. Аца користи тех-
нике сличне техникама овог
познатог постимпресионисте.
Зачуђујућа је и подударност у
физичким ограничењима која
су код Александра готово иста
као код славног Лотрека. И он
је боловао од дисплазије због
које је био веома низак и тешко
се кретао.

Породица Ацу у потпу-
ности подржава иако због лоше
финансијске ситуације не успе-
ва да му увек  обезбеди потре-
бан материјал за уметнички рад
обзиром да су трошкови
лечења веома високи. 

Верујемо да ће његова
даровитост наћи свој пут.

Међународни дан особа са
инвалидитетом ове године велики
број организација из Ниша заједно
је обележило у просторијама Удру-
жења дистрофичара Ниш.

У нашем не толико великом
простору али једном од ретких који
је приступачан нашли су се, уз
велики број званица, чланови
Удружења дистрофичара, ЦСЖ
Ниш, Одбора за људска права, г
Удружења за церебралну и дечију
парализу, Удружења студената са
хендикепом, Удружења “Из круга...”,
Удружења оболелих од рака и са
стомом “НИЛКО Србије”, Удружења
“Драгана Родић” а прикључили су се
и чланови Удружења параплегича-
ра и Удружења “Даун” и Удружења
МНРО.

Слоган под којим су се ове
организације окупиле је “Ништа
нама без нас”. Ово је уједно била
порука пре свега нама самима,  да
наставимо да се боримо за побољ-
шање положаја особа са инвалиди-
тетом и у овим све тежим времени-
ма.

Смисао постојања удружења
ОСИ управо је тај да се људи са
сличним проблемима међусобно
упознају, науче да помогну сами
себи а онда и науче која су њихова
права и како да их остваре. Поло-
жај ОСИ данас је много бољи него
раније, али је напредак изузетно

спор упркос веома доброј законској
регулативи.

Да је ипак дошло до неког
помака сведочи то да су активности
нашег Удружења допринеле томе
да је ових дана прилагођен тоалет у
основној школи коју похађа један
од наших млађих чланова. Такође
постоје реалне могућности да наша
два члана, основца, почевши од
јануара месеца добију личне пра-
тиоце, тј. остваре право на ову услу-
гу социјалне заштите намењену де-
ци са инвалидитетом која се шко-
лују.

Поред размене искустава и
планирања заједничких активности
са сарадницима из других организа-
ција, наши чланови су се присетили
многобројних активности
Удружења током ове године.
Започели смо сарадњу са
Клиничким центром Ниш на оснива-
њу Јединице за НИВ кроз више
састанка у изналажењу могућности
за најбоље решење, радили на при-
медбама на Правилник о медицин-
ско техничким помагалима,  одржа-
ли велики број психолошких,  еду-
кативних и креативних радионица,
наши шахисти учествовали су на
турнирима које су организовали
Удружење ОСИ из Дољевца-
Меморијални турнир “Милан
Рађеновић” и Дом за одрасла и
инвалидна лица у Дољевцу-
”Сусрети ОСИ”, унапредили смо рад
Савета за рад са ОСИ Града Ниша
пре свега ангажовањем нашег сек-
ретара Марине Савовић која је и
председница овог Савета, учество-
вали у активностима нашег Савеза
и др.

Уз увек присутан ентузијазам
и веру да се може више, радна атмо-
сфера скупа прерасла је у праву
породичну атмосферу где се све
дели, и туга и срећа. Слога, дру-
гарство и јединство наш су рецепт
за успех.

“Ништа нама
без нас”
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ЈП „Национални парк Та-
ра“  је у оквиру пројекта „Тара
за све“ израдило стазу прилаго-
ђену особама са инвалидитетом
на Митровцу, која је свечано
отворена 10. септембра 2014,
уз присуство донатора, надлеж-
ног министарства,  представни-
ка Туристичке организације Ср-
бије, локалне самоуправе и са-
мих особа са инвалидитетом.
Пројекат је донирао Развојни
Програм Уједињених Нација -
Глобални Фонд за Животну
Средину (ГЕФ).

