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Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским 
заједницама – Сектор за јавно информисање, медије и аналитику, оценио је да је 
пројекат издавања часописа „Сунцокрет” од великог значаја за Савез и све наше члано-
ве и одобрио суфинансирање у 2018. години „Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно 
информисање и односе са верским заједницама, који је доделио средства”.
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ЏУДО ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Како је џудо за особе са инвалидитетом стигао 
у Сомбор?

Иако делује да је идеја о инклу-
зивном џудоу у Сомбору настала 
непосредно пре реализације чита-
вог пројекта у фебруару 2018. го-
дине, више од 5 година се радило 
на припреми и стварању квалитет-
ног темеља за развој џудо спорта 
за особе са инвалидитетом у гра-
ду Сомбору. 2012. године путем 
друштвених мрежа подпредсед-
ник џудо клуба „Бачка” Светислав 
Илић, видео је фотографије и видео 
материјал са тренинга адаптираног 
џудоа, код његовог колеге из Ко-
пра (Словенија). Како сам те године 
завршила основне студије на Факул-
тету за спорт и физичко васпитање, 
Светислав Илић ми је дао идеју да 
се добро информишем шта је адап-
тирани џудо и да размислим да ли 
бих могла да водим тренинге џудоа 
прилагођеног за особе са инвали-
дитетом. Изузетно ми се допао џудо 
на овај начин, те смо 2013. године у 
октобру одржали и прве тренинге 
адаптираног џудоа при Школа за 
основно и средње образовање са 
домом „Вук Караџћ”. Често знам да 
се нашалим како нисам ја одабрала 
посао, већ посао мене.

Како си се ти као спортиста, носилац црног 
појаса у џудоу, нашла у овој причи? 

Нажалост спорт у свом такмичар-
ском облику доноси доста нега-
тивних искустава, хтели ми то при-
знати или не. Тело врло често трпи 

превелика оптерећења, дешавају 
се повреде, емотивни и психолопки 
стресови... што оставља трагове на 
психофизички статус сваког спор-
тисте који се бавио такмичарским 
спортом дуги низ година. Напросто, 
дође тренутак када се мора преки-
нути са тренирањем и тада схватиш 
да ти је тело болно, да си млад, а не 
постоји дан када не осетиш бол у 
леђима, коленима, врату, рамену... 
На моју жалост или срећу, уписала 
сам и завршила Факултет за спорт и 
физичко васпитање поред љубави 
према медицини. Тако да су физич-
ко образовање и спорт моје профе-
сионално опредељење. Адаптира-
ни џудо ми се веома допао баш из 
разлога што исказује лепу страну 
бављења спортском активношћу, 
која не оставља никакве после-
дице, већ напротив доводи до ап-
солутног психолошког и телесног 
побољшања сваког појединца који 
учествује у таквом виду рекреације.

Колики је одзив заинетересованих ОСИ за инклу-
зивни џудо?

Изненађујуће велик. Од почетка 
фебруара је око 40 полазника џудо 
школе присуствовало на тренин-
зима. И да напоменем да се стално 
јављају са жељом да се прикључе 
тренинзима, што ме изузетно 
радује. 

Каква је реакција родитеља ОСИ и јавности?

У почетку су сви прихватали све ово 
са резервом. Што је и разумљиво. 

Џудо није непознат термин код нас, 
али врло често људи ову борилач-
ку вештину не познају у довољној 
мери, већ је поистовећују са агре-
сивним понашањем и другим спор-
товима који су у директном контакту 
са противником уз употребу грубе 
снаге и врло често и повређивања. 
Међутим, сам назив џудо у преводу 
са јапанског значи „нежан пут” или 
„лакши начин”, те употреба џудо тех-
ника не подразумева коришћење 
грубе снаге, већ способност да се 
вештином, попуштањем и брзином 
савлада противник. Џудо је бори-
лачка вештина коју је могуће при-
лагодити свим рањивим групама 
становништва (жене, деца, старији) 
па и наравно ОСИ.
Од почетка фебруара одржано је 
преко 40 појединачних тренинга 
у 4 различите групе. Позитивни 

Чуо сам да је у Сомбору почео са радом Џудо клуб прилагођен могућностима и особама 
са инвалидитетом. Двојица чланова Друштва ЦДП Сомбор Винко Лемић  и Денис Ившић 
озбиљно су почели са тренинзима у фебруару ове године. Са великим занимањем посетио 
сам један тренинг. И, оно што сам видео пријатно ме је изненадило. Џудо прилагођен ОСИ 
носи у себи, не само елементе џудоа, него је комбинован и са техникама: кинези терапије, 
рвања, гимнастике, медитације и личне импровизације! Савршени коктел покрета нео-
бично ми се допао! Одмах сам замолио инструктора Сајонелу Кргу, иначе носиоца црног 
појаса, за интервју.



СУНЦОКРЕТ Интервју

4

su
n

co
k

re
t

утисци родитеља и полазника џудо 
школице се полако шире, а добар 
глас је много вреднији од било које 
медијске пропаганде. Оно што сам 
имала прилику да чујем јесте под-
ршка јавности. Наравно не смемо 
заборавити град Сомбор и Спорт-
ски савез града Сомбора који од 
самог почетка пружају подршку 
целокупном пројекту и омогућио 
је да се инклузивни џудо одржава у 
оволиком обиму. 

Које су специфичности џудоа за ОСИ ?

