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:„Suncokret“ Savez za CDP Vojvodine Z A H V A LJ U J E Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku 
(Sektor za osobe sa invaliditetom) što je preko Projekta Programske aktivnosti za 2018.godinu, podržalo izlaže-
nje časopisa Suncokret. 
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama – Sektor za javno infor-
misanje, medije i analitiku, ocenio je da je projekat izdavanja časopisa „Suncokret” od velikog značaja za Savez 
i sve naše članove i odobrio sufinansiranje u 2018. godini „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu 
nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajed-
nicama, koji je dodelio sredstva”.
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Motivaciona tribina
PUT SAMOSTALNOSTI

Nije retkost da osobe koje žive sa posledicama ce-
rebralne i dečije paralize,  šira javnost, poznanici, pa čak i 
članovi porodice, na njih gledaju kao na „večitu decu” bez 
obzira na starosne godine. 

Naš cilj je, da kroz ovu tribinu, iz ličnog iskustva 
damo podršku mladima i njihovim porodicama da poku-
šaju da se oslobode predrasuda i da krenu putem samo-
stalnog života kroz razne vrste podrške, putem personal-
ne asistencije i slično. 

Spomenućemo jednu od naših  najosnovnijih ljud-
skih prava, koje se često oduzima, a to je poslovna spo-
sobnost, šta to znači, i koje pravne posledice mogu da na-
stanu, usled gubitka ovog prava. Takođe, spomenućemo 
brojne diskrminacije koje onemogućavaju osobama sa 
posledicom cerebralne i dečije paralize da u svojoj život-
noj pustolovini pronađu cilj svoje borbe, radosti, vere u 
sebe i svoje snove. 

Ovom tribinom želimo da naglasimo koliko je Po-
slovna sposobnost licima sa posledicama cerebralne i 
dečije paralize, kao i sistemi podrške samostalnom ži-
votu  bitan uslov da ostvare najosnovnija ljudska prava. 

Autorka  i  voditeljka tribine:
Jelena Radović,  dipl. pravnica 
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О  ДРЖАВИ

Моћне државе увек се 
понашају као гангстери,
а слабе као проститутке.

Стенли Кјубрик
амерички филмски редитељ

(1928 – 1999)

Да би оценио једну државу
погледај какви су им затвори.

Лав Николајевич Толстој
руски књижевник

( 1828–1910)

Држава ти је превртљива.
Данас ти је, рецимо, дала
а сутра ће ти узети.

Александар Солжењицин
руски књижевник

(1918–2008) 
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ŽELIM DA GRADIM PODSTREK
Miroslav Debeljački, član Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu „Sunce“ Novi Sad, saradnik časopisa 
„SUNCOKRET“ i redovni volonter kuvarske radionice, napravio je intervju sa Aleksandrom Ačanski, 
voditeljkom istih radionica. 

Kakva su Vam bila očekivanja kad ste prvi put ušli kod 
nas u  udruženje?  

Nisam imala nikakva očekivanja.. Nisam 
znala kako da se postavim. Upoznala 
sam Gorana Nenadova. On je bio taj koji 
mi je pomogao. Meni je trebalo puno 
vremena da steknem vaše poverenje. 
Izazov mi je bio kada mi je ponuđeno 
da radim. Nisam se zbog toga pokajala. 

Kako je zamišljen prvi korak u Vašem radu?

Očekivala sam da radimo što bolje, da 
vas podstičem i dajem korisne suge-
stije. Volela bih da to što radimo, na 
radionicama, osnaži  članove  kako  bi 
se po potrebi pripremili za  samosta-
lan život !       

Da li ste imali iskustva u radu sa osobama cerebralne 
i dečije paralize? 

Nisam nikada čula za cerebralnu i de-
čiju paralizu! Gledam da radionice ku-
vanja prilagodim koliko god je to mo-
guće pojedinačnim mogučnostima. 
Želim da zajedno probijemo granice! 
Hoću da osposobim ljude za samosta-
lan život. 