Стаза прилагођена особа-
ма са инвалидитетом је локали-
тет на Митровцу у парк шуми,
вештачки подигнутој од смрче у
близини објеката “Тара“, “Лу-
гарнице” и “Центра за посетио-
це”, павиљона и ресторана
“Качара” - Центра дечијих лето-
валишта Београд на Митровцу.

Стаза  је дуга 400 м,
широка 180 цм са одморишти-
ма, дрвеним мобилијаром и еду-
кативно-интерактивним табла-
ма. Укупна површина уређеног
простра је 900 м2.

Национална организација
за особа са инвалидитетом је
била стручни консултант за
утврђивање приступачности
стазе и усклађености са  Пра-
вилником о техничким стандар-
дима приступачности.

Стаза испуњава све усло-
ве приступачности. Рукохвати
су у контрасту са бојом позади-
не, пречника 4 цм, обликовани
на начин да се могу обухватити
дланом и постављени на висини
од 70 и 90 цм.

МИТрОВАц НА ТАрИ

Изграђена прва стаза на 
планини, прилагођена за особе

са инвалидитетом 
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Стаза за шетање је шири-
не 180 цм ради несметаног кре-
тања, а контрастом боја и мате-
ријала обезбеђује се уочљивост
главних токова и њихових про-
мена у правцу. Површина стазе
је чврста и отпорна на клиза-
ње. Нагиби на стази су у већем
делу од 0  до 2%, у појединим
деловима до 5%, а само  на јед-
ном делу прелазе 5 % и износе
до 7 %

Што се тиче дрвеног мo-
билијара – клупе, столови и сл,

обезбеђен је слободан простор
око мобилијара за
окретање колица,
као и за несметан
приступ.

И едукативно-
тактилне стазе су
урађене у складу са
стандардима присту-
пачности. Табле су
постављене  на виси-
ни од 140 цм до 160
цм изнад нивоа пода
или тла, на расто-

јању погодном
за читање, добро
учвршћене, а ради от-
клањања рефлексије, ре-
љефне и правилно постав-
љение у односу на извор свет-
лости. Информације су дате у
приступачним форматима, од-
носно визуелно  и тактилно, а
поседују и информације на
Брајевом писму, које су постав-
љене испод информације која
има истоветно значење. 

Иванка Јовнаовић
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На рибњаку у Жичи, одр-
жано је 21.07.2014.год. тради-
ционално такмичење у спорт-
ском риболову за лица оболела
од неуромишићне дистрофије.
По сунчаном и топлом времену
стартна места, већ од 8 часова,
запосела су 23 такмичара из УД
Нови Пазар, Крагујевац, Пара-
ћин, Ужице, Чачак,  два удруже-
ња из Смедерева и домаћина
Краљева. Такмичиле су се дво-
члане екипе особа са инвалиди-
тетом, али по први пут у засеб-
ној конкуренцији и њихових пе-
торо пратилаца, у дисциплини
улов рибе удицом на пловак –
слободна техника пецања. У

току трочасовног такмичења
риба је ‘’слабо гризла‘’ па судија
овога пута није имао пуно посла
у мерењу уловљене рибе и
сумирању резултата у поједи-
начној и екипној конкуренцији. 

У сектору A златну меда-
љу и пехар за титулу “Мајстор
стазе“ освојио је Зоран Савић из
Ужица за најтежи улов од 1.670
грама. Друго место и сребрну
медаљу за улов рибе од 1.660
грама освојила је Драгана
Максимовић из Чачка, а Радици
Проговац из Смедерева припа-
ла је бронзана медаља за улов
рибе од 1.300 грама.

У сектору Б доминантно је
освојио златну медаљу Ненад
Чурлић из Краљева за улов рибе
од 1.380 грама, сребро је
совојила Ана Ђокић из Ужица за
улов од 740 грама, а Бранку
Пауновићу из Чачка припала је
бронза за улов рибе од 660
грама.