Џудо спада у групу борилачких 
спортова, али оно што га издваја из 
те групе јесте што спада у базичне 
спортове, јер утиче на развој свих 
антрополошких карактеристика и 
вежбајући овај спорт ствара се до-
бра основа за бављење осталим 
спортовима. Оно што је за џудо 
специфично јесте да га могу веж-
бати деца, професионални спор-
тисти и такмичари, али исто тако 
и рековалесценти, ветерани, па и 
особе са инвалидитетом. У својој 
основи џудо се највише распознаје 
као такмичарски спорт, али такоће 
сама филозофија џудоа омогућава 
бављење овим спортом свим уз-
расним категоријама, јер поседује 
изузетан спортски, образовни, те-
рапеутски, филозофски и друшт-
вени потенцијал, који у Србији 
и другим земљама није у потпу-
ности искоришћен. Инклузивни 
џудо се може специфично при-
лагодити сваком стању понаособ, 
јер је свака вежба прилагодљива 
и разградљива. Џудо технике се 
изводе у стојећем ставу и у парте-
ру, што даје предност у односу на 
друге спортове, те омогућава да и 
особе које не могу да се крећу са-
мостално могу вежбати велики број 
техника. Вежбајући џудо утиче се не 
само на побољшање моторичких 
способности и вештина (развијање 
снаге, координације, брзине, рав-
нотеже, гипкости итд), већ и на 
целокупни психо-социјални статус 
појединаца. У суштини џудо за ОСИ 
се не разликује у многоме од џудоа 
за масовну популацију, одређене 
ствари су прилагођење стању и 

способности појединца. Интере-
сантно је то што када се неко, ко се 
бави џудоом дуги низ година, први 
пут сретне са инклузивним џудоом 
веома пријатно изненади и остане 
у чуду шта то све овај спорт пружа 
и омогућава.

Да ли се ОСИ у џудоу могу, на неки начин, так-
мичити?

Наравно. Постоје специјална џу- 
до такмичења, где су такмичари 
подељени осим по тежини и у не-
колико категорија у зависности од 
степена знања, вештине и онеспо- 
собљености. Одређена џудо прави-
ла (време трајање борбе, забрана 
извођења техника гушења и полу-
га) су такође прилагоћена, али то 
не мења саму форму и не разликује 
се много од правила и начина 
такмичења врхунских џудиста.

Да ли су видљиви неки резултати код особа са 
церебралном парализом?

Опште је познато да је сваком чо-
веку неопходно кретање да би 
очувао здравље целокупног локо-
моторног апарата. Код церебралне 
парализе, веома је битно вежбање, 
јер се тиме одржава мишићна сна-
га и побољшава мишићни тонус, 
повећава се обим покрета у згло-
бовима и спречава настанак кон-
тактура, смањују се мишићни спаз-
ми и побољшава утицај на спре- 

чавање невољних покрета. Веж- 
бањем џудоа се постиже, не само 
физичко побољшање у свим овим 
сегментима, већ долази и до напре-
тка у психо-социјалном сегменту 
појединца. Вежбе се не раде у ки-
нези сали бање и у неком рехаби-
литационом центру, већ и особа 
са церебралном парализом дола-
зи у спортску салу, облачи кимоно 
и бави се спортом кроз тренинге 
џудоа. То враћа самопуздање и 
ствара мотивацију за даљи напре-
дак, јер више не постоји неко ко 
је болестан већ постоји неко ко је 
спортиста! 
У Холандији је забележен један од 
првих случаја где се особа са це-
ребралном парализом укључила у 
тренинге џудоа, по препоруци ле-
кара и то у такмичарску групу, јер 
тада још није био развијен адапти-
рани џудо. Daniël Noordhoek је до-
казао да и особе са церебралном 
парализом могу вежбати џудо, по-
ложити за црни појас, па чак и так-
мичити се. Данас није никаква рет-
кост да се и особе са церебралном 
парализом баве џудоом, такмиче и 
са правом називају џудисти.

Какви су резултати код осталих типова ОСИ?
Може се слободно рећи да је адап-
тиран џудо, данас, распрострањем 
на свим континентима и да је вео-
ма популаран спорт међу ОСИ. Као 
врста борилачке вештине, џудо 
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је лако прилагодљив различитим 
врстама и степену инвалидитета. 
Адаптација самог тренажног рада 
врши се у зависности од способно-
сти и могућности особа које желе 
да се баве овим спортом, те се веж-
бе и технике прилагођавају психо- 
физиком стању сваког појединца. 
Особе са инвалидитетом израже-
ним у већем степену воле и желе да 
учествују у физичким активностима 
исто као и оне особе код којих је 
степен инвалидитета нижи или и 
не постоји. Није битно да ли су то у 
питању физичка, сензорна, емотив-
на или ментална оштећења, правил-
но одабрана врста вежби и кретања 
могу осигурати побољшања у по-
гледу моторичког статуса (снага, 
координација, брзина, прецизност, 
равнотежа...), самоовредновања, 
комуникације, социјализације...

Планови за будућност у вези инклузивног џудоа?

Како смо још увек на почетку, пла-
нова има на претек. Оно на шта се 
базирамо је стално стицање нових 
знања и искуства ради подизање 
тренинга на најквалитетнији ниво и 
могућност рада са што више разли-
читих стања и оболења. 
Средином маја месеца планира-

мо пут за Равену (Италија) где се 
одржава џудо такмичење и мини 
камп, који окупља све представ-
нике европских и светских земаља 
које се баве инклузивним џудоом. 
Такоће средином јуна биће органи-
зован едукациони семинар у Ријеци 
(Хрватска) са темом о адаптираном 
џудоу. Како смо први у нашој земљи 
који су почели са тренинзима џудоа 
за ОСИ, имамо у плану и да поста-
немо регионални центар за развој 
инклузвног џудоа, односно да у 
Сомбору буде центар за адаптира-
ни џудо у нашем региону.

