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Поштовани читаоци,

Pролеће је најзад стигло, лепо време и пуно
сунца, а са њим и нови Весник са мноштвом текстова и
корисним информацијама. Верујем да ће вашу пажњу
највише привући текстови који се односе на најновије
измене прописа у вези са бањским лечењем и
рехабилитацијом, које на жалост по нас нису по-
зитивне, као и измене Правилника о медицинско-

техничким помагалима, који садржи одредбе које
нашим члановима иду у прилог. Више и детаљније о
томе, али и о другим новинама из области за-
конодавства, наћи ћете на страницама овог 77. броја.

И у нашим организацијама било је различитих
активности које свакако завређују пажњу.  

И док будете, надам се, уживали негде изван
затвореног простора (након толико времена), на те-
раси, у дворишту, парку или башти неког кафеа, можда
ће вам наш Весник помоћи да растерећено и опуштено
упијате топлоту уз неки пријатни напитак, по избору.

У то име, уживајте. 

И живели! 

Иванка Јовановић
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Републички фонд за здр-
авствено осигурање усвојио је
измене и допуне Правилника о
медицинској рехабилитацији у
стационарним здравственим ус-
тановама специјализованим за
рехабилитацију који је ступио
на снагу 15.  септембра 2016.
године. 

Правилником о медицин-
ској рехабилитацији у стацио-
нарним здравственим устано-
вама специјализованим за ре-
хабилитацију практично је ус-
краћена рехабилитација осо-
бама које имају мишићну дис-
трофију,  јер се рехабилитација
у стационарним установама о

трошку Фонда омогућава јед-
ном у три године.

У Листи индикација наве-
деног Правилника унете су
одредбе које су веома непо-
вољне, чак и дискриминаторске
за особе са мишићном дистро-
фијом, а у њима се наводи да
„након истека рока од 36
месеци од завршетка прет-
ходног коришћења проду-
жене рехабилитације особа
са мишићном дистрофијом
са шифрама болести:  G71.0
и G 71.1 има право на
поновну рехабилитацију”.

Истичемо да приликом
усвајања изменa и допунa
Правилника,  предлог није дос-
тављeн од стране Републичког
фонда за здравствено оси-
гурање на мишљење, нити је
било консултација са репрезен-
тативним организацијама особа
са инвалидитетом.

У циљу добијања зва-
ничног објашњења и обаве-
штења о разлозима усвајања
спорних одредби наведеног
Правилника, Савез дистрофи-
чара Србије је упутио захтев за
одржавање састанка за дирек-
торком Републичког фонада за
здравствено осигурање и тра-

Медицинска
рехабилитација

особа са
дистрофијом 

– од скоро само лепа
жеља

Правилником о медицинској рехабилитацији у стационарним
здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

практично је ускраћена рехабилитација  особама које имају мишићну
дистрофију,  јер се рехабилитација у стационарним установама о

трошку Фонда омогућава једном у три године, уместо једном годишње,
како је раније било регулисано.
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жио измену спорне одредбе.
Такође Савез је послао  и
захтев за састанак са Слађаном
Ђукић, помоћницом министра
здравља задуженом за здрав-
ствено осигурање. У циљу што
боље припреме, Савез је при-
бавио и стручно мишљење док-
тора са Клинике за неурологију
Клиничког центра Србије и Кли-
нике за неурологију и пси-
хијатрију за децу и омладину
КЦС, који истичу неоправданост
спорне одредбе у односу на
потребе, индикације, дужину,
учесталост, као и обухват ре-
хабилитације особа са мишић-
ном дистрофијом.

Тим поводом 16. марта
2017. године одржан је сас-
танак са помоћницом министра
здравља, Слађаном Ђукић и
њеним сарадницима на коме су
у име Савеза учествовали
Председник Предраг Бакић и
Драгана Малушев, стручна са-
радница за правна питања.

Представници Савеза су
истакли да су веома изнена-
ђени усвајањем наведене
одредбе и нагласили да смат-
рају да не постоји никакав
ваљан основ и оправдан разлог
за њено усвајање, узевши у

обзир да је мишићна дистро-
фија прогресивна болест, а
рехабилитација најважнији вид
лечења ових болести. Такође,
захтевано је да се покрене про-
цедура за измену наведене
спорне одредба и да треба да
се врати стара одредба: „Након
истека рока од 12 месеци од
завршетка претходног кориш-
ћења продужене рехабилита-
ције“. Враћањем права на

медицинску ре-
хабилитацију јед-
ном годишње било би
омогућено особама са
дистрофијом адекватно ста-
ционарно лечење и рехабили-
тација, као и другима са срод-
ним обољењима, јер то није
могуће у другим условима.

На крају је донет зак-
ључак да Савез достави Минис-
тарству здравља мишљење
доктора са Клинике за неуро-
логију Клиничког центра Србије
и Клинике за неурологију и
психијатрију за децу и омла-
дину КЦС о медицинским раз-
лозима, оправданим потребама,
као и интервалима рехабили-
тације особа са мишићном дис-
трофијом у стационарним зд-
равственим установама. Наш
захтев који смо послали са
додатном пропратном докумен-
тацијом (мишљењима), помоћ-
ница министра С. Ђукић ће
проследити на разматрање
Републичкој стучној комисији
за рехабилитацију и захтевати
њихово мишљење и заузимање
става. 

На крају је С. Ђукић
истакла да уколико Републичка



IZ RADA SAVEZA

Prole}e 2017.6

стручна комисија за реха-
билитацију да позитивно миш-
љење, Министарство ће по-
кренути процедуру за измену
Правилника.

Такође на захтев Савеза,
истог дана одржан је и састанак
са представницима Републи-
чког фонда за здравствено
осигурање, Весном Латиновић,
начелницом одељења, Нема-
њом Великићем, саветником
директора и Славицом Дери-
коњић Благић. На састанку су у
име Савеза учествовали пред-
седник, Предраг Бакић и Дра-
гана Малушев, стручни сарад-
ник за правна питања.

Представници Савеза су и
на овом састанку истакли
оправдане разлоге везане за
враћање права на рехаби-
лтацију једном годишње у
стационарним установама, тра-
жили образложење и захте-
вали хитну измену Правилника
и враћање старе одредбе.

Представници Фонда су
нас информисали да су
постојали оправдани разлози за
иземене Правилника и да је
Фонд у ту сврху формирао
Радну групу коју су сачињавали
еминетни стручњаци из свих
области од значаја за оства-
ривање права на рехаби-
литацију и да је председник
Радне групе била проф. др
Даница Грујичић. Радна група
је сачинила предлог Правил-
ника која је за одређене спорне
одредбе дала образложења и
разлоге. 

Такође су нас обавестили
да су представници Радне групе
за  спорну одредбу дали миш-
љење по коме је она заснована
на медицинским, а не финан-
сијским разлозима.

Весна Латиновић нас је
обавестила да ће Савез од
Фонда добити писмено образ-
ложење у вези са нашим зах-
тевом и да се за сада не зна

када ће бити следећа измена
Правилника, али да ће наши
захтеви, свакако, бити раз-
матрани када до ње дође. 