У екипној конкуренцији
Ужичани Зоран Савић и Ана
Ђокић заслужено су освојили
прво место са три секторска
пласмана и уловом од 2.410
грама и у свој град понели
пехар. Домаћи такмичари Ненад
Чурлић и Дејан Макрагић задо-
вољили су се другим местом и

IZ RAdA ORGANIZACIJA

Kraqevo
Pi{e: Vladan Petrovi}

ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ

Ми нисмо аутсајдери
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пехаром са пет секторских плас-
мана и укупним уловом рибе од
2.530 грама, док је треће место и
пехар припало Радици Проговац
и Станимиру Раденковићу из
Смедерева за улов рибе од 1620
грама.

У категорији – пратиоци,
златну медаљу освојила је
Радунка Радосављевић из
Краљева за улов рибе од 720
грама. Сребрна медаља такође
је остала у Краљеву за Ми-лора-
да Драгањца, 570 грама уловље-
не рибе, а бронзом се окитила
Мирјана Станојевић из Чачка за
улов рибе од 540 грама.

Са Жичког рибњака сви
такмичари и пратиоци пресели-
ли су се у ресторан “Сунце”, тра-
диционално место поподневног

дружења. Председник Удру-
жења дистрофичара Кра-љево,
прим. др Никола Крпић, у
пријатној атмосфери уз јело и
пиће, уручио је медаље и пехаре
победницима, Те тренутке ове-
ковечиле су камере и блицеви
новинара са локалне телевизије
и штампе.

А смисао оваквих сусрета,
такмичења и дружења, речима
је исказао Стеван Тодоровић,
секретар Удруже-ња:

- Удружење дистрофича-
ра Краљево – Рашки округ успе-
ва да реши појединачне пробле-
ме особа са инвалидитетом, да
им помогне и охрабри да схвате
на нису усамљена лица, да могу
ведрије гледати у будућност. Са
друштвеном и узајамном помо-

ћи могу се отклонити препреке
и бројни немари и предрасуде,
тако да се елиминише унапред
наметнута судбина аутсајдера.
Путем медија може се постићи
много - промоцијом вредности
особа са инвалидитетом, као
равноправних чланова друштва.
Сваке године под окриљем
Савеза дистрофичара Србије и
бројних пријатеља организујемо
традиционална спортска так-
мичења где особе са инвалиди-
тетом могу равноправно да уче-
ствују у надметању, као и у
животу уопште.

IZ RAdA ORGANIZACIJA

Kraqevo
Pi{e: Vladan Petrovi}

Pobednici
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Задњег дана октобра, на дан светог Луке,
иначе дана оснивања и славе наше партнерске
организације - Савеза слепих Смедрево, са
којима делимо пословни простор у истој згради
у Смедреву, у ул.Ј. Кралјишника бр. 8, одржана
је мала свечаност у присуству високих званица,
помоћника министра Владимира Пешића за-
дуженог за сектор заштите особа са  ин-
валидитетом, као и званичника локалне само-
управе Смедерево и других гостију.

Разлог за свечаност био је успешан
завршетак радова на реконструкцији и пок-
ривању крова заједничке зграде, као и додатних
радова на изради димњака и постављању нових
олука и пратеће лимарије.

Наиме, кров је до те мере био урушен и
оштећен да су прикишњавале пословне
просторије, што је условило и оштећење зи-
дова, електричне и водоводне инсталације оба

Удружења.
Помоћник министра Владимр Пешић

изразио је велико задовољство због решења
овог проблема и уверење да ће министарство и
даље помагати у оваквим и сличним оправ-
даним ситуацијама.

Smederevo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

Под новим
кровом
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Smederevo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

Међуопштинско удру-
жење дистрофичара Смеде-
рево организовало је 24. октоб-
ра трибину о могућностима
запошљавања особа са инвали-
дитетом, а о томе је говорио
стручни сарадник НСЗ из фили-
јале Смедерево, Драгослав Ми-
лановић. Он је веома детљно
говорио о законским решењима
која се односе на запошљава-
ње особа са инвалидитетом на
отвореном тржишту, које су
намењене послодавцима. 