Да ли би се могао прилагодити и неки сличан про-
грам вежби за ОСИ који су у инвалидским колицима?

Наравно. Џудо технике су подељене 
на две велике категорије. Прве се 
раде из стојећег става, док се дру-
ге раде у партеру, што омогућава 
прилагоћавање сваке технике фи-
зичком стању појединца.
Први случај да се неко почео бавити 
џудоом, а да је био корисник инва-
лидских колица је Чес Роестс из Дан-
ске. Он је 2000. доживео сабраћајну 
незгоду, те му је услед повреде 
кичменог стуба дијагностикована 
параплегија. Пре незгоде је тре-
нирао џудо и био носилац браон 

појаса. Након незгоде је одлучио да 
се врати на татами (џудо струњаче) 
и све технике прилагоди свом тре-
нутном стању. Као доказ да је то 
успео, положио је прво за први Дан 
црног појаса, а затим и за други Дан. 
Оно што је још интересантније да је 
приликом полагања за мајсторски 
појас други ДАН изводио џудо кату 
која се ради из стојећег става. Он 
је све радио са колена, те је оста-
вио у чуду и отворио нове видике 
великим џудо мајсторима, који су 
схватили да џудо има много ширу 
примену од оне на коју су они на-
учили. Чес Роестс се сматра пиони-
рем џудоа за особе које у свом сва-
кодневном животу као помагало 
користе инвалидска колица. Данас 
то више није сензација и готово да 
већина клубова која ради инклу-
зивни џудо имају барем по једну 
особу која користи инвалидска ко-
лица и тренира џудо. И ми у нашем 
клубу имамо двојицу џудиста, који 
су у инвалидским колицима, те се 
све вежбе прилагођавају њиховим 
могућностима. 

мај 2018.
Жељко Канурић

О  ЈЕЗИКУ

Језик је добар, него
ми треба да га учимо.

Вук Стефановић Караџић
српски књижевник 

(1787 - 1864) 

Страни језик боље
се учи у кухињи него
у школским клупама.

италијанска 
народна пословицаМагија језика 

најопаснија је од свих чаролија.

Едвард Булвер Литон
енглески књижевник и политичар 

(1803 - 1873)
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БАЊА КАЊИЖА
БОРБА ЗА ЈЕДНАКОСТ И 

ПРАВО НА ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Бања Кањижа је здравствени комплекс са 
дугогодишњом традицијом. Основана је 1913. године. 
Касније је функционисала као класична бања, да би 
се до данашњег дана развила у савремени здравстве-
ни центар са широком палетом својих услуга. Налази 
се на северу Србије, у Војводини, 200 км од Београда. 
Бања Кањижа преко 100 година чува наше здравље. 
Њена минерална вода спада у категорију натријум- 
хидрокарбонатно-јодно-бромидно-сулфидно-алкалну 
хипертермну воду. Користи се као помоћно лековито 
средство у терапијама, као и у рекреативне сврхе. Ду-
бина бушотине је 1.140 м, а температура воде је 67º С.

Особама са последицама церебралне и дечије пара- 
лизе прија свака слична бања као и сваки вид 
рехабилитације. Стицајем околности у „БАЊИ КАЊИ- 
ЖИ“ сам проводила сваку зиму свог детињства. Заволе-
ла сам базен и пливање које прија мом телу. Тих првих 
година ми је падала глава, имала сам проблем да затво-
рим уста, због чека сам често гутала воду. Уз напорне 
вежбе у базену, за пар година су ми ставили мишиће и 
захваљуљући њима почела сам да држим уста затворе-
на и да пливам уздигнуте глеве. Увек кад би ме прати-
ли кући из бање приметили смо неки помак, који нас је 
увек враћао у ову добру бању. Уз базен сам имала и дру-
ге терапије: магнет, блато или парафин, дивну бисерну 
купку и омиљену подводну масажу. Уз све наведено, 
кинези терапија је увек најосновнија терапија. Могу да 
похвалим све своје физиотерапеуте, јер су ми сви по-
клонили много труда, пажње и времена. Од њих сам на-
учила своје вежбе, које радим и дан данас. 

Према правилнику о медицинској рехабилитацији 
у стационарним здравственим установама, лица са 

церебралном парализом преко осамнаест година, 
на рехабилитацију у бање се упућују само после 
корективне операције. Зашто је направљена овак-
ва дискриминција, и по годинама и у односу на осо-
бе које живе са сличним последицама (параплегија, 
дистрофија, мултиплеx скелероза...)? Зар ми немамо 
слична телесна оштећења ? Хоће ли надлежне службе, 
напокон, схватити значај потребе за рехабилитацијом 
особа са церебралном и дечијом парализом !?

 Предходне јесени имала сам срећу да, у Бању 
Кањижу, одем преко пензионера и то уз тешку муку на 
десет дана. Ја и мој пратилац, успели смо, уз размевање 
маркентиг службе бање, да трошкове боравка плати-
мо на рате и да имам све своје терапије које ми је про-
писао мој др Вилмош Михок. Ишли смо на смањење 
спазма, невољних покрета, као и јачање кондиције. 
Могу да кажем да су ми терапије пријале. Била бих 
опуштенија после бисерне купке и подводне масаже, 
и редовне кинези терапије. Имала сам велику срећу и 
задовољство да упознам младу физиотерапеуткињу 
Милену Вучетић, жељну знања у раду са особама 
са церебралном парализом. Због мојих спазма и 
невољних покрета ретко који физиотерапеут зна да са 
мном ради те вежбе. Милена је успела да сваку вежбу 
одрадимо заједничким снагама, зато што смо обе има-
ле стрпљења и воље.  