Предраг  Бакић
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Новим Правилником про-
ширена су права која се односе
на кориснике НИВ апарата, на
занављање - сервисирање НИВ
апарата, на смањење рокова за
замену електромоторних коли-
ца и на увођење могућности да
осигураници могу обезбеђивати
помагала вишег стандарада уз
доплату.

Представници Савеза су
писмено и усмено на састанци-
ма са запосленима у РФЗО,
неколико година инсистирали
на потреби да се време замене
помагала (електромоторна ко-
лица), смањи са 8 (осам) на 5
(пет) година.

Нови Правилник сада
предвиђа да је рок за ремонт
- замену оштећених делова
електромоторних колица,
(осим акумулатора и пуња-
ча који се замењују у про-
писаним роковима) - 60
месеци (5 година).

Још један од захтева
представника Савеза је био да у
правилнику треба да постоји
могућност да осигураници могу
обезбеђивати помагала вишег
стандарада уз доплату.

Измене и допуне пред-
метног Правилника сада пред-
виђају да уколико осигурано
лице набави помагало исте
врсте већег стандарда од
прописаног, разлику у цени
помагала плаћа из својих
средстава, односно средста-
ва добровољног здравстве-
ног осигурања.

Одржавање таквог пома-
гала обезбеђује се из средстава
обавезног здравственог осигу-
рања до висине највишег про-
писаног износа накнаде за
помагало и делове помагала.

Такође, у предлозима смо
истицали да је неопходна на-
бавка и апарата за неинванзив-
ну механичку вентилацију који
годишње могу да раде 24 часа,

а које би добили пацијенти који
апарате користе дуже, што би
решило проблем.

Листа помагала сада
предвиђа вентилатор за
неинванзивну механичку
вентилацију (НИВ) - за рад
24 часа, за осигурано лице
узраста до 18 година живота са
трахеостомом, оболело од теш-
ких облика мишићне дистро-
фије (Duchenne), спиналне
мишићне атрофије, амиотро-
фичне латералне склерозе
(АЛС), високе лезије цервикал-
не кичме и продужене можди-
не. 

Новине у Правилнику 
о медицинско техничким

помагалима

- У Службеном гласнику број 19  од 8. марта 2017. године
објављен је Правилник о медицинско техничким помагалима

која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања, са важним изменама и допунама 

које се односе на особе са дистрофијом.
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Како се истиче, Минис-
тарство се јавности обратило
поводом нетачних информација
које су се појавиле у појединим
медијима, да особе са инвали-
дитетом од 5. фебруара неће
више моћи без царина да увезу
половне или нове аутомобиле,
као ни ортопедска помагала и
резервне делове за њих.

- Најновијим измена-
ма Царинског закона, у ши-
рем контексту, формулиса-
но је ослобођење од плаћа-
ња увозних дажбина за
особе са инвалидитетом,
односно њихове организа-

ције, на предмете посебно
намењене за образовање,
запошљавање или побољ-
шање друштвеног положаја
тих особа, као и на резерв-
не делове, компоненте или
додатке који су посебно
направљени за те произво-
де - истиче се у саопштењу. 

Министарство подсећа да
је претходно законско решење
обухватало прецизно дефини-
сане предмете који могу бити
ослобођени од плаћања увоз-
них дажбина када су у питању
особе са инвалидитетом - орто-
педска и друга помагала, опре-

ма за вршење делатности, спе-
цифична опрема, уређаји и
инструменти. 

У складу са овлашћењи-
ма датим законом, Влада
Србије ће, до почетка примене
Закона о изменама и допунама
Царинског закона (5. фебруара)
донети подзаконски пропис
којим ће такође прецизно де-
финисати ове законске одред-
бе, а до тада примењиваће се
Уредба о врсти, количини и
вредности робе на коју се не
плаћају увозне дажбине, роко-
вима, условима и поступку за
остваривање права на ослобо-

Нису укинуте 
царинске повластице 

особама са 
инвалидитетом

Особама са инвалидитетом новим законским решењем није 
укинуто право на ослобођење од плаћања увозних дажбина 

приликом увоза ортопедских и других помагала. 
То је саопштило Министарство финансија.

ИЗВОР: ТАЊУГ
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ђење од плаћања увозних даж-
бина, указује Министарство. 

- Када је реч о ослобо-
ђењу од плаћања увозних
дажбина на путничке ауто-
мобиле и друга моторна во-
зила за особе са инвалиди-
тетом, указујемо да се осо-
бама са инвалидитетом не
ускраћује право на ослобо-
ђење од плаћања увозних
дажбина приликом увоза
аутомобила, само се мења
основ по ком могу оствари-
вати то право, применом
права на преференцијални
увоз по основу споразума о
слободној трговини - истиче
се у саопштењу. 

Министарство напомиње
да у време увођења ове царин-
ске повластице у Србији нису
били на снази споразуми о сло-
бодној трговини и стопа царине
на увоз путничких моторних
возила била је 20 одсто. 

- С обзиром на то да је
достигнута пуна либерали-
зација трговине, у складу са
постојећом мрежом спора-
зума о слободној трговини,
више нема места да се ова
повластица регулише Ца-
ринским законом, јер пос-
тоји могућност да се пут-
нички аутомобили и друга
моторна возила увозе без
плаћања царине из земаља
са којима имамо поменуте
споразуме - пише у саопште-
њу. 

Ово за резултат има и
поједностављење у остварива-
њу права на бесцарински увоз,
кроз смањење административ-
них захтева, јер ће уместо доса-
дашњег доношења решења о
остваривању овог права од
стране царинског органа, бити
довољно подношење сертифи-
ката о пореклу, констатује Ми-
нистарство финансија.
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Републички геодетски завод (РГЗ) усвојио
је нови  Правилник о изменама и допунама
Правилника о висини таксе за пружање
услуга Републичког геодетског завода (Сл.
гласник РС бр. 110/16). Документ је ступио на
снагу 7. јануара 2017, а у члану 4. тарифни број

9. тачка 6) прописано је да се за упис објекта или
посебног дела објекта са уписом права у корист
особа са инвалидитеом  плаћа такса у износу
од 300 динара, по непокретности.

Такође, у тарифниом броју 9. тачка 12а)
прописано је да се промена имаоца права на
непокретности и упис права у корист особа са
инвалидитетом плаћа такса од 300 динара, по
захтеву.

Подсећамо вас да у ранијим Правилницима
о висини таксе за пружање услуга Републичког
геодетског завода, особе са инвалидитетом нису
биле препознате као посебна категорија корис-
ника, као и да је износ таксе за наведене услуге
износио 10.839 динара односно 8.671 динара. 

Како је речено у Републичком геодетском
заводу, верује се да ће се на овај начин допри-
нети бољем полажају особа са инвалидитетом.

Наведени Правилник можете наћи на сајту
РГЗ  у делу  “Закони, прописи и документа”.

Бенефиције за особе 
са инвалидитетом за упис

објеката у катастар 
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Вулин је, приликом потпи-
сивања уговора са представни-
цима републичких и покрајин-
ских савеза, чији су пројекти под-
ржани на конкурсу за унапређе-
ње положаја ОСИ, истакао да је
ове године повећан и буџет у те
сврхе за 44 милиона динара, који
ће, како сматра, значајно помоћи
да особе са инвалидитетом више
могу да користе све што треба да
им буде на располагању.