Поред тога, на трибини је
било речи и о јавним радовима
као мерама активне политике
запошљавања којe предвиђају
одобравање средстава за за-
пошљавање незапослених ли-
ца са евиденције Националне
службе за запошљавање, а које
имају за циљ остварење одре-

ђеног друштвеног интереса
(нпр. превенција и помоћ ста-
рима, особама са инвалидите-
том, санација дивљих депонија,
уређење и изградња путева и
др.).

У другом делу трибине,
вођена је дискусија у којој су
активно учествовали присутни
ћчланове, али и гости. 

Јелена Стојановић, само-
стални стручни сарадник за со-
цијална питања СО града Сме-
дерево је истакла да и поред
низа мера, а посебно за рефун-
дацију трошкова за адаптацију
радног места, оне ипак нису
довољне за прилагођавање
радног места, јер износи често
не могу да обухвате трошкове
за прилазне рампе, технолошко
прилагођавање радног места,
те прилагођавање тоалета и др.

Јелена Стојановић је истакла
да треба организовати неку
врсту сајма запошљавања, где
би се проблеми непосредно
решавали у присуству пред-
ставника удружења ОСИ, пред-
ставника послодаваца и пред-
ставника НСЗ.

Када је реч о ниском
образовању ОСИ, пошто већина
има само први или други степен
стручне спреме, то је препозна-
то као велика препрека у
запошљавању, а о томе је гово-
рила Добрила нашпалић, сек-
ретар Удружења.

На крају оцењено је да су
овакве трибине веома корисне
јер пружају битне информације
и делују охрабрујуће за лица са
инвалидитетом.

ИНФОРМАТИВНА ТРИБИНА

Могућности, начини и облици
запошљавања особа са

инвалидитетом
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Удружење
дистрофичара
Смедерево по-
ред едукације
чланова о знача-
ју превенције,
велику пажњу
поклања и орга-
низовању пре-
давања са прак-
тичним вежбама
и то више пута
годишње. Крајем
септембра у ба-
лон сали спорт-
ског центра у

Смедереву организован је та-
кав скуп на коме су  стручна
лица, Младен Савић и Веселин
Луковић уз помоћ физиотера-
пеута Владанке Арсић, особама
са дистрофијом и члановима
њихових породица демонстри-
рали физикалне вежбе које би,
ако се редовно упражњавају,
за резултат имале очување
преосталих психофизичких сп-
особности. 

Наглашено је да се ве-
жбе индивидуално прилаго-
ђавају сваком поејдинцу, али
оне које су том приликом биле
демонстриране су превасходно
намењене јачању целокуне му-
скулатуре и могу их сви упраж-
њавати.

Рађене су многе вежбе
за јачање мишића руку,  ногу и
стопала, стомачних мишића,
мишића раменог појаса као и
вежбе дисања.

Цео догађај су пропра-
тиле и камере ТВ Смедерево.

Smederevo
Pi{e: Radovan Jovanovi}

МЕДИцИНСКА ТрИБИНА

Вежбе за очување преосталих
психо-физичких способности
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Para}in
Pi{u: Marija Radovanovi}

Удружење дистрофича-
ра поморавског округа још је-
дном је добило прилику да
реализује шестомесечни про-
јекат јавних радова под нази-
вом “Јавни рад као вид
социјализације ОСИ и корак
ка самосталности”. Овај
пројекат ће трајати 6 месеци.
На овај начин је удружење
запослило седам особа са
инвалидитетом, са различи-
тим степенима инвалидитета
и образовања.

Током 6 месеци трајања
пројекта запослени ће имати
прилику да савладају много
нових вештина али и унапре-
де рад самог удружења. Иако
параћинској организацији ово
није прва реализација овак-
вог пројекта, ове године се то
сматра још значајнијим него
претходних. Поплавама теш-
ко погођени Параћин има сад
још и веће потребе да моти-
више за рад и допрнесе да
особе са инвалидитетом што
активније учествују у опорав-
ку својих домаћинстава.

Са жељом да се тренд
добрих истустава настави,
обострана је нада, послодава-
ца као и запослених, да ће из
овог пројекта изронити много
продуктивних идеја и одлич-
не сарадње.