Имам само лепе речи за особље на осталим 
терапијама, које ми је помагало у свему. Они који у 
бањи раде годинама су ме препознали и помогли 
су својим млађим колегама да ме лакше прихвате и 
упознају. Базен у бањи за мене има посебну вредност, 
те сад пливам по сат ипо времена, тачније седамна-
ест кругова, што значи 800 метара. Поред базена су 
увек љубазни спасиоци, обучени да пруже помоћ 
у свакој потреби. Свако вече после базена ја сам 
самоиницијативно ходала уз рукохватну ограду која 
је дугачка 25 метара. Желела сам да сваки минут свог 
боравка у бањи искористим за себе.

Питам се и тражим одговор: Зашто се поменути за-
кон о праву на продужену рехабилитацију неправед-
но преломио на особе са церебралном парализом?! 

Зашто, и даље, нема решења?

Јелена Радовић, 
дипл правница удржење 

„СУНЦЕ” ЦДП Нови Сад
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OSOBE SA INVALIDITETOM U FILMU

Inkluzija koju sprovodi Asocijacija C.D.P.J.B. „Duga Strela” je vrlo kompatibilna i 
pokušavamo da u što više pora društvenog života uđemo kao ravnopravni činio-
ci društvenih događanja u sredini u kojoj delujemo. Posle sporta došla je i umet-
nost na red. Sklopili smo ugovor o saradnji sa filmskom kućom, gde će okosnica 
radnje filma biti naš rad na polju rehabilitacije OSI. Filmska kompanija je 19. 12. 
2017. snimala na Petrovaradinu jednu od scena za jedan Indijski film koji govori 
o rehabilitaciji čoveka posle udesa, i o njegovom povratku u normalne tokove ži-
vota. Glumili su u filmu: Gavrilo M. Dragi S. Radovan N. Goran L. Ivica S. Đorđe O.
Ekipu su činila i tri pratioca. Među njima je bilo i stručno lice zaduženo za even-
tualne brze intervencije, tako da su faktički bili pod medicinskim nadzorom.
Svaki učesnik filma je dobio 150 evra, a pratioci po 100 evra. Na proleće će biti 
još tri termina za snimanje u ovoj verziji i nadam se da će našim osobama sa 
invaliditetom prijati ovakva vrsta inkluzije.

 Radovan Nikolić
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LIŠAVANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Poštovanje osnovnih ljudskih prava, zagarantovanih 
Ustavom Republike Srbije, predstavlja „conditio sine qua 
non” (uslov bez koga se ne može) dostojanstvenog života 
svake individue koja živi na teritoriji naše zemlje. Stoga se 
strogo zabranjuje vršenje svakog oblika (posredne ili ne-
posredne) diskriminacije pojedinaca po osnovu bilo kog 
ličnog svojstva- npr. pola, starosti, kulturnog ili etničkog 
porekla, veroispovesti, seksualne orijentacije, imovinskog 
stanja, političkih i drugih ubeđenja, stepena obrazovanja, 
kao i postojanja psihičkog i / ili fizičkog invaliditeta (Ustav 
Republike Srbije). Jedno od osnovnih ljudskih prava, jeste 
i pravo na poslovnu sposobnost, koja se u Srbiji stiče na-
vršetkom 18. godine života tj. sticanjem punoletstva. 
Saglasno pomenutoj Ustavnoj odredbi, u Srbiji se svaka 
punoletna osoba, automatski smatra sposobnom da svo-
jim radnjama i izjavama volje preuzima sve pravne rad-
nje (prava i/ili obaveze), samostalno donoseći odluke od 
značaja za svakodnevni život: da da pristanak za svoje le-
čenje, sklopi brak, donese odluku o priznavanju očinstva 
ili materinstva, izabere gde će živeti, kako će raspolagati 
svojom imovinom, da li će podići kredit, zasnovati radni 
odnos, kandidovati se i / ili glasati na izborima i sl. Mada 
ograničavanje poslovne sposobnosti punoletnim licima 
nije predviđeno Ustavom Republike Srbije, aktuelno za-
konodavstvo naše zemlje propisuje mogućnost lišavanja 
punoletnih lica poslovne sposobnosti po sudskoj odluci, 
smatrajući je krajnje restriktivnom merom, čiju primenu 
treba izbegavati kad god je to moguće.