Godinu ipo dana ste u našem Udruženju „Sunce” . Ve-
liko je interesovanje za Vašu  kuvarsku radionicu, da li 
ste zbog toga iznenađeni?

Drago mi je da se uvećao broj prisut-
nih ljudi u radionici ! Čini mi se da se 
ljudi lepo osećaju. Volela bih da privu-
čemo još ljudi. Svako je dobrodošao !

Kako, tokom radionice, podelite zadatke ko će šta 
raditi ?

To dođe spontano, Vi se sami u tome 
dogovorite ! Nemam tačan plan.

Na kuvarskoj radionici  imate članova sa različitim 
oštećenjima, kako ih motivišete?

Motivišem ih tako što ih pohvalim. Kad 
je to potrebno ukažem i na greške.

Više od pola  članova koji dolaze na radionicu nisu ni-
kad pre imali iskustva u kuvanju ! Da li ste iznenađeni 
brojem prisutnih tokom radionice?

Lepo mi je kada vidim koliko su člano-
vi ozbiljno angažovani oko kuvanja. I 
ti si veoma aktivan. Zajedno doživlja-
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ЗНАМ ДА БУДЕМ САМОСТАЛНА

vamo i prijatna i neprijatna iznenađe-
nja. Prisutna je iskrena želja kod mno-
gih koji dolaze na naša druženja!

Neki od članova su postali iskusni u kuvanju! Da li to 
pomaže Vašoj ideji da što više naučimo? 

Naravno da pomaže Jelena Radović 
je rekla da ranije nije mogla da koristi 
mikser. Sada to može! 

Jeste li  imali kriznih momenta da više ne želite da 
radite sa nama?

Nisam imala takve momente. Mnogima 
od nas se raspoloženja menjaju: ljudi se 
vole i ponekad se kritikuju. Kad čuješ 

nešto loše treba reagovati smireno. Bilo 
je nekoliko svađa među članovima. To 
je bilo neprijatno za sve nas.

Imate li neke nove ideje za naredne radionice?
Ideja mi je da svaki drugi put imenu-
jemo glavnog kuvara. Trebalo bi da se 
preko recepata ljudi smelije upućuju 
u kuvanje i da se unapred odredi ko bi 
bio angažovan za nabavku namirnica 
u sledećoj radionici !

Da li ste zadovoljni onim što ste naučili naše članove?

Jesam! Zadovoljna sam što mi pred-
lažete nove recepte. Uvek možemo   
bolje napredovati .

Kako privući još više  članova da nam se priključe?

O tome često razmišljam. To ne zavisi 
samo od mene. Svi treba da se anga-
žuju, da dođu novi i da se sami uvere 
koliko nam je lepo.

Imate li  poruku za neke buduće volontere?

Da pristupe svakom kao čoveku, da 
budu otvoreni za kritike, da znaju  na-
praviti dobru atmosferu za rad i da se 
kaže ono što se stvarno misli.  Važno 
je da čovek bude smiren i da tako po-
stigne veći  uspeh  u  radu.

Miroslav Debeljački

Од рођења живим са последицом 
церебралне парализе, коју каракте-
ришу седење у колицима, невољни 
покрети и отежан говор. Упркос 
свим тим околностима редовно сам 
завршила правни факултет. Пар го-
дина у назад веома сам активна у 
борби за права и мотивацију особа 
са инвалидитетом. 

Од своје тринаесте године, моји 
родитељи су почели да ме ос-
тављају саму код куће, без икаквих 
проблема. Обожавам то време ти-
шине и мира! Тако сам научила да 
обављам све своје најосновније по-
требе самостално. Сећам се да сам 
у тим годинама примала комплико-
вану и изузетно прецизну терапију, 
о којој сам морала, иако мала, да 
сама водим рачуна, кад и који лек 
треба да попијем, када је време за 
оброк, и кад строго време не узи-
мања хране, осим воде, због исте 
терапије. Наравно да су ми роди-
тељи све то прилагодили и учинили 
доступним. Сматрам да сам кроз ту 
методу започела прве кораке само-
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сталности и одговорности. 
Ми смо стан у ком живим са својом 

породицом прилагодили мом инва-
лидитету. Најосновније личне по-
требе обавим сама и то је моје бо-
гатство. Често се дешава да мама и 
тата, када су викендом у Врбасу, да 
ме више не зову телефоном. Сестре 
када увече изађу, онe су мирне јер 
знају да могу да се снађем и узмем 
све што ми затреба. То њихово по-
верење ме чини јаком. 