Јавни
радови
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Vojvodina
Pi{e: Aleksandra Panovi} 

Првенство дистрофича-
ра Војводине у спортском рибо-
лову за 2014. годину реализова-
но је као део програма ново-
основаног Спортског савеза
дистрофичара Војводине, али
је организацију и одржавање
Првенства преузео Савез дис-
трофичара Војводине уз покро-
витељство Удружења дистро-
фичара из Новог Сада и сарад-
њу са Удружењем спортских
риболоваца „Младост – Јегри-
чка“ из Жабља. 

Првенство је одржано 28.
августа ове године на риболов-
ним водама Природног парка
рибњака „Јегричка“, који са 250
метара уређене обале и при-
ступом за особе у колицима
пружа изванредне услове за
такмичење особа са инвалиди-
тетом.

На Првенству је учество-
вало 19 такмичара из Војво-
дине из основних организација
Савеза (сем Руме), и као гости
такмичари Удружења дистро-
фичара Београда са 3 такмича-
ра, укупно 22 такмичара. По
екипама, на Првенству је било
8 екипа: 7 из Војводине и еки-
пом гостију из Београда.

Првенство је отворио го-
сподин Чедомир Божић, пред-

седник општине Жабаљ, а
учеснике Првенства поздравио
је и господин Миленко Шатар,
председник УСР из Жабља.

Првенство је одржано
као појединачно и екипно так-
мичење у риболову са једним
штапом на перо и времену од 5
часова, са мамцем кукурузом и
уловом шараном.

Првенство је пратио но-
винар Павле Босиљ, који је о
овом такмичењу и Парку при-
роде „Јегричка“ припремио и
посебну ТВ емисију.

Организацију првенства
(доручак, пехаре и медаље), уз
донацију Удружењу спортских
риболоваца из Жабља (за сани-
тарни чвор) обезбедило је
Удружење из Новог Сада, а су-
дије и ручак за све учеснике
обезбедило је Удружење спор-
тских риболоваца из Жабља.
Трошкове превоза обезбедила
су удружења дистрофичара
учесника.

Резултати такмичења
екипно су:

Прво место: 
екипа Суботице - гордан
глончак, ђ ерђ Такач,
Надор Бата са уловом од
9,022 кг

Друго место: 
екипа Панчева -
Светислав Миховиловић,
георгије Николић,
Тибор Пиуковић са уловом
од 6,506 кг

Треће место: 
екипа Сомбора -
Никола рацић Берић,
Бошко Ивановић са оловом
од 5,077 кг

Четврто место: екипа
Новог Сада (прва) -
Антон радован
Петар ранцингер
Стеван Нинковић са уло-
вом од 4,200 кг

Пето место:  екипа Кикинда
(прва) -
Видовић Милица,
Драгиња Станков,
Владимир Спремо са
уловом од 3,2880 кг

Шесто место: екипа
Новог Сада (друга) -
Шандор Пастор,
Бранислав Кимпанов,
Атила Ковач са уловом од
2,503 кг

Покрајинско првенство
дистрофичара Војводине у
спортском риболову – 2014.
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Седмо место: екипа
Кикинде (друга) -
Ненад Шугић,
Стојанка Шљапић
са уловом од 1,660 кг

У појединачном пласману
највећи улов су остварили:

1. Срђан Чикара из екипе
Београда са уловом од
13,400 кг
2. гордан глончаак из екипе
Суботице са уловом од 4,920
кг
3. Душан Тројановић из
екипе Београда са уловом
од 4,066 кг.

Екипно посматрано,
највећи улов постигла је екипа
гостију из Београда са уловом
од 18,485 кг.

Пехаре за екипе домаћи-
на (Војводине) и екипу гостију
(Београд) и медаље за поједин-
це и учесничке дипломе обезбе-
дили су домаћини – Удружење
дистрофичара Новог Сада.