 Ovde je važno istaći postojanje razlike između poslovne 
sposobnosti i pravne sposobnosti. Dok poslovna spo-
sobnost pripada isključivo punoletnim osobama, svako 
„lice ima pravnu sposobnost“ (Ustav Republike Srbije, čl. 
37 st.1)- ona se stiče rođenjem, a gubi smrću. Tako na pri-
mer i dete / maloletno lice može posedovati nepokretnu 
imovinu (pravo vlasništva direktno proizilazi iz pravne 
sposobnosti), ali dok ne postane punoletno / poslovno 
sposobno, tom imovinom ne može upravljati, već će to 
umesto njega činiti njegovi roditelji / zakonski zastupnici.
U slučaju da kod punoletnog lica postoje bolesti ili smet-
nje u psiho-fizičkom razvoju usled kojih „nije sposobno 
za normalno rasuđivanje te zbog toga nije u stanju da se 
samo o sebi stara i o zaštiti svojih prava i interesa može 
biti potpuno lišeno poslovne sposobnosti“ („Porodični 
zakon“ čl. 146, st.1), čime se osoba koja je potpuno liše-
na poslovne sposobnosti u pravnom smislu izjednačava 
sa licem koje nije navršilo 14 godina života. Samim tim 
osoba koja je potpuno lišena poslovne sposobnosti, ne 
može samostalno preduzeti nikakve radnje koje izaziva-
ju pravne posledice, već umesto nje to čini njen staratelj.
Ukoliko punoletna osoba koja usled „bolesti ili smetnji u 
psiho-fizičkom razvoju svojim postupcima neposredno 
ugrožava sopstvena prava ili interese i interese drugih lica“ 
(„Porodični zakon“ čl. 147, st.1), sud donosi odluku o deli-
mičnom lišavanju poslovne sposobnosti u kojoj se tačno 
izriče koje pravne poslove konkretna osoba može preduze-
ti samostalno (bez konsultovanja staratelja), a koje će odlu-
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ke (umesto nje) donositi njen zakonski zastupnik. 
 O potrebi da se konkretno lice liši poslovne sposobnosti, 
odlučuje isključivo sud u hitnom vanparničnom postup-
ku koji se pokreće i vodi po službenoj dužnosti „kao i na 
predlog organa starateljstva, bračnog druga, vanbračnog 
partnera, deteta ili roditelja osobe koju treba lišiti poslovne 
sposobnosti” („Zakon o vanparničnom postupku” čl. 32 st. 
1). Postupak se pokreće i po predlogu dede, babe, brata, 
sestre, kao i unuka, ukoliko osoba koju treba lišiti poslovne 
sposobnosti i lice koje podnosi predlog žive u zajedničkom 
porodičnom domaćinstvu. Centar za socijalni rad, kao or-
gan starateljstva ima mogućnost da osobi čija se poslovna 
sposobnost preispituje, tokom trajanja ovog postupka po-
stavi privremenog staratelja, a sve u cilju zaštite najboljih 
interesa lica prema kome se vodi postupak („Zakon o van-
parničnom postupku”, „Porodični zakon”).
 Odluku o lišavanju poslovne sposobnosti, sud donosi na 
osnovu medicinskog veštačenja u kome mišljenje moraju 
dati najmanje dva lekara odgovarajućih specijalnosti, re-
levantne medicinske dokumentacije, iskaza dobijenih od 
podnosioca zahteva, privremenog staratelja, izjave same 
osobe čija se poslovna sposobnost preispituje, kao i svih 
drugih lica koja mogu dati značajne informacije o njenom 
životu. Sud može odustati od saslušanja lica čija se po-
slovna sposobnost preispituje „samo ako bi to moglo da 
bude štetno po njegovo zdravlje ili ako saslušanje uopšte 
nije moguće s obzirom na duševno ili fizičko stanje tog 
lica” („Zakon o vanparničnom postupku” čl. 36 st. 3).
 U sudskom rešenju o lišavanju pojedinca poslovne spo-
sobnosti, obavezno se određuje rok od najduže tri godine 
u okviru koga se mora izvršiti preispitivanje da li razlozi 
zbog kojih je došlo do lišavanja poslovne sposobnosti i 
dalje postoje, odnosno da li su se stekli uslovi za vraćanje 
poslovne sposobnosti. Dosadašnje iskustvo, nažalost po-
kazuje da za osobe lišene poslovne sposobnosti, pome-
nuta odreba o preispitivanju sudske odluke nema veliki 
značaj, budući da su u praksi u našoj zemlji slučajevi vra-
ćanja poslovne sposobnosti skoro zanemarljivi iznoseći 
oko 0,1- 0,2% od ukupnog broja donetih rešenja (Beker, 
Milošević, 2016, Novakoić, Jovanović, 2013, Душко Лека, 
Друштво за ЦДП Сомбор, је такође вратио пословну 
способност што се може видети на јутјубу под бр.147).
 Kada sudska odluka o lišavanju poslovne sposobnosti 
postane pravosnažna, sud je dostavlja organu staratelj-
stva, koji je dužan da u roku od 30 dana od dana prije-
ma sudske odluke postavi staratelja. Podatak o gubitku 
/ ograničavanju poslovne sposobnosti se upisuje u ma-
tičnu knjigu rođenih. Ukoliko osoba lišena poslovne spo-
sobnosti u svom vlasništvu poseduje nešto od nepokret-
ne imovine, odluka o lišavanju poslovne sposobnosti upi-
suje se i u javni registar prava na nepokretnosti („Zakon o 
vanparničnom postupku”).
 Uprkos sve češćem proklamovanju da postojanje invalidi-