- Прошле године, преко
НСЗ запослено је 5.860 особа
са инвалидитетом, што је
далеко најбољи резултат од
како НСЗ постоји, запошља-
ва и посебно води евиден-
цију ОСИ. Верујемо да ћемо
ове године бити и бољи и
успешнији - тврди министар.

Напомињући да мини-
старство ове године хоће да се
позабави и једним, “помало забо-
рављеним сегментом”, односно
образовањем особа са инвалиди-
тетом, посебно образовањем де-
це са инвалидитетом, Вулин ка-
же да се, заједно са Мини-старст-
вом просвете, морају обезбедити
материјални услови, одгова-
рајући програми, уџбеници, од-
носно прилика да, након завр-

шетка школовања, деца добију
прилику и да се запосле.

- Најчешће су особе са
инвалидитетом запошљава-
не у области које траже
средњу стру-чну спрему.

Велики је недостатак при
запошљавању особа са инва-
лидитетом са факултетским
об-разовањем. Послодавци
их тра-же, али на жалост,

немамо их довољан број и
зато смо ту, да вршимо
дообуке и преквалифика-
ције, али и да се, кроз систем
школовања, од самог почет-
ка усмеримо на оно што
особе са инвалидитетом мо-
гу да раде, а за шта је
потребно образовање - нагла-
сио је Вулин.

Директорка Националне
организације особа са инвалиди-
тетом, Иванка Јовановић истак-
ла је да потписивање Уговора о
финансирању програмских ак-
тивности са Министарством
представља јако важан догађај,
пре свега, јер се тим средствима
обезбеђује редовно финансира-
ње програмских активности, које
спроводе на националном и на
локалном нивоу.

То је читав сет различитих
активности намењених ОСИ раз-
личитих категорија које се одно-
се и на заступничке активности,

попут утицања на доносиоце
одлука за одређене прописе.

- Ту су и активности које
подижу видљивост особа са
инвалидитетом, присуство у јав-
ности, омогућују већу приступач-
ност и остваривање разних њи-
хових креативних потенцијала.

Ту је здравство, образовање,

уклањање свих препрека, пита-
ње приступачности, заправо не
постоји ниједна област у друшт-
веном животу која се не тиче
ОСИ, јер, сва људска права треба
да припадају и нама, а ово је
један од начина, да кроз те про-
граме, ми радимо управо на томе
- рекла је Јовановић за Тањуг.

Истиче да се у континуите-
ту унапређује положај особа са
инвалидитетом, јер то, како
сматра, заиста јесте процес и
никада се не може рећи да је
неко питање у потпуности реше-
но и да се више нема потребе
бавити њиме.

Oбезбеђена средства за све
савезе особа са инвалидитетом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
ове године обезбедило је средстава за функционисање свих савеза,

22 републичка и 11 покрајинских, који окупљају више од 500 органи-
зација које се брину о особама са инвалидитетом , изјавио је ресор-

ни министар Александар Вулин 1. фебруара на скупу поводом
потписивања уговора о финансирању програмских активности.
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У оквиру пројекта “Заш-
тита деце од насиља и промо-
ција социјалне инклузије деце
са сметњама у развоју/инвали-
дитетом у земљама Западног
Балкана и Турске”, који финан-
сира Европска унија, а спроводи
УНИЦЕФ, заједно са ЕДФ-ом
(European Disability Forum), 30.
новембра 2016. године у хотелу

Holliday Inn у Београду одржана
је једнодневна конференција
под називом: „Сервиси подршке
за децу са сметњама у раз-
воју/инвалидитетом и њихове
породице“. 

Одржавање конференци-
је финансијски је омогућио
ЕДФ, а избор теме и програм
конференције су резултат заје-

дничког договора НООИС-а и
ЕДФ-а. 

Конференција је пред-
стављала истовремено и увод у
почетак пројекта под називом
„Израда СитАн-а о положају
деце са сметњама у разво-
ју/инвалидитетом у Србији“ који
ће од новембра 2016. године до
октобра 2017. године реализо-

KОНфеРеНЦИЈa

„Сервиси подршке за децу са 
сметњама у развоју/инвалидитетом

и њихове породице“
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вати НООИС, уз финансијску
подршку УНИЦЕФ – а, канцела-
рија за Србију. 

ЦИЉеВИ 
КОНфеРеНЦИЈе 

У складу са закључним
запажањима УН Комитета за
права особа са инвалидитетом,
као и са закључцима изнетим у
алтернативном и иницијалном
извештају поднетом Комитету
од стране инвалидског покрета,
односно државе Србије, циљ
конференције је био да се саг-
ледају перспективе унапређе-
ња положаја једне од најмарги-
нализованијих друштвених гру-
па – деце са сметњама у раз-
воју, као и да се размене иску-
ства из праксе у вези положаја
деце са сметњама у разво-
ју/инвалидитетом у кључне че-
тири области, а то су: систем
социјалне заштите, сервиси

социјалне подршке за децу са
сметњама у развоју/инвалиди-
тетом и породице, насиље над
децом са сметњама у раз-
воју/инвалидитетом и партици-
пација.  

УЧеСНИЦИ 
КОНфеРеНЦИЈе

На конференцији је уче-
ствовало више од 50 представ-
ника из различитих организа-
ција цивилног друштва, из
државних институција, независ-
них државних органа и међуна-
родних организација. 

Међу представницима ци-
вилног друштва на конферен-
цији су учествовали представ-
ници организација особа са
инвалидитетом, представници
родитељских организација, као
и представници организација
које се баве људским правима и
експертских удружења.

Такође, учествовали су и
представници државног секто-
ра – Министарства за рад,
запошљавање борачка и соци-
јална питања, Сектора за заш-
титу особа са инвалидитетом и
Сектора за социјалну заштиту,
представници Републичког за-
вода за социјалну заштиту,
представници канцеларије Заш-
титника грађана и Поверенице
за заштиту равносправности.

Од представника међуна-
родних организација, учество-
вали су представници УНИЦЕФ-
а, канцеларије Европске уније у
Србији и представници ЕДФ-а. 

Деци са сметњама у раз-
воју/инвалидитетом, као и њи-
ховим породицама, потребно је
обезбедити свеобухватну и
флексибилну подршку како би
учествовала у друштву равно-
правно са другом децом. Иако
је дошло до значајнијег побољ-
шања на нивоу правног оквира,
деца са сметњама у разво-

Доната Виванти Пагетти, 
потпредседница ЕДФ-а

Владимир Пешић, помоћник министра
за рад, запошљавање, борачка и

социјална питања
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ју/инвалидитетом и даље се
суочавају са значајним теш-
коћама у погледу доступности и
квалитетом специјализованих
услуга. Исто тако, насиље је
свакодневна реалност за хиља-
де деце широм југоисточне
Европе. Према подацима УНИ-
ЦЕФ-а, више од 50% дечака и
девојчица узраста од 2 до 14
година изложени су најмање
једном од облика физичког или
психичког кажњавања од стра-
не својих породица. Положај
деце са сметњама у разво-
ју/инвалидитетом је још ком-
пликованији: они се суочавају
са предрасудама, стигмом и
тешком дискриминацијом и чес-
то су искључена из свакоднев-
ног живота. 