Кад сам разположена умем да 
спремим своју собу, усисам, обри-
шем полице и слично. Недавно сам 
орибала читаво купатило ! То је и 
моје купатило, користим га и ја. Што 
не би своју маму лепо изненадила.

Обично када ме људи виде у ко-
лицима, са невољним покретима, 
спазмом и отежаним говором, по-
мисле да не могу баш ништа сама да 
урадим. А онда кад дођу у наш стан 
и виде ме на коленима буду у чуду 
кад виде шта све могу сама. Да могу 
да пузим, да идем из собе у собу, у 
купатило, просто се сви обрадују. 
Једноставно нисам особа која увек 
очекује помоћ. Свесна сам да све 
што сама урадим, да је то најбоље 
за мене. Недавно сам рамишљала 
да набавим кувало на батерије и да 
кад сам сама себи скувам кафу. 

Заправо, ја сам самостално жи-
вела и у школи у Подгорици. На-
учила сам да се осамосталим: да 
се обујем, умијем, обучем, распо-
редим грицкалице и храну. Данас, 
када размишљам о те четри године 
свог живота у Подгорици, знам да 
су ми донеле нешто најлепше, било 
је тешко, али управо ме је то изгра-
дило у једну јаку, одлучну особу. Да-
нас, две године возим моторна ко-
лица, самостално по граду, по киши, 
снегу, хладноћи... 

Поносна сам на себе и на своје 
родитеље који су ми пружили пове-
рење. Свака мама брине, па и моја и 

дуго јој је треба-
ло да прихвати 
моју одлучност 
да будем само-
стална. Али сад 
и текако увиђам 
да је много срећ-
на када може 
на миру да оде 
и чува унучиће, 
помогне мојим 
сестрама, јер је 
сигурна у мене 
и моју одговор-
ност. 

Ја имам триде-
сет четири годи-
не живота, нико 
нема потребу 
ујутру да ме про-
буди, да ме опо-
миње шта и како, 
јер сама распо-
лажем својим 
новцем, плаћам 
рачуне, без про-
блема отворим 
поштару врата 
и примим пошту. Шта је ту толико 
чудно? Зар то није нормално? Чему 
толике предрасуде? Искрено ћу 
рећи, велика већина људи мисле да 
док возим моторна колица, неко ме 
прати и пази на мене, што је смеш-
но и глупо. Фалкутет нико није учио 
уместо мене или полагао испите 
уместо мене. Ја знам шта је живот, 
колико он боли, и колико је мој пут 
био тежак и пун препрека, а и даље 
је такав. 

Веровали или не моја породица 
се не меша у моје писање текстова, 
књига, и одржавању мотивационих 
трибина.

Родитељи схватам Вашу бригу, 
али мислите на нашу будуђност, 
верујте у Вашу децу. Без обзира на 
наш инвалидитет, не водите наше 
битке, пустите нас и да устанемо, 
патимо, учимо на својим грешкама. 

Ми јесмо ваша деца, али допустите 
нам да постанемо одговорни људи! 
Наjсрећија сам када увече легнем и 
схватим шта сам све тог дана сама 
урадила, од комплетне личне хи-
гијене до писања текстова и веж-
бања. 

Искрено, треба ми доста време-
на да урадим нешто сама. Сигурно 
исто толико времена би ми требало 
да неко дође да ми пружи помоћ. За 
мене је боље и важније да улажем 
време у своју самосталнију будоћ-
ност, него да се баш увек ослоним 
на породицу и друге особе.