Изузетно лепо време без
ветра, добар улов, добра орга-

низација Првенства и љубаз-
ност домаћина обезбедили су
добро расположење свих учес-
ника.
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Овогодишње Шаховско првенство дистро-
фичара Војводине одржано је 15. новембра, у
Новом Саду, у просторијама Геронтолошког цен-
тра „Оаза“.

Првенство је организовано као једноднев-
но такмичење у виду мешовитог турнира за све
категорије такмичара: сениоре-мушкарце, се-
ниорке - жене и јуниоре.

Организатор је по обичају био Савез дис-
трофичара Војводине, а домаћин Удружење из
Новог Сада.

Судија Турнира био је Красоје Нотарош,
Национални судија из Новог Сада, а директор
Георгије Николић.

На Првенству је учестовало 22 такмичара
из свих основних организација Савеза, сем удру-
жења из Кикинде.  Заједно  са пратиоцима, воз-
ачима и судијом било је 35 лица.

Због ограничених средстава и
релативно кратког времена примењен је
Швајцарски систем за паровање са 7
кола и темпом игре од 15 минута по
играчу за целу партију.

Резултати Првенства су:

Сениорке-жене (3 учеснице)
Прво место: Слађана раденковић 
из Панчева 
Друго место: Марија Богдановић 
из Новог Сада
Треће место:  радојка Василић 
из руме

Јуниори (1 учесник)
Прво место: Илија Божић 
из Суботице

Сениори-мушкарци (18 учесника)
Прво место: роберт Травица из Сомбора
Друго место: радош Керавица 
из Новог Сада
Треће место: ж ељко Мартиновић 
из Сомбора

Сем пехара за овогодишње победнике и
медаља, ове године није било новчаних награда.

Иако је Првенство реализовано као део
овогодишњег програма новооснованог Спортског
савеза дистрофичара Војводине, средства за
организацију и одржавање Првенства и трошко-
ве превоза учесника у целини је покрио Савез
дистрофичара Војводине.           

Првенство је као и увек завршено зајед-
ничким ручком за све учеснике.

Vojvodina
Pi{e: Georgije Nikoli}

Шаховско првенство 
дистрофичара Војводине 2014.
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Ruma
Pi{e: Krsto Markovi}

Удружење дистрофичара
Сремског округа је и овог лета
организовало рехабилитацио-
ни опоравак чланова те тако
наставило своју “пловидбу” по
тринаести пут. Ове године опо-
равак је организван у Прчњу и
то у периоду од 15. до 25. авгу-
ста са смештајем у институту
“Врмац”. Укупно је учествовало
17 особа заједно са пратиоци-
ма, док је као и раније и овог
пута организован авионски
превоз до Тивта и назад.

Треба истаћи да сем про-

блема са
лифтови-
ма на по-
четку опо-
равка ос-
тали услови су били задовоља-
вајући: близина плаже, храна
као и лепо време тако да смо
се могли препустити чарима
мора и сунца. Такође многи су
искористила прилику да обиђу
знаменитости оближњег Кото-
ра и не тако далеке Будве.
Треба рећи и то да су они мало
старији чланови евоцирали

успомене са првог опоравка
када смо и започели ову нашу
“пловидбу” давне 2001. године
и то управо у Прчњу.  

Остаје нада да ћемо и
убудуће имати снаге и средста-
ва да наставимо где смо
стали… 

Удружење дистрофича-
ра Западнобачког округа у
сарадњи са Друштвом инвали-
да за церебралну и дечју пара-
лизу Сомбор и центром за
самостални живот особа са ин-
валидитетом Сомбор реализо-
вало је пројекат - Дан са ОСИ,

подржан од Покрајинског сек-
ретаријата за здравство, со-
цијалну политику и демогра-
фију. У четвртак, 25. септембра
одржана је јавна трибина под
називом „Снажнији уз вас“,

коју је водила психолошкиња
Јадранка радојчић, а 28. сеп-
тембра спортско такмичење у

бацању плочица и пикаду, као
и Меморијални турнир у шаху
у част Драгана Драгише Ми-
лићевића. 

Прво место у бацању
пло-чица освојио је Бранко

Вукелић (Друштво инвалида за
церебралну и дечју парализу),

прво место у пикаду освојила
је Марка Перуничић (Удруже-
ње дистрофичара), а победник
Меморијалног турнира у шаху
је роберт Травица (Удружење
дистрофичара).

Захваљујемо се геронто-
лошком центру Сомбор и
Сомборском шаховском клубу
на срдачној подршци и угод-
ном амбијенту. 

хвала свим појединци-
ма, удружењима, институ-
цијама који су се дружили са
нама.

Опоравак у
Прчњу

Sombor
Pi{e: Julijana ^atalinac

Дан са особама
са инвалидитетом
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Удружење дистрофичара
из Панчева можда је већ поста-
ло препознатљивио по томе да
сваке године када је организо-
вање излета у питању,  све по
принципу - воле да се „пентрају”
по висинима. Тако је било и ове
године. 

Око 20 чланова заједно са
пратиоцима, упутило се у Бео-
град, у ЗОО- врт и на Авалу, 5.
октобра 2014. године. Ветровит,
јесењи дан, није покварио вољу
и жељу да прво уживамо у чари-
ма Београдског Зоо-врта. Било
је ту животиња које смо видели
по први пут, сазнали нешто о

њима али такође и коментара
деце, како би било лепше да те
животиње живе у својим кра-
јевима.

Након тога, запутило смо
се на већ добро познати врх -
Авалу. Чувени торањ пружа
видик, чини нам се, „до краја
света“. Шетња шумом, разговор
са пријатељима добро би нам
дошла сваки дан.

Након седам дана, 12.
октобра, ресторан Занзибар,
поново је био место окупљања
чланова Удружења дистрофи-
чара јужнобанатксог округа. Уз
песму, неко је одиграо коло,

неко запевао и као да смо сви на
тренутке заборавили све што је
мање лепо у нашим животима.

Једно је сигурно, да има-
мо више оваквих прилика и дру-
жења, живот био имао још једну
лепшу страну.

Pan~evo
Pi{e: Sla|ana Radenkovi}

Излет и дружење
чланова
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Медицински
преглед

У просторијама органи-
зације 6. новембра 2014. године
одржан је други циклус ме-
дицинских прегледа за чланове
нашег и осталих Удружења града
Смедерева. Преглед су обављале
др Јулија Кантар и медицинска
сестра Слађана Јовановић, а прег-
ледом је било обухваћено мерење
крвног притиска, мерење шећера у
крви, мерење кисеоника у крви и
мерење пулса. Одзив је био од-
личан и прегледано је 19 особа што
је пропратила локална ТВ Сме-
дерево. Ови медицински прегледи
постали су стална активност нашег
Удружења и обављаће се на сваких
шест месеци. Захваљујемо се
медицинском особљу и директору
Дома Здравља на заједничкој
акцији.

Владо Додић 
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Шаховски турнир - 
Смедеревска јесен

2014.

Удружење ,,Бољи живот“ из Смедерва одржало
је 18. септембра 2014. године други традиционални
шаховски  турнир  поводом „Смедеревске јесени“.
Турнир је одржан у Хотелу „Цар“ а присутвовало је  38
учесника са гостима из Параћина, Крагујеваца, Чачка,
Ужица, Шапца, Руме и организација из Смедерева. У
сениорској категорији било је 14 такмичара, а у
јуниорској категорији било је двоје. Шаховски турнир
је отворила члан градског већа, Љиљана Животић-
Живановић и све је то пропратила Телевизија
Смедерево. Турнир је протекао у фер и спотрском
духу, а прво место је освојио Руждија Табаковић из
Крагујевца, друго Мића Вијатовић из Удружења ,,Бољи

живот“ из Смедерева, треће Симић Ранђел из
Крагујевца. Међу јуниорима победу је однео Кристијан
Томић, члан Удружња ,,Бољи Живот“ из Смедерево.

Гости су искористили прилику да посете мани-
фестацију „Смедеревска јесен“, као и историјске објек-
те у граду.

Мића Вијатовић 

Smedervo - Udru`ewe Boqi `ivot