О овим темама и другим
изазовима у даљем развоју под-
ршке деци са инвалидитетом и
њиховим породицама говорили
су експерти из ових области, а
такође радило се  и у малим
групама. 

Након поздравних речи
представника НООИС-а, на
почетку су говорили: Владимир
Пешић, помоћник министра за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања,  Доната Ви-
ванти Пагетти, потпредседница
ЕДФ-а, Северине Леонарди, за-
меница директорке канцеларије
УНИЦЕФ-а у Србији и Ниkолас
Бизел из канцеларије ЕУ у
Србији. 

У оквиру првог блока -
Сервиси подршке за децу са
сметњама у развоју/ инвалиди-
тетом и њихове породице, гово-
рили су: Биљана Зекавица из
Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална
питања на тему: Реформа

социјалне заштите и серви-
си подршке за децу са смет-
њама у развоју/инвалиди-
тетом и њихове породице,
Лела Вељковић из  Републичког
завода за социјалну заштиту на
тему: Развој услуга интен-
зивне подршке породици и
Марко Милановић, експерт на
пројекту на тему: Даљи развој
система социјалне заштите.
О својим личним искуствима у
области образовања, свако-
дневног живота и подршке коју
добија од стране педагошког
асистента и породичног сарад-
ника говорило је и дете са смет-
њама у развоју.

Након првог блока, учес-
ници су радили у три мале
групе којима су фацилитирали
предавачи, а после получасов-
них радионица разговарало се у
пленуму и презентовали зак-
ључци из малих група.

У поподневном делу кон-
ференције,  у оквиру 2. блока –
Изазови за развој сервиса под-
ршке за децу са сметњама у
развоју/ инвалидитетом и њихо-
ве породице, говорили су:
Доната Виванти Пагетти,
потпредседница ЕДФ- а која је
говорила из перспективе Кон-
венције УН о правима особа са
инвалидитетом и из свог личног

искуства, проф. Вероника Иш-
пановић на тему: Насиље над
децом са сметњама у раз-
воју, Наташа Раичевић из НВО
ГРИГ на тему: Партиципација
деце са сметњама у развоју/
инвалидитетом, као и Све-
тлана Влаховић и Весна Пет-
ровић из родитељских органи-
зација на тему: Изазови
живота у заједници деце са
сметњама у развоју/ инва-
лидитетом. 

И након овог блока, учес-
ници су радили у три мале
групе којима су фацилитирали
предавачи, а после получасов-
них радионица разговарало се у
пленуму и презентовали зак-
ључци из малих група.

Конференцију су затвори-
ли Иванка Јовановић, извршна
директорка НООИС, као и пред-
ставници ЕДФ-а, Доната Вива-
нти Пагетти потпредседница
ЕДФ-а и Eрnesto Zaкarиа, ЕДФ
kоординатор.

ТОК 
КОНфеРеНЦИЈе 
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Поводом обележавања
Дана ретких болести 28. феб-
руара, Национална организа-
ција за ретке Србије (НОРБС)

одржала је акцију „Дрво пози-
тивних мисли“ са циљем скре-
тања пажње јавности на про-
блеме са којима се сусрећу обо-
лели од ретких болести. 

Сви заинтересовани
грађани су током седам да-
на трајања акције имали
прилике да оставе своје
симболичне поруке на гра-
нама великих дрвећа која су
била постављена у Београду
у ТЦ „Ушће“, Новом Саду у
ТЦ „Меркатор“, у Крагујевцу
у ТЦ „Плаза“ и у Нишу у ТЦ
„форум“.

Грађани Ниша и југоис-
точне Србије показали су вели-
ко интересовање да сазнају

нешто више о иза-
зовима са којима се
свакодневно суоча-
вају њихови „неви-
дљиви“ суграђани.

Сматра се да 6% до
8% сваке попула-
ције има неку ретку
болест. Из те „рет-

кости“, а самим тим и не-
препознатљивости, про-
истичу многобројни про-
блеми - недостатак дија-
гнозе, недовољно инфор-
мација, недоступност сав-
ремених терапија, непо-
стојање медицинских ис-
траживања. Чак и када је

постављена права дијагноза,

недостаје квалитетна здравс-
твена заштита, а права из доме-
на социјалне заштите се не могу
остварити због административ-
них тешкоћа.

Дрво позитивних мисли
својим порукама подршке оли-
стали су и проф. др Душан Ми-
лисављевић, иницијатор „Зоји-
ног закона“, као и здравствени
радници из Дома здравља,

представници удружења и број-
ни медији. Да има разумевања и
воље да се бар нешто, ако не
све, побољша, показао је и гра-
доначелник Ниша, Дарко Бу-
латовић, који се прикључио цен-
тралној манифестацији обеле-
жавања Дана ретких болести и
истакао спремност Града Ниша
да утиче на решавање нагоми-
ланих проблема.  

Чланови ни-
шког Удружења дис-
трофичара били су нај-
бројнији учесници ове акци-
је. Последњи Правилник о бањ-
ској рехабилитацији не само да
није додао више типова дистро-
фије који су до тада били препо-
знати кaо индиковани за бањску
рехабилитацију, него је и онима
који су имали право на рехаби-
литацију на 12 месеци то право
“уназадио” на једанпут у три
године. Мали број квалификова-
них стручњака, као и потпуно
одсуство едукација здравстве-
них радника, непостојање усло-
ва за праћење и негу корисни-
ка апарата за неинвазивну вен-
тилацију плућа и изостанак ге-
нетског саветовања,  само су
неки од озбиљних проблема са
којима се суочавају. 

Савез дистрофичара Ср-
бије један је од оснивача На-
ционалне организације за ретке
болести Србије која постоји од
2010. године а данас окупља 20

удружења и велики број инди-
видуалних чланова.

Прва председница НОР-
БС-а, представница СДС-а Јеле-
на Милошевић, једна је од првих
која је проговорила о неједнако-
сти које проистичу из реткости
дијагнозе, о неопходности пос-
тојања Националног плана или
стратегије о ретким болестима и
потреби формирања Регистра
ретких болести.  

Биљана Ђорђевић

DE[AVAWA

Обележен
Дан ретких болести

ЗА СВеГА 5% РеТКИх
БОлеСТИ Је МОГУћ е ОБеЗ-
БеДИТИ ТеРАПИЈУ, ДОК Је

ЗА ОСТАле НеОПхОДНО
ПОБОЉш АТИ КВАлИТеТ
ж ИВОТА ОБеЗБеДИВш И

ПРИСТУП УСлУГАМА
СОЦИЈАлНе И ЗДРАВСТВе-

Не ЗАш ТИТе.
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Аеродром Никола Те-
сла у Београду, у сарадњи
са Националном организа-
цијом особа са инвалидите-
том Србије, последњих го-
дину дана ради на унапре-
ђењу техничких услова, као
и на развоју процедура које
ће олакшати путовање осо-
бама са инвалидитетом. У
том смислу земаљском оп-
служивању од 23. септем-
бра на располагању су
двоје нових уских специјал-
них колица за кабински
пролаз путника са огра-
ниченом покретљивошћу
или путника у инвалидским
колицима до седишта у
авиону. 