teta nikada ne sme da bude osnovni razlog pokretanja 
postupka za lišavanje poslovne sposobnosti („Konvencija 
UN o pravima osoba sa invaliditetom”) dosadašnje iskustvo 
iz prakse pokazuje da neretko samo postojanje invalidno-
sti (u najvećem broju slučajeva intelektualnih ili psihoso-
cijalnih teškoća) predstavlja ključni povod za pokretanje 
postupka za lišavanje poslovne sposobnosti. To potvrđuju 
i rezultati najnovijeg istraživanja, pokazujući da čak 40% 
lica koja su lišena poslovne sposobnosti čine osobe sa in-
telektualnim poteškoćama (Beker, Milošević, 2016). U isto 
vreme sudskim odlukama za lišenje poslovne sposobno-
sti i dalje se kao osnovni argumenti navode „neodređeni 
razlozi poput ’zbog bolesti’ ili ’zbog smetnji u razvoju’, pri 
čemu se osobe o kojima se odlučuje i ne pozivaju već se 
samo pregleda njihova medicinska dokumentacija dok se 
mogućnost „da se veštačenje obavi bez prisustva sudije” 
(Beker, Milošević, 2016:24) često koristi u praksi. Tako na 
primer, prema podacima Evropskog suda za ljudska prava, 
sud u čak „77,26% slučajeva ili nije saslušao stranku ili je 
odustao od saslušanja stranke 12,58%” (Novakoić, Jovano-
vić, 2013:41), čime se automatski krši jedno od osnovnih 
ljudskih prava - pravo pojedinca da iznese lično mišljenje o 
pitanjima važnim za svoju budućnost.
 Izbor staratelja koji će štititi prava i interese osobe koja 
je lišena poslovne sposobnosti, predstavlja još jedno 
područje u kome dolazi do diskriminacije osoba čija se 
poslovna sposobnost preispituje. Tako i pored zakonske 
obaveze suda da licu protiv koga je pokrenut postupak li-
šavanja poslovne sposobnosti, pruži mogućnost da izne-
se lični stav o tome koga bi želelo za staraoca, većina njih 
ostaje uskraćena za ovo pravo, prvenstveno zbog raspo-
stranjenosti uverenja da ova lica nisu sposobna da u ovoj 
oblasti načine racionalan izbor („Starateljstvo i ljudska 
prava u Srbiji - Analiza pravnog uređenja i prakse stara-
teljstva u Srbiji“, 2006).
 Ovde je važno naglasiti da u aktuelnom zakonodavstvu Sr-
bije ne postoji alternativa lišavanju poslovne sposobnosti, 
što opravdano možemo smatrati jednim od uzroka česte 
primene ovog pravnog instiuta prema osobama sa inva-
liditetom koje žive u Srbiji. Zbog toga je preporučljivo da 
se kada je god to moguće osoba sa invaliditetom (samo) 
delimično liši poslovne sposobnosti, čime joj se ostavlja 
mogućnost da shodno svojim očuvanim potencijalima (uz 
podršku / pomoć staratelja) dostojanstveno i što samo-
stalnije odlučuje o vlastitom životu. Nažalost, dosadašnje 
iskustvo pokazuje da se pomenuti pravni institut u Srbiji 
veoma retko primenjuje, čineći samo „oko 5% slučajeva li-
šavanja poslovne sposobnosti“. U isto vreme nužno je pre 
podnošenja zahteva za pokretanje sudskog postupka pre-
ispitivanja / oduzimanja poslovne sposobnosti osobe sa 
invaliditetom, dobro razmotriti sve mogućnosti za njegovo 
izbegavanje / prolongiranje, kao i motive njegovog pokre-
tanja. Pokazalo se naime, da su roditelji (mladih) osoba sa 
invaliditetom veoma često nedovoljno informisani o svim 
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LIKOVNA RADIONICA

PROSLAVLJENA  DVA  ROĐENDANA

Dana 16. 05. 2018. Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Sombor 
organizovalo je još jednu likovnu radionicu. Oslikavale su se čaše, 
koje će se pokloniti somborskim školama, u znak zahvalnosti za 
njihova prikupljena dobrovoljna dinarska sredstva našem Društvu.
Iako je ovaj put bio prisutan pristojan broj članova Društva za CDP 
Sombor, uz angažovanje naših asistenata i voditeljke radionice 
Sanje Medić somborske slikarke, za dva sata lepog druženja uspeli 
smo oslikati sve čaše.

Ž. Kanurić

Dana 11. 03. 2018. nakon godišnje skupštine Društva za 
cerebralnu i dečiju paralizu Sombor, proslavili smo dva 
rođendana u lepo uređenoj prostoriji Doma
učenika u Somboru.
Naši redovni članovi Denis Ivšić i Julijana Kočiš od našeg 
Društva dobili su na poklon, svako po jednu, veliku tortu. 
Druženje se nastavilo u dobrom raspoloženju uz velike 
komade torte za sve brojne članove i za njihove pratioce.

Ž. Kanurić

pravnim posledicama koje lišavanje poslovne sposobnosti 
za sobom povlači, usled čega se neretko ovaj pravni insti-
tut primenjuje i neselektivno, iz najboljih namera, kako bi 
se mlada (možda još i emocionalno neformirana) osoba sa 
invaliditetom „poštedela nepotrebne” brige, odnosno od-
govornosti, čime se zapravo automatski (p)ostavlja u pa-
sivno - zavistan položaj.
 Navedeni podaci nedvosmisleno ukazuju na visok stepen 
negativnih posledica koje lišavanje poslovne sposobnosti 
povlači za sobom, zbog čega nije začuđujuće što pojedini 
stručnjaci koji se bave zaštitom ljudskih prava, pomenuti 
pravni institut nerekto nazivaju i „građanska smrt”. Naime, 
osobe kojima je oduzeta poslovna spospobnost ostaju 
uskraćene za čitav spektar osnovnih ljudskih prava, bez 
mogućnosti rukovođenja vlastitim životom, što se vrlo ne-
gativno odražava kako na njihovo svakodnevno funkcio-
nisanje, tako i na kvalitet života članova njihovih porodica. 

Korišćena literatura:
Beker, K., Milošević, T., (2016): Poslovna sposobnost-Sudska praksa i zakoni 
u Srbiji 2016. godine, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom 
MDRI-S, Beograd

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom
Novaković, U., Jovanović, V., (2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabi-
litacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Tim za socijalno uključivanje i 
smanjenje i siromaštva
Zakon o vanparničnom postupku „Sl. glasnik RS” br. 25/82 i 48 „Sl. glasnik RS” 
br.46/95- dr. zakon 18/2005- dr. zakon 85/2012, 45/2013- dr. zakon 55/2014, 
6/2015 i 106/2015- dr. zakon 
Porodični zakon „Sl. glasnik RS” br. 18/2005, 72/2011-dr zakon i 6/2015
„Starateljstvo i ljudska prava u Srbiji-Analiza pravnog uređenja i prakse stara-
teljstva u Srbiji“ (2006): Mental Disability Advocacy Center
Ustav Republike Srbije „Sl. glasnik RS” br.98/2006
www.euraktiv.rs
www.napolaputa.org
www.yucom.org.rs/gradanska-smrt/