 

Јелена Радовић
дипл.правница и мотивациона говорница

Председница удружења „Сунце“ 
за ЦДП ЈБО Нови Сад
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ВЕСТИ  Сомбор

ПРОМОЦИЈА КЊИЖЕВНОГ ЧАСОПИСА
БАЛКАНСКЕ ВЕРТИКАЛЕ

ИЗЛЕТ НА КАНАЛУ

LEPOTA SPORTA

Регионални књижевни часопис „БАЛКАНСКЕ 
ВЕРТИКАЛЕ“ представљен је у Сомбору 1. јуна 2018. 
у башти сомборске библиотекe  „Карло Бијелицки “. 

О часопису је говорио лично главни уредник 
Срђан Симеуновић Седан песник и музичар из Бе-
ограда. У музичко књижевном програму учество-
вали су и песници Добривоје Лазаревић из Београ-
да и Жељко Канурић из Сомбора.

Главни уредник часописа Срђан Симеуновић Се-
дан путем часописа афирмише особе са инвалиди-
тетом који се баве књижевним стваралаштвом. 

Ж. Канурић

Дана, 12. 06. 2018. Друштво за церебрал-
ну и дечију парализу Сомбор организовало је 
једносатни излет, за десеторо својих члановa, 
вожњом бродићем „ТАТЈАНА“ по Великом бачком 
каналу. 

У веселом друштву уживали смо у свежини ка-
нала и лепоти природе.  Од штранда до новог ку-
палишта на Тромеђи и натраг друштво су нам пра-
виле бројне ласте, голубови, жабе, и разноразни 
инсекти. Махали смо пецарошима и купачима, а и 
они нама. Сат вожње нам је пролетео за тили час.

Ж. Канурић

Dana 08. 02. 2018. godine počeo sam da se bavim inkluzivnim 
džudom.  Odmah posle prvog treninga ja sam bio sretan i 
nasmejan jer mi se svideo taj sport. Svakom treningu se radujem. 
Kada vidim moje drugare i mog 
najboljeg trenera Sajonelu Krgu 
uživam u svakoj vežbi jer se svi 
lepo družimo tokom treninga.

Bavljenje đžudom donelo mi 
je bolju kondiciju, više snage, 
bolje kretanje, ispunjeno vreme 
i nova poznanstva. Svima koji 
imaju problema sa kretanjem 
preporućujem ovaj sport ! Dođite, 
vidite, probajte...

Vinko Lemić, sa posledicama 
cerebralne paralize i član Društva invalida za 

cerebralnu i dečiju paralizu - Sombor



ЗЛАТНИ ГЛАС АПАТИН 2018.



СУНЦОКРЕТ ФОТОРЕПОРТАЖА

ЗЛАТНИ ГЛАС АПАТИН 2018.
Дана 24. 06. 2018. у Апатину је и ове године одржано 
традиционално такмичење у певању особа са инва-
лидитетом, „ЗЛАТНИ ГЛАС“.
Једна од Програмских активности за 2018. годину 
„Сунцокрет“ Савеза за ЦДП Војводине и ове године 
је окупило неколико чланица нашег Савеза у лепом 
амбијенту ресторана „Шаран“, који се налази у непо-
средној близини Дунава.
Своје такмичаре, за овај пут, пријавили су Друштва 
ЦДП из Апатина, Новог Сада, Суботице, Титела, Пан-
чева и Ниша. 
Учеснике и друге присутне госте поздравили су Ма-
рија Богић председница Друштва ЦДП Апатин и Ру-
жица Гаруновић председница „Сунцокрет“ Савеза за 
ЦДП Војводине. Одмах затим могли смо уживати у 
песмама бројних певача.
Нешто касније, после ручка, по одлуци стручног жи-
рија проглашени су победници. Прво место освоји-
ла је Љиљана Илић из Ниша, друго место припало 
је Снежани Ковач из Апатина, док је треће место 
освојио Небојша Живановић из Суботице. Органи-
затори су победницима урућили вредне пехаре. Сви 
остали учесници „ЗЛАТНОГ ГЛАСА 2018“ примили су 
по медаљу и одштампане монографије Апатина и 
Бање Јунаковић.