Уска специјална ко-
лица за кабински пролаз
путника до свог седишта у
авиону се користе за пре-
воз путника са ограниче-
ном покретљивошћу или
путника у инвалидским колици-
ма од врата авиона до њиховог
се-дишта, односно од седишта у
авиону до њихових или аеро-
дромских колица. Ова нова
колица производ су немачке
фирме Innovint која је спе-
цијализована за израду опреме
која се користи за помоћ путни-

цима са инвалидитетом или са
ограниченом покретљивошћу. 

Колица су обложена кож-
ним материјалом, тежине око 14

килограма, имају покретне ру-
кохвате са стране, гумене точко-
ве са кочницама, као и 3 пара
појасева. 

- Ове функционал-
ности омогућују изузетно
лако руковање, колица
могу да се закоче прили-
ком асистенције путнику
при преносу са његових
на уска колица и обратно
и доприносе безбедности
путника приликом прено-
шења. Дизајн колица је
такође нешто што
издваја произвођача од
осталих понуда на
тржишту. Остале физич-
ке карактеристике омогу-
ћују да се ова уска коли-
ца користе за све типове
ваздухоплова који слећу
и полећу са нашег аеро-
дрома. Очекујемо да
коришћењем ових коли-
ца, пре свега, омогућимо
лакше путовање путни-
цима којима је овакав
вид асистенције потре-
бан, а самим тим да

подигнемо ниво квалитета пру-
жене услуге, рекла је Лара
Барош, руководилац путничког
прихвата и отпреме у Земаљ-
ском опслуживању. 

Набавком ових колица
задовољени су безбедносни
услови које прописују међуна-
родне организације.

НОВОСТИ СА АеРОДРОМА НИКОлА ТеСлА

Земаљско
опслуживање

набавило нова кабинска колица
за путнике
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Од 1. септембра почела је
употреба новог комби возила
чија је основна намена превоз
путника са инвалидитетом или
путника са смањеном покрет-
љивошћу (ПРМ путници енг.

Passengers with reduced
mobility), на релацији терминал
- паркинг позиција - терминал.

Комби ће се користити за случај
опслуге путника која се не врши
преко авио-моста, тј. уместо
амбулантног возила што је био
случај до сада. Капацитет вози-
ла је за максимално два путника
и укупно два пратиоца. Руко-
вање новим комбијем са рам-
пом, појасом и гуртнама је у над-
лежности возача. Процедура је
таква да путника у возило смеш-
та запослени из земаљског
опслуживања који се потом вози
као пратња у комбију заједно са
путником. Једна уска колица
увек ће бити у новом комбију за
случај да затребају. Уколико
комби возило није на располага-
њу, координатор путничког сер-
виса обвештава диспечера
саобраћаја о потреби ангажова-
ња аутобуса са уграђеном рам-
пом. 

Набавком оваквог возила
комфор путника биће значајно

побољшан, а ова услуга биће на
располагању путницима и у
одлазећем и у долазећем саоб-
раћају. 

У 2017. години Земаљско
опслуживање планира набавку
још једног оваквог возила.

НОВОСТИ СА АеРОДРОМА НИКОлА ТеСлА

Набављено ново возило за
превоз путника са

инвалидитетом или смањеном
покретљивошћу
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У партнерству са локал-
ном самоуправом града Лес-
ковца, Удружење дистрофичара
је  крајем августа прошле годи-
не започело имплементацију
пројекта под називом „Унапре-
ђење самозапошљавања међу
ОСИ” чији је циљ допринос
особа са инвалидитетом локал-
ном економском развоју кроз
успостављање мини фарми
кока-носиља. 

Пројекат финансирају Ев-
ропска унија, Влада Швајцарске
и Влада Републике Србије
преко програма Европски ПРО-
ГРЕС у трајању од 7 месеци.

Пројектом је предви-
ђена набавка потребне оп-
реме за покретање и одржа-
вање мини фарме и органи-
зација тренинга за оболеле
од мишићне дистрофије и
чланове њихових породица,
како би стекли економску
независност, кроз покрета-
ње сопственог бизниса.

Грантове је добило деве-
торо чланова Удружења дис-
трофичара. 

Идеја је да ово буде само
почетни и стимулативни корак у
процесу економског јачања и
оснаживања особа са инвали-
дитетом за самозапошљавање. 

Креирањењем мини фар-
ме ОСИ су охрабрени и мотиви-
сани да раде, остварују приходе

и обезбеђују себи услове за
квалитетнији и бољи живот,
што ће им пружити снажан осе-
ћај сигурности и велики допри-
нос ка социјалној укључености.

Током досадашње реали-
зације пројекта спроведене су
две обуке. 

Након завршене обуке,
девет  корисника је добило
грантове, који се састоје од 100
комада  18-то недељних кока
носиља, батерије за смештај
кока и хране за почетни
период, чиме су успоставили
мини фарму и започели соп-
ствени бизнис. 

Након завршетка пројек-
та, корисници ће примењивати
стечено знање и искуство у
раду,  биће економски само-
сталнији да наставе са проце-

сом развоја мини фарме, с
обзиром да се после 12-15
месеци  јато обнавља и настав-
ља производња јаја за тржиш-
те.  

За наставак рада, корис-
ници ће користити постојећу
опрему, а куповаће само ново
јато носиља, улажући део
остварених прихода од про-
изводње. 

Пружање ове врсте под-
ршке социјално угроженим и
незапосленим особама са инва-
лидитетом да остваре економ-
ску независност и друштвену
равноправност са осталим гра-
ђанима, један је од основних
услова њихове  интеграције у
друштво. 

Leskovac

Pi{e: Gordana Stojanovi}

Пут до економске 
самосталности 
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Промоција часописа поводом
Међународног дана особа са

инвалидитетом

У удружењу дистрофи-
чара у Лесковцу недавно је
представљен часопис „Реч дис-
трофичара“ који је припремљен
и штампан у оквиру пројекта
„Живот са дистрофијом 2“ који
финансира град Лесковац.

На овај начин подићи ће
се степен информисаности како
чланова Удружења, тако и ос-
талих заинтересованих из ло-
калне заједнице.

Председница удружења,
Гордана Стојановић рекла је да
је промоција организована
поводом Међународног дана
особа са инвалидитетом и том
приликом говорила о постиг-
нутим резултатима у оквиру
пројекта.

Промоцији часописа је
присуствовао и градоначелник
Лесковца, Горан Цветановић,
који је рекао да особе које кроз
живот иду са додатним
теретом, физичким инвали-
дитетом, представљају прави
пример како треба живети,
улажући много снаге и воље да
живе достојаствен и нормалан
живот, без обзира на тешкоће.

- Један од задатака
локалне самоуправе је да им
помогне у томе. У току ове
године издвојили смо 35
милиона динара за финан-
сирање пројеката из области
социјалне заштите. Један од
таквих пројеката је „Живот са
дистрофијом“, захваљујући

коме је настао овај часопис који
дистрофичаре треба да оснажи
да се активно укључе у друш-
твене токове, а све нас ин-
формише о животу са овом
болешћу.

Начелница Управе за
друштвене делатности, Сузана
Станковић Илић рекла је  да се
град Лесковац труди да да
значајан допринос раду разних
удружења и да та помоћ није
само финансијска, него и у
сваком другом смислу.