Bojana Dimitrijević
Dozvolom autora članak je preuzet iz 

časopisa „PREOKRET“ br. 73 – 74,
glasila Republičkog Saveza za CDP Srbije.
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ИГРА ЖМУРКЕ

Моји укућани су ми предходне вечери саопштили да, 
сутрадан рано ујутру намеравају обићи своју викенди-
цу на Фрушкој Гори, да провере у каквом је стању мало 
имање након зимског периода. Рекли су ми да ће путо-
вати аутобусом. Циљ им је био да се врате за један дан.
Знајући да су мања места на Фрушкој Гори лоше повеза-
на дневним аутобуским линијама, током школсих праз-
ника, сумњао сам да ће све успети постићи за један дан. 
Нисам се бунио и пожелео сам им срећан пут.
 Пробудио сам се око осам ујутру. Прво што сам при-
метио је тишина. Ходником до купатила нико није про-
лазио, једино сам чуо пса Лазу како се врпољи на про-
стирци испред врата. Светло Сунца у окну истих врата 
обећавало је леп дан.
 Напокон сам се досетио да сам у кући сам. Протегнуо 
сам се неколико пута у кревету и кренуо у авантуру! 
Пре него што сам се сасвим пребацио са кревета у ко-
лица левом ногом и левом руком сам поравнао јорган у 
левој страни кревета. Истовремено сам улазио у коли-
ца и за собом пажљиво повлачио јорган према ивици 
кревета. Јорган се сложио из прве... и то је било то ! Ни-
када пре то нисам урадио... и самог себе сам пријатно 
изненадио. Био је то поен за мене одмах на старту ! 
 Чим сам се обукао отворио сам врата од собе. Циркус 

је могао да почне. Лаза се весело подигао са простир-
ке срећан што је добио друштво. Мачка, беле боје са 
сиво шареним репом и шареним ушима, коју зовемо 
Мала је као тенк кренула право према мом великом 
орману где ми стоји гардероба. Мачка дебела као мало 
прасе само што се није омацила, те је тражила сигур-
но место. Брзо сам столицу прислонио на двокрилни 
орман. Мала ме је разочарано погледала и завукла се 
иза каљеве пећи.
 Немој само данас да ми се омациш... кад ти ја не могу 
помоћи - помислио сам у себи и отишао у купатило. 
Врата сам оставио широм отворена да ми у собу уђе 
свеж ваздух. Напољу је већ било топло. При поврат-
ку у собу, танким прутом јоргована истерао сам мачку 
напоље,и затворио врата. Мачки ипак није место да се 
омаци у соби ! Касније ћу проверити шта ради. Ја сам 
продужио у кухињу.
 Био је трећи дан након Васкрса и на кухињском столу 
налазила се права мала пијаца од хране. За доручак 
сам себи ољуштио два обарена јајета, додао шунку, 
јогурт и млади лук. И Лази сам очистио једно ускршње 
јаје. Прогутао га је да није ни трепнуо. Касније ћу му 
одломити парче тврдог хлеба који се посебно за њега 
осуши напољу.
 Одмах после доручка изашао сам напоље, да видим 
шта се дешава. На мали баштенски стол на расклапање, 
одложио сам мобилни телефон, нови Политикин За-
бавник и флашицу са водом. Погледом сам тражио 
мачку. Није је било на видику. Само неколико коко-
шака и три петла налазили су се у предњем двориш-
ту. Уживали су у сунчаном дану. Напољу је било пуно 
топлије него у кући. Мобилним телефоном назвао сам 
укућане. Они су ми се јавили и рекли да још нису стиг-
ли на одредиште ! Једанаест сати пре подне, а још нису 
стигли до малог места ! Катастрофа - помислио сам – 
као да путују индијским караваном ! Тешко да ће све 
обавити за један дан.
 Осврнуо сам се око себе. Две грлице пиле су воду из 
великог бурета са кишницом. Поједине воћке у башти 
су се обилно расцветале. Пчеле и бумбари вредно су 
радили између грања. Пролеће након зиме свима је 
пријало. 
 Кокошкама и петловима надробио сам стари хлеб 
и поквасио га водом. За њих је то била попара без 

Када се особе са инвалидитетом стицајем околности нађу сами  у кући или у стану по 
неколико сати, или на дан и два, то за њих  готово увек представља неку врсту личног 
изазова. Ово је опис једног мог недавног искуства.
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запршке. Гозба! Из правца задњег дворишта чуло се 
гласно кокодакање кокошке. За живину позади се 
нисам морао бринути јер су сигурно имали у својим 
порцијама прекрупе и воде.
 Отишао сам колицима иза задњег дела куће да узмем 
три букова исечена дрвета, ако касније будем морао 
заложити ватру у каљеву пећ. Бацио сам брз поглед по 
малој шупи, али мачку нисам видео. Лепо је решила да 
се игра шмурке са мном. Дрва сам пренео до дрвене 
кутује у предсобљу, одмах до мојих врата од собе. У 
кутији су стајали ситно исечени комади црвене врбе 
за потпалу ватре. Прошло је подне и припила ми се 
црна кафа. Отишао сам у кухињу да је скувам. Док се 
вода кувала у малој џезви обишао сам скровита места 
у просторији, од Мале није било ни трага, ни гласа. То-
плу кафу сам насуо у шољу за чај да је могу лакше пре-
нети поред себе у колицима. Поново сам се колицима 
спустио у башту. Прелиставао сам Политикин Забав-
ник испијајући полако кафу. И мени су пријали топли-
на Сунца и мирис баште. Телефон је за дивно чудо био 
миран. Ја такође. 
 Нешто касније сам се вратио у собу, узео штап и ручне 
тегове и одрадио вежбе у колицима. Уз помоћ штапа и 
тегова до 3 кг доста вежби се може и самостално ура-
дити. Битни су добра воља и ритам од сваког, или сва-
ког другог дана!
 После вежби осетио сам да ми расте апетит. Сат на 
радном столу је показивао да је прошло 16 часова. 
Ајмо, онда, на ручак. Ручак сличан доручку, но уме-
сто шунке узео сам суву кобасицу, уместо младог лука 
уживао сам у љутој феферонки из тегле и додао јогурт.
 Вратио сам се у собу. Решио сам да заложим ватру у 
пећи. Ако, при руци имате хепо коцкице, уопште није 