Жељко Канурић
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ŽELJA ZA AKTIVNIM ŽIVOTOM

 Početkom ove godine svi smo se na-
dali da će doći lepo vreme, da izađemo 
iz kuća i da krenemo sa aktivnostima u 
udruženju. Kao i svake godine uvek su 
nam nadanja velika: kako ćemo početi 
naše radionice i koliko će nas biti, zain-
teresovanih za sve aktivnosti. 

 Kuvarska radionica je kao i ranije po-
novo aktivna i svi koji dolaze na tu radi-
onicu žele da pokažu koliko su naučili 

Na početku ove 
radionice bili 
smo inspirisa-
ni pravljenjem 
jela od testa, te 
su tog prvog 
dana bili uštipci. 
Drugo jelo koje 
smo pravili bile 
su grčke krofni-
ce (lakumades 
krofnice). 

 Potom je 
počela i radio-
nica gline, koja 
je sama po sebi 
veliki izazov za 
naše članove. 
Prošle godine 

je ova radionica bila jedna od uspeš-
nijih i imala je prodajnu izložbu u holu 
SPENS-a. Traženi su bili naši predmeti 
svih velićina: od magneta do krupnijih 
stvari. I ove godine su nam ista očeki-
vanja da uradimo što više i što bolje. 
Da se javnosti pokažemo u dobrom 
svetlu. 

Radionica štrikanja, koja postoji od 
2012. godine radi sa velikim uspehom.

Tako da postoji prodajna izložba rado-
va od vune. Na prodajnim izložbama 
od vune prodavali su se šalovi, kape i 
drugi predmeti od vune. 

Predsednica našeg udruženja Jele-
na Radović ima velike ambicije pa je 
pisala i neke nove projekte i nadamo 
se da će još koja nova ideja biti prihva-
ćena. Jelena takođe vodi pravno – sa-
vetodavnu radionicu, kroz koju naše 
članove i njihove roditelje upoznaje sa 
najosnovnijim pravima za OSI. Ova ra-
dionica postoji od 2012. godine . 

 Uz već sve navedeno sportska sek-
cija nam je najstarija od svih i velike 
uspehe ima naše udruženje baš u toj 
sekcij. Pikado je sport koji nam je naj-
zastupljeniji, još od 1996. godine. U pi-
kadu je naša ekipa postigla brojne us-
pehe. Ponovo je pokrenuta inicijativa 
da se vratimo pomalo zaboravljenom 
šahu. Na svim našim radionicama u 
proseku učestvuju 20-tak naših člano-
va. Nadamo se da ćemo proširiti broj 
zainteresovanih za sve radionice Druš-
tva za CDP „SUNCE“ iz Novog Sada.

Miroslav Debeljaćki 

О  ЉУБАВИ

Љубав је 
најплеменитија
слабост ума.

Џон Драјден
енглески песник

(1631-1700)

Када је човек вољен,
не сумња ни у шта.
Када воли, сумња у све.

Сидони Габријела Колет
француска књижевница

(1873-1954)

Свести читав свемир
само на једну особу,
то је љубав.

Виктор Иго
француски писац

(1831-1885)
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КАКО СЕ ПОНОВО СТИЧЕ ПРАВО НА 
ПОСЛОВНУ СПОСОБНОСТ

Самостално доношење одлука о својим правима и 
обавезама, представља једно од основних људских 
права сваке одрасле индивидуе, чије је несметано 
уживање сваком грађанину наше земље, загарантова-
но и највишим државним правним актом, Уставом Ре-
публике Србије. Тако се у члану 37 јасно каже да свако 
„лице пунолетством стиче способност да самостално 
одлучује о својим правима и обавезама. Пунолетство 
наступа са навршених 18. година живота“ („Устав Ре-
публике Србије“ члан 37, став 2). Наведени цитат, за-
право представља дефиницију пословне способности, 
неотуђивог права сваке пунолетне особе, због чега 
је свако ускраћивање/ометање његовог уживања од 
стране било ког појединца, у директној супротности 
са одредбама Устава Републике Србије. Нажалост, уп-
ркос јасним уставним одредбама о неотуђивости пра-
ва на пословну способност, и данас смо сведоци да су 
у Србији многе особе са инвалидитетом (потпуно или 
делимично) лишене пословне способности. Тако је пре-
ма подацима Републичког завода за социјалну заштиту, 
на територији Републике Србије током 2016. године, 
било чак 13 030 особа лишених пословне способности, 
што је за 2% више у односу на 2015. годину, при чему је 
битно напоменути да од укупног броја ових особа „93% 
корисника је потпуно лишено, док је 7% делимично ли-
шено пословне способности“(„Извештај о раду центара 
за социјални рад за 2016. годину“, 2017:26). 