Директорка Лесковачког
културног центра Сања Цонић
је том приликом изјавила
следеће 

- Оно што ме посебно
импресионира је да ови људи,
иако се теже крећу и имају неке
потешкоће у свакодневном жи-
воту, су изузетно активни и не
очекују помоћ само од локалне
самоуправе, која им је значајна.
Они се јављају и код других
фондова чинећи да са што
више средстава ово Удружење
што боље функционише.

Промоција је завршена
поделом захвалница, чиме се
Удружење захвалило поје-
динцима, установама и преду-
зећима на досадашњој помоћи
и сарадњи. 

Leskovac

Pi{e: Gordana Stojanovi
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Представници Савета за
просвету градског одбора
Српске напредне странке у
Лесковцу су у просторијама
Удружења дистрофичара, за-
једно са Деда Мразом и Новом
Годином, даривали новогоди-
шње пакетиће деци из овог
Удружења, као и оболелој деци
чланова Друштва за цереб-
ралну и дечју парализу. При-
сутни су били представници
Савета за просвету СНС и
представници обе органи-
зације, а цео догађај је био и
медијски пропраћен.  

- Ови људи и ова деца
имају само једну жељу, а ја ћу
се солидарисати са њима и за
Нову годину пожелети то исто.
Много тога можемо да пос-
тигнемо ако будемо сарађивали
и помагали једни другима -
рекао је је председник Савета
за просвету СНС-а, Илија
Ђорђевић, директор ОШ Јосиф
Костић.

- Било би добро да се
ових малишана сетимо и чешће,
јер срећа је у малим знацима
пажње која је њима и те како
потребна - рекла је подпред-

седница Удружења дистро-
фичара Драгана Петровић, која
се захвалила организатору на
овом лепом гесту и закључила
да је сан сваког детета сусрет
са Деда Мразом и новогодишњи
поклон, јер  је за децу то
посебан доживљај.

IZ RADA ORGANIZACIJA

Leskovac

Pi{e: Gordana Stojanovi}

Новогодишње радости
за децу из Удружења

дистрофичара
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Pi{e: ^edomir Cicovi} 

И ове године, већ по тра-
дицији, организације особа са
инвалидитетом из Ужица, међу
којима и Удружење дистро-
фичара Златиборског округа, уз
подршку волонтера, суграђана,
установа и институција обеле-
жиле су 3. Децембар - Међу-
народни дан особа са инвали-
дитетом. Чини се никад бога-
тије него ове године.

Најпре је у Градској кући
у петак 2.12.2016, овим пово-
дом приређен традиционални
пријем од стране градона-
челника, Тихомира Петковића
за представнике организација
особа са инвалидитетом из
Ужица. У нешто свечанијем

тону сумирани су резултати
рада у години на измаку и раз-
мотрени начини за још квали-
тетнији рад уз подршку града,
за коју је наглашено да неће
изостати.

Затим је 3. децембра на
градском тргу изведен јавни
„Flash mob“ перформанс под
називом „Зачепимо предрасу-
де“. На лепом и сунчаном дану
истакнута је порука да су особе
са инвалидитетом увек ту да
буду партнери, суграђани и
пријатељи и да у окружењу које
допушта атмосферу отворено-
сти и заједништва предрасуда-
ма нема места.

На прохла-
дном, али можда
и симболично,
веома сунчаном
дану извођењу
кореографи ја ,
плесању и дру-
жењу придружио
се велики број
суграђана који су
се, ма како то
клишеирано зву-
чало, ту заиста
спонтано окупи-
ли, а посебно ра-
дује велики број
деце са родите-
љима. 

П о д р ш к у
овом несвакида-
шњем и веома

инспиративном догађају пружи-
ли су, поред Удружења инвали-
да церебралне и дечије парали-
зе и школа за децу са сметњама
у развоју „Миодраг В. Матић“,
Дневни боравак за децу и
младе са сметњама у развоју,
Учитељски факултет Ужице,
средња музичка школа, плесне
школе и други.

И на крају, исто вече, у
Градском културном центру
Ужице уприличена је пројек-
ција документарних филмо-
ва о особама са инвалиди-
тетом у оквиру филмског кара-
вана „Ухвати филм“. Приказани
су филмови који су награђени
на 14. Филмском фестивалу

Обележавање 
„3. децембра“
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„Ухвати са мном овај дан“ који
се одржава у Новом Саду, а
који се путем каравана прика-
зују у свим већим градовима у
Србији.

Филмови који су послали
снажну поруку о неодустајању,
креативности, борби и издрж-
љивости емитовали су енергију
која је бројне посетиоце подсе-

тила и вратила вредностима
које симболишу „3. децембар“,
а које се могу сублимирати у
жељу да сваки дан, у погледу
унапређења положаја особа са
инвалидитетом буде - „Трећи
децебар“!

U`ice

Pi{e: ^edomir Cicovi} 

Prijem kod gradon~elnika
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Pi{e: ^edomir Cicovi} 

Удружење дистрофича-
ра Златиборског округа уз по-
дршку Министарства културе и
информисања реализовало је
пројекат “Информативно-афи-
рмативна мрежа Златиборског
округа”. 

Овај тип пројекта
Удружење реализује по трећи
пут узастопно.

Овај пут пројекат је за
резултат имао стварање 25
јединица медијског садржаја
(ТВ, Радио емисије, интернет и
новински чланци) који су
имали за циљ информисање
шире јавности о активностима,
потребама и проблемима осо-

ба са инвалидитетом на тери-
торији Златиборског округа. 

У ту сврху обишли смо 5
општина на територији округа:
Бајину Башту, Прибој, Ариље,
Пожегу и Ужице и тамо саз-
нали како живе и шта су
кључни проблем особа са
инвалидитетом и организација
особа са инвалидитетом у
овим срединама.

Посебна важност ове
континуиране подршке јесте у
томе да локалне средине
стекну стални увид у фун-
кционисање, потребе и потеш-
коће особа са инвалидитетом,
с обзиром да су ове теме

изразито некомерцијалне и да
је ово можда једини начин да
доспеју у јавност, поготово у
малим локалним срединама.

Пројекат 
“Информативно-афирмативна
мрежа Златиборског округа”
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На иницијативу пред-
ставника градске управе града
Ужица, тачније новоимено-
ваног члана Градског већа за
социјалну политику, Видоја
Дрндаревића, у aвгусту 2016.
одржана је седница Заједнице
организација ОСИ Ужица. Сед-
ница је одржана у Градској
кући уз присуство именованог
члана градског већа, пред-
ставника Одељења за друшт-
вене делатности градске уп-
раве и координатора за сара-
дњу са невладиним сектором.

Поред поменутих, сед-
ници су присуствовали пред-
ставници десет организација
особа са инвалидитетом из
Ужица који су чланови За-
једнице организације особа са
инвалидитетом.

На седници су раз-
тмотрене активности и прио-
ритети у раду свих органи-
зација, изнети су кључни
проблеми у функционисању
организација и њихових чла-
нова и размотрени модели за
њихово решење којима може
да допринесе град и ресор чији
су представници иницирали
овај састанак.

Представници града из-
разили су спремност да коор-
динирано делују на уна-
пређењу услова рада oвих
организација, а тиме и на
унапређењу положаја особа са
инвалидитетом.