проблем покренути ватру под условом да су папир 
старих новина и ситна дрва суви и да димњак добро 
ради. Ватра је убрзо загрејала пећ. Била су довољна 
два добра комада дрвета букве. 
 Поново сам изашао напоље. Лаза ми је правио друшт-
во. Мале нигде. Полако се спуштао сумрак. Кокошке и 
петлови су се вратиле у задње двориште.
Скупио сам дрвени баштенски стол и оставио га у ход-
нику ањфорд капије. Тражио сам погледом мачку. Где 
ли се само завукла ? И, угледао сам је како лежи у углу 
између једног старог ормана и улазних врата. Полако 
сам јој пришао. Само ме је површно погледала и као 
да је нечим била заузета. Није се ваљда овде омацила 
- помислих?
 Јесте! Четири комада! Већ их је хранила. Добра мама.

Жељко Канурић 

О  КУЛТУРИ

Култура нам омогућава
да изразимо сами себе.

Френсис Беjкон
(1561-1626)

енглески филозоф

Не морате да спаљујете књиге
да би сте уништили културу,

само наведите људе да 
престану да их читају.

Реј Бредбери
(1920-2012)

амерички писац

Људи су истовремено
и уживаоци и жртве
своје културе.

Олдос Хаксли
(1894-1963)

енглески књижевник



SUNCOKRETOVI  PESNICI

MOLIM TE

Mislim -
Da sam te
Poželela,

Da mi je
Zato-
Sve plavo
I nežno,
Kao-
Kad sam te
Stvarno 
Volela,
Dal” je
Od toga
Ostalo
Bar nešto,
Molim te
Nemoj nestati,
Ja ću te
U sećanju 
Čuvati

Dubravka Krtinić
Sremska Mitrovica

СКИТНИЦА

Сваки педаљ земље
и неба
њему је дом
и свачије срце
пуно љубави и маште
добар му је друг

На преосталим 
античким стубовима
и на старим капијама
и огласним таблама
свакодневним словима
пише кришом  
химну скривених
светова
Заборавним
људима 
исто тако казује 
и о потиснутим истинама

Комфоран
понекад
лети својим крилима
путује и пешке
па  докле стигне
па ако устреба 
испроси ситну милостињу
и неком тако тихо помогне
да се тиме ослободи 
велике беде   

Песмама креће у сусрет
Пријатеље као децу 
уме да обрадује
у костимима Деда Мраза
Петра Пана
доброг свештеника
ил гусарског капетана
Џона Пиплфокса

А, кад га нико не види
од преозбиљних људи
он збаци са себе све хаљине
и понекад се ипак одмори 
у свом телу 

Анђела

Жељко Канурић
Сомбор, децембар 2014.

ЗАПИСИ ИЗ ДОМА МРТВОГА

Ти си тако лијепа
На мјесечини
Сва обасјана у истини
А моја душа за тобом бјеше слијепа
Твоја љепота
Не суђени је сјај мога живота
Под овим небом
Што је бол голгота
У чежњи за тобом
На окнима праскозорја
Хладног зимског дана – сунчевог озарја
Кад се чује 
У плаветној тишини
Ка тој даљини
Са нежним звуком Руска балалајка
Ка теби путује
Са усамљеним очима
Љубав рођена мајка
Свих стољећа
Кад се са сузом леди у бјелини зима
Хладна студен се осјећа
И горка сјета
На грудима растрзаног цвијета
Са последњим уздасима
Оплакивао је на хладним ветровима
Збоден са оштрим ножевима
Од неразумног свијета
Бјежао сам у дрхтају и очају
У даљину дана – одјеком шаптао
Звјезданим трагом оћутао
Ријечи које су говориле о теби
Рањиво сам носио у себи
Поглед зјенице ока твога
У ком бјеше онај сјај бола мога
Ношен са блиједим лицем
Са жалним срцем остављен у запис
                                             из дома мртвога

Томислав Говедарица
из збирке песама „РЕЧ ПЕСНИКОВЕ ДУШЕ“

2012 год.

ЗВОНА У МАГЛИ

Магла се густа из душе диже,
Из дубоког јада одзвања тишина
Ваздух испарава, облаци пуни кише
Спојиће нас река све што у срцу пише

Кривим погледом губи ти се траг
Магла крши твоја два ока,
Испод стења где стасавају крабе
Око мене литице, човек и стока

Још увек сећaм и чувам доброту
У пећини наћи свој овејани крст
Не шаљи погледом упитне знаке
Карактер као памук сигуран и чврст

Надала се зора да ће скоро доћи
Маглене су очи њеног телесног бића
Чему служе јалова, хладна кандила
Без њих звона не би никад ни звонила

Марко Иванчевић
Нови Сад 