Имајући у виду да се потпуним лишењем пословне 
способности, особа (у правном смислу) изједначава са 
млађим малолетником - дететом које није навршило 
14 година живота, те у складу с тим самостално може 
преузимати само „правне послове којима прибавља 
искључиво права, правне послове којима не стиче 
ни права ни обавезе и правне послове малог значаја“ 
(„Породични закон“ члан 64, став 1), сасвим је јасно 

колико одузимање пословне способности, смањује 
могућност ових особа да одлучују о питањима која се 
тичу њиховог личног живота. Због тога је сасвим оп-
равдано напоменути, да су стари Римљани били пот-
пуно у праву, када су губитак пословне способности 
називали „грађанском смрћу“. Описано стање пред 
многе особе са инвалидитетом (и чланове њихових 
породица), намеће само једно питање: Како поново 
стећи право на пословну способност?

Одредбама актуелног законодавства наше државе, 
предвиђено је да институт (делимичног или потпуног) 
лишавања пословне способности представља прив-
ремену меру, па сходно томе суд већ приликом изри-
цања решења о (делимичном и потпуном) лишавању 
особе пословне способности, има законску обавезу 
одређивања рока „у коме ће се проверити да ли по-
стоје разлози за даље трајање изречене мере, а који не 
може бити дужи од три године“ („Закон о ванпарнич-
ном поступку“ члан 42, став 2). На основу процене да је 
код особе (делимично или потпуно) лишене пословне 
способности дошло до побољшања стања менталног 
здравља, односно да су престали да постоје разлози 
због којих је и донето решење о лишавању пословне 
способности, пословна способност може бити враће-
на. Решење о враћању пословне способности, може 
бити донето искључиво у ванпарничном судском по-
ступку, покренутом по службеној дужности (од стра-
не суда) или на предлог органа старатељства. Поред 
органа старатељства, право да поднесу захтев за 
враћање пословне способности има и сама особа ли-
шена пословне способности, њен старатељ, супруж-
ник, ванбрачни партнер, дете или родитељ, као и 
деда, баба, брат, сестра, унук или унука уколико са том 
особом живе у заједничком породичном домаћинству 
(„Закон о ванпарничном поступку“). 

 Овде је важно напоменути, да подношење предло-
га за враћање пословне способности, од стране (свих) 
поменутих сродника/чланова породице особе лише-
не пословне способности, као и саме особе и/или ње-
ног старатеља, није временски условљено- свако од 
њих има право да поднесе предлог кад год процени 
да особа (делимично или потпуно) лишена пословне 
способности, може (поново, самостално), да одлучује 
о својим правима и интересима. Наравно, коначну од-
луку о томе да ли ће конкретном појединцу лишеном 
пословне способности, право на њено несметано (де-
лимично или потпуно) уживање бити враћено, доноси 
искључиво суд.
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На основу поднетог предлога за враћање пословне 
способности, суд упућује лице (потпуно или делимич-
но) лишено пословне способности на медицинско 
вештачење. Поред прибављања стручног мишљења 
судских вештака (најмање два лекара одговарајућих 
специјалности), суд је дужан да у поступку враћања 
пословне способности саслуша само лице (делимично 
или потпуно) лишено пословне способности, његовог 
старатеља, представника органа старатељства, као и 
особу која је поднела предлог за враћање пословне 
способности, уколико поступак није покренут по 
службеној дужности или на предлог органа стара-
тељства. Исход окончања судског поступка о враћању 
пословне способности може бити:

1) доношење решења о потпуном враћању послов- 
не способности 

2) доношење решења о делимичном враћању по- 
словне способности 

3) доношење решења о не постојању услова за 
враћање пословне способности („Закон о ван- 
парничном поступку“)

Законским одредбама је у исто време предвиђено и 
да уколико дође до погоршања менталног стања лица 
делимично лишеног пословне способности, суд може 
по службеној дужности или на предлог органа стара-
тељства, као и особа набројаних у члану 32 „Закона о 
ванпарничном поступку“ донети и решење којим се 
„смањује обим послова које лице делимично лишено 
пословне способности може самостално да предузи-
ма“ („Закон о ванпарничном поступку“ члан 42б, став 
3), односно донети решење о потпуном одузимању 
пословне способности. 

Посматрајући положај особа са инвалидитетом у 
Србији, у контексту примене института о лишавању и 
враћању пословне способности, досадашња пракса 
нажалост, показује да решење о (потпуном или дели-
мичном) одузимању пословне способности особама 
са инвалидитетом, најчешће остаје на снази до краја 
њиховог живота. Један од кључних разлога за такво 
стање, оправдано можемо тражити и у чињеници да 
је у судским решењима о лишавању пословне спо-
собности особа са инвалидитетом, постојање инва-
лидитета неретко навођено као главна аргументација 
за одлуку о лишавању пословне способност, а како 
инвалидитет најчешће представља трајно стање ор-
ганизма особа из ове популације, јасно је да се ни-
када током животног века конкретне особе, не може 
очекивати престанак његовог постојања (Ћирић-Ми-
ловановић, Шимоковић, 2012). У прилог томе говори 
и податак да је „од 1 000 случајева у којима су судови у 
Србији одлучивали о пословној способности особа, у 

само 2 случаја одлучили су да врате пословну способ-
ност особама којима је она била одузета“ (Ћирић-Ми-
ловановић, Шимоковић, 2012:19). Разлоге за описано 
стање сасвим сигурно можемо тражити и у чињеници 
да преиспитивање одлуке о престанку мере лишења 
пословне способности, најчешће прате исте оне недо-
следности судског поступка са којима су се ОСИ1 већ 
суочавале у самом поступку одлучивања о одузимању 
пословне способности (нпр. одлучивање искључиво 
на основу дијагнозе, кратак сусрет ОСИ са судским 
вештацима, коришћење права да се особа чија се 
пословна способност преиспитује ослободи појављи-
вања на суду због здравствених разлога и сл.) (Бекер, 
Милошевић, 2016). 
 Наравно, упркос изнетим статистичким подацима и 
искуствима из досадашње праксе, овај текст нема за 
циљ да обесхрабри ОСИ у борби за своје (природно) 
право на самостално одлучивање. Напротив, једном 
одузета пословна способност, никада се не сме смат-
рати заувек изгубљеном. Могућност њеног враћања 
јасно је предвиђена законским одредбама, при чему 
савремене тенденције на пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, као и напори за што доследним пошто-
вањем начела „Конвенције УН о правима особа са 
инвалидитетом“ и одредби „Закона о забрани дискри-
минације особа са инвалидитетом“, дају добру полаз-
ну основу за ефикаснији поступак враћања пословне 
способности припадницима ове популације, као и за 
смањивање досадашње негативне праксе, да само 
постојање неке врсте инвалидности, буде кључан/до-
вољан разлог за (делимично или потпуно) лишавање 
појединца пословне способности.

Бојана Димитријевић

Коришћена литература:

Бекер, К., Милошевић, Т., (2016): Пословна способност-Судска пракса и закони у 
Србији 2016. године, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом 
МДРИ-С, Београд
Закон о ванпарничном поступку “Сл. гласник РС” бр. 25/82 и 48 “Сл. гласник 
РС” бр.46/95- др. закон 18/2005- др. закон 85/2012, 45/2013- др. закон 55/2014, 
6/2015 и 106/2015- др. закон 
„Извештај о раду центара за социјални рад за 2016. годину“( 2017): 
http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/izvestaj2017/CSR%202016_final.pdf 
(приступљено 8 јун. 2018)
Ћирић-Миловановић, Д., Шимоковић, Л., (2012): Пословна способност као 
основно људско право-Водич кроз домаћу праксу и могуће алтернативе ста-
ратељству, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С, 
Београд
www.pravnapomoc.info 
Устав Републике Србије Сл. гласник РС” бр.98/2006

1  ОСИ-особе са инвалидитетом
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ZOVA - BAZGA 

Opis biljke: zova ili bazga raste kao grm ili drvo visoko 
od 3 do 10 metara. Na donjem delu stabla kora je sve-
tlosmeđa, a u gornjem delu sivo-bela, pomalo izbrazdana 
i bradavičasta. Već u blizini zemlje sa strane izbijaju lako 
lomljive grane. Drvo okružuje plutasta, bela i veoma laga-
na srž. Nasuprotni listovi nepravilno su perasti s jajastim, 
zašiljenim, tamnozelenim liskama, koje su po rubu pilasto 
nazubljene. Boja cvetova je bela do žučkasto-bela. Iz cve-
tova se razvijaju bobice, u početku zelene, zatim crveno 
-smeđe i naposletku skroz crne. Bobice su male i sočne. 
Cvetovi su jakog i veoma ugodnog mirisa, koji u suvom 
stanju postaju blaži. Ukus cvetova je gorkast i aromatičan. 
Sirovi plodovi imaju neprijatan ukus, dok su pripremljeni 
kao kompot ukusni.

Stanište: raste na rubovima šuma i osunčanom šum-
skiom kršu. na zapuštenim mestima i u blizini naselja. 

Lekoviti deo biljke: mladi izboji i mladi listovi sabiru 
se u proleće, cvetovi za vreme cvatnje, plodovi nakon do-

zrevanja, a kora od februara do novembra.
Lekovito delovanje: čaj od listova i mladica zove ko-

risti se za pospešivanje izlučivanje mokraće, nakupljene 
tečnosti u telu, za lečenje šečerme bolesti kao i za čišće-
nje i poboljšanje krvi. Čaj od cvetova zove koristan je za 
prehlade, bronhitis, kašalj, gripe, početne upale pluća, 
jake kijavice, ospice, šarlah, teško disanje, astmu, kod po-
četne tuberkuloze i kod svih reumatičnih bolesti.   

Kora od grana i stabla koristi se za pripremanje čaja 
kojim se odstranjuju poteškoce kod mokrenja, smetnje u 
radu bubrega i mehura, leči vodenu bolest, razne edeme 
i tvrdu stolicu. Kod zove su, dakle, korisni i cvet, i kora, 
i plod, i list, i koren. Neka u vašoj kući uvek bude zove. 
Čaj od njenih cvetova pomoći će da se preznojite kod 
bilo koga oblika prehlade ili gripa, što će znatno olakšati 
bolest. Suština je u tome što se sa znojem izbacuju sve 
štetne materije koje su doprinele bolesti. Zova pospešuje 
mokrenje i olakšava ga. Zreli plodovi zove su takođe vrlo 
korisni. Pored mnogih drugih za zdravlje važnih materi-
ja, ove bobice, naravno kada su potpuno zrele, imaju više 
vitamina B nego i jedna poznata namirnica. Pošto se ne 
jedu sveži, plodovi zove se kuvaju bilo kao kompot, bilo 
kao džem. Lekovito deluju protiv nesanice. Sok od svežih 
boba koristi se u lečenju neuralgije trigerninusa (neurla-
gija ličnog živca), za jačanje, za blago regulisanje stolice, 
čišćenje krvi, umirenje trbušnih grčeva i crevnih kolika, za 
apetit i poboljšanje cirkulacije krvi. 

Tekst je preuzet sa web sajta o lekovitom bilju HERBATEKA

Drugi nazivi: baz, baza, bazgovina, crna bazga, cma zova, zova, zovika...
Latinski naziv: sambucus nigra

О  СЛУЧАЈУ

Случај, начелно 
више воли мудре.

Жозеф Жубер
француски писац

(1754-1824)

Случај