Као резултат те спрем-
ности, крајем децембра 2016. у
истом саставу, такође на
иницијативу представника Гра-
да Ужица, одржан је састанак
ради планирања оних ставки
предлога буџета за 2017. го-
дину које се односе на орга-
низације особа са инвалиди-
тетом и на саме особе са
инвалидитетом. 

Поред напомене да је
овакав вид сарадње изразито
редак у општинама и гра-
довима у Србији, а поготово да
га иницира сама локална
самоуправа, потребно је ис-
таћи да је све што је дого-
ворено на овим састанцима на
крају и испоштовано, укљу-
чујући и додатне корекције
буџета у корист особа са
инвалидитетом и организација
особа са инвалидитетом. И на
крају посебно радује што је
такав вид континуиране са-
радње настављен и у 2017.
години у интересу и на задо-
вољство свих актера. 

U`ice

Pi{e: ^edomir Cicovi} 

Позитиван пример сарадње
организација ОСИ и локалне

самоуправе
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Pi{e: ^edomir Cicovi} 

Пројекат 
„У бојама среће“

Наставља се изванредна сарадња Удружења дистрофичара Златиборског округа и
Уметничке школе Ужице. Овога пута оличена кроз реализацију пројекта „У бојама среће“
који је финансијски подржао Град Ужице.

Чланови Удружења су у оквиру „Клуба Удружења“ давали су предлоге, цртали скице и
идеје, осмишљавали идејна решења, а потом су ђаци уметничке школе, уз менторску
подршку њихове професорке Јелене Гускић Петровић, све то уобличили у један изванредан
и уникатан мурал инспирисан Ужицем који од јесенас краси просторије Удружења као трајно
уметничко дело, али и као потврда пријатељства и креативности која се може изразити и
кроз опипљиву и трајну уметност.
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Удружење дистрофичара
севернобачког округа са се-
диштем у  Суботици, са 30-
огодишњом традицијом, уз
разумевање и подршку града,
развило се у реномирану орга-
низацију на добробит својих
чланова.

Јубиларна прослава - 30
година од оснивања Удружења
дистрофичара севернобачког
округа у Суботици, обележена
је у октобру 2016.године. Тим
поводом, у просторијама Удру-
жења приказане су изложбе са
креативних радионица и тиме
је презентована сва лепота
креативности чланова и спо-
собности да се сваким даном
постигне више и лепше. 

Група ентузијаста са јас-
ном визијом 10. октобра 1986.
године поставила је темеље
данашње организације оболе-
лих од мишићне дистрофије. 

Основана је као за-
једничка организација оболе-
лих од дистрофије, дечије и
целебралне парализе, пара-
плегичара и квадиплегичара.

У каснијим фазама
развоја сви они су се издвојили
у своје посебне организације,
али са тесном заједничком
сарадњом. Кроз овако дуг
период пролазило се кроз
разне трансформације, али
смо се увек развијали, уса-

вршавали   и проширивали. Од
некадашњих чланова све нас
је мање, али ту су нове младе
снаге, тако да је рад орга-
низације несметан. 

Од првих корака, од
самог оснивања па до данас
много се постигло, али још
увек недовољно. Град Субо-
тица је изразио спремност да
помаже и финансира рад Удру-
жења, да на тај начин
доприноси унапређењу поло-
жаја особа са инвалидитетом.
Постали смо активнији, више
се дружимо, идемо на излете,
спортска такмичења, месечно
се више пута окупљамо што је

многим нашим члановима вео-
ма значајно, како више не би
били затворени у четири зида.
Више пута годишње одлазимо
и на спортска такмичења: шах,
пецање, спорски вишебој, где
се освајају медаље и пехари. 

Нека нас овај јубилеј
води у даље успехе, нека нам
да истрајности за остваривање
постављених циљева и нека
нас оснажи за даље залагање у
области побољшања статуса
особа са инвалидитетом. 

Subotica

Pi{e: Tibor Piukovi}

Јубиларна година 
у Суботици



IZ RADA ORGANIZACIJA

Prole}e 2017. 27

Наставили смо традицију и
десети - јубиларни пут организова-
ли Покрајинско такмичење у пеца-
њу за дистрофичаре. Такмичење је
одржано у оквиру активности Спор-
тског савеза дистрофичара Војво-
дине, а под покровитељством Удру-
жења дистрофичара Јужнобачког
округа из Новог Сада, Општине
Жабаљ као главног покровитеља у
сарадњи са Удружењем спортских
риболоваца “Младост – Јегричка”
које располаже са 250 метара уре-
ђене обале приступачне корисни-

цима инвалидских колица, такоре-
ћи у нетакнутој природи. Такми-
чари су пецали са једним штапом
на перо, штап је могао да буде са
блинкером или без њега у екипној
и појединачној конкуренцији.

Приликом организације ова-
квих догађаја временске прилике
играју пресудну улогу – на срећу
организатора и учесника - 9. сеп-
тембар је био предиван сунчан дан
без дашка ветра, што је гарантова-
ло идеалне услове за риболов.
Природни парк рибњака „Јегричка“

се налази на територији општине
Жабаљ, тачније између Жабља и
Чуруга. Такмичари су почели да се
окупљају у раним јутарњим сатима,
тачније у 6.30 часова и сви учесни-
ци и пратиоци су добили врућ
бурек и јогурт од наших спонзора -
пекаре „Бурек плус“ из Новог Сада.
Док су такмичари уживали у при-
премљеном доручку, судије из Уд-
ружења спортских риболоваца
„Младост – Јегричка“ су припреми-
ли такмичарске бројеве које су
затим капитени екипа извлачили,
како би започели са распоређи-
вањм такмичара по секторима. 

Ове године је било пријав-
љено седам, плус две гостујуће
екипе - из Београда и Новог Сада. 

Председник Општине Жа-
баљ, Чедомир Божић је посетио
такмичаре и провео угодно време
дружећи се са њима и показујући
изузетно разумевање за особе са
инвалидитетом, а у исто време
успостављајући мост сарадње са
члановима и руководиоцима УСР
„Младост- Јегричка“ - Жабаљ. 

У складу са дугогодишњим
пропозицијама, такмичење је тра-
јало од 7.30 до 11.30 часова, а сви
учесници су уживали у прелепом
окружењу и сунчаном дану као и у

Vojvodina

Pi{e: Aleksandra Panovi}

Извештај са  10. покрајнског
такмичења у пецању за

дистрофичаре Војводине 2016.год.
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изванредно приступ-
ачној обали која је

практично у нивоу са во-
дом, што умногоме олакша-

ва приступ не само корисни-
цима инвалидских колица већ и

такмичарима који се отежано кре-
ћу. Такмичење је протекло у изу-
зетно спортском духу, уз пуно шале
и другарског смеха, а завршено је
звиждуком судије који је означио
крај и кренуо са мерењем улова.

Резулати такмичења
били су следећи:

I место–Панчево са укупним
уловом од 760 гр
• Светислав Миховиловић 
– 610 гр
• Јулишка Давид
• ж ељко Љотић – 160 гр

II место – Суботица са укуп-
ним уловом од 610 гр  
• Гордан Глочнак – 410 гр
• Ђерђ Такач – 30 гр
• Тибор Пијуковић – 170гр 

III место –Сомбор са укупним
уловом од 300 гр 
• Бошко Ивановић 
• Бранка Петровић – 300 гр 
• Манда Беретић  

Прве три екипе добиле су
пехаре које су обезбедили домаћи-
ни из Удружења дистрофичара јуж-
нобачког округа.

Две гостујуће екипе су се
такмичиле као посебна категорија
и пласман је био следећи:

I место Удружење парапле-
гичара Нови Сад са уловом од
1790 гр 
• хома Мирослав – 900гр
• Драгић Милан – 890гр
• Микшић Мирко 

II место Удружење дистро-
фичара Београда са уловом од
100 г 
• Тројановић Душан  – 100 гр.
• Чикара Срђан           
• Михајло Перић

Организатор је и за госту-
јуће екипе обезбедио пехаре.    

У појединачном пласману
такмичари који су освојили медаље
су следећи:

1.  хома Мирослав – Нови Сад
са уловом од 900 гр.
2. ж икица ж абић – Нови Сад
са уловом од 890 гр.
3.  Светислав Миховиловић –
Панчево са уловом од 610 гр.

Подела пехара, медаља и
захвалница за сваког такмичара
појединачно је обављена уз из-
врсну рибљу чорбу коју су спреми-
ли наши домаћини из риболовачког
удружења „Младост - Јегричка“. 

Можемо са поносом зак-
ључити да ће ово такмичење дуго
остати у сећању свих учесника.



ZABAVA

Prole}e 2017. 29

Да нема нормалног човека
који не би завирио у књигу под
наведеним насловом, знао је доб-
ро њен аутор, Џин Стон, који је
најпре пронашао људе који никад
нису били на боловању, потом са-
купио њихова искуства и најзад их
упоредио са сазнањима модерне
медицинске науке.

Џин Стон није само још
један међу хиљадама аутора при-
ручника о здрављу који рачунају
на брзу зараду. Он је бивши нови-
нар, уредник, писац и издавач који
у својој биографији има наведене
дипломе најпрестижнијих универ-
зитета, Стенфорда и Харварда.
Потом следи његова сарадња са
реномираним магазинима, као и
списак књига по којима је најпо-
знатији и у којима је његово име
затурено у импресуму. То је триде-
сетак светских бестселера које је
писао у име најпознатијих савре-
меника, личности које су изнајми-
ле његово драгоцено перо да би
овековечие сопствене биографије.
Међу њима је и физичар Стивен
Хокинг, један од највећих  фено-
мена XX века. Под сопственим име-

ном, Стон је написао књиге међу
којима су и „Играј као мушкарац,
побеђуј као жена“ и „Бушова биб-
лија преживљавања“, број 1 на
листи бестселера ренимираног
Washington Posta. Живи у Њујорку
и редовни је блогер. 

Логично је што се личност
са таквом биографијом и толиким
успехом и лично заинтересовала
за одлично функционисање и соп-
ствено здравље. Као што је била
природна и његова жеља да знања
стечена приликом сусрета са осо-
бама које никад нису боловале
подели са читаоцима са свих кон-
тинената где је његова књига
“Тајне особа које никад нису
болесне“ преведена чим је, почет-
ком 2011. године, објављена.

Господин Стон признаје да
је током истраживања тајни здрав-
ља сретао много људи који су
користили неки од наведених
рецепата. Иако се чини да су они
део породичног наслеђа у коме су
одрастали, нико од анкетираних
није знао за све њих. А свако је
имао и неку сопствену тајну коју је
био  спреман да подели са писцем

књиге. Е, ту почиње да се назире
разлика између овог аутора и
хиљаду других. Он, наиме, није
хтео да се бави оним рецептима
које није верификовала наука.
Међу таквима су, на пример, col-
loidal silver који је, као начин борбe
против инфекције, познат од дав-
нина.

Међу понуђеним рецептима
има и оних који делују бизарно,
као црви који су опробани борци
против инфекције рана, о чему
сведочи и податак да се њиховој
помоћи медицина увек изнова
враћала када није било бољег
лека. Као надасве рафинисан и
духовит писац, који о озбиљним
темама говори на занимљив и ори-
гиналан начин, Џин Стон наводи
огромну жељу слушалаца његових
излагања, на промоцијама књиге
широм САД, да са аутором поделе
и нека сасвим лична сазнања: у
Канзас Ситију га је нека госпођа
све време гледала враголасто,
једва чекајући да заврши, да би
она добила реч.. „Знам тајну доб-
рог здравља“ узвикнула је.
„Одлично, можете ли нам рећи у

Тајне особа које
никада нису

болесне
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чему је“, упитао је радознало
писац. „Наравно“, узвратила је
весело жена из публике,“разведите
се од мужа“.

Читаоци ће, пошто прочи-
тају књигу, бити склони да конста-
тују да термин “тајне”, из њеног
наслова, звуче претерано, јер су у
питању она сазнања и мудрости
које је јединствени народни геније
скупљао током тешке и комплико-
ване историје људског рода. И због
којих су неки саговорници напуни-
ли више од 100 година. Ради се,
уствари, о оним превентивним
факторима који спречавају да орга-
низам ослаби и оболи.

Црна чоколада, дијета
заснована на биљној исхрани,
маслиново уље и за јело и за
кожу, редовно вежбање, јога,
прање руку, коришћење  хид-
рогена за дезинфекцију коже,
добри односи са околином,
позитиван став према животу,
ведар приступ... А међу “но, но
факторима”, не би требало прете-
ривати са прањем и коришћењем
антибактерицидних средстава која
смањују природне одбрамбене
снаге организма. 

Аутор је све те поступке и
лично испробао, па до детаља
објашњава како су на њега делова-
ли и шта му је највише пријало.
Уверен је и у дејство плацебо ефе-
ката, односно, подвлачи да је вера
у ефикасност одабраног средства
битна колико и моћ тог, “тајног”
лека.

Ако би у две речи требало
да демистификујемо “тајне” ове
корисне и забавне књиге, било би
то познавање лекова које је више-
вековно, народно искуство издво-
јило и високо вредновало и пона-
шање у складу са здравим разу-
мом. Звучи тако једноставно, а
није. Књига је изванредан подсет-
ник на све оно што је здраво,
корисно, нешкодљиво и јефтино а
на шта смо, у свакодневној, бесо-
мучној трци за новцем, успехом и
славом најчешће сасвим заборави-
ли.

Међу активностима и намир-
ницама које би требало користити
на ауторовој топ листи су:

- туширање хладном водом
које поспешује стварање белих
крвних зрнаца, доказаних бораца
против болести

- пилећа супа, у којој се
током кувања ослобађа аминокисе-
лина која има упадљиву сличност
са леком ацетилцистеином који се
користи у лечењу бронхитиса и
других респираторних обољења.
Нова открића јапанских научника
доказују да такви старински лекови
утичу на смањење крвног притиска

- бели лук, снажни антимик-
робни агенс. Уколико сте се
намрштили због мириса, иситњен
бели лук треба прогутати са
кашичицом пиреа од јабуке

- коктел од пивског квасца и
топле воде, делотворно средство
против прехладе, дијареје и респи-
раторних инфекција

- топли напици (топла вода
са лимуном, чај, кафа) у време епи-
демија грипа и прехладе

- чаша црног вина  као дока-
зани антиоксиданс
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Уживајте у воћу
сваки дан, јер....
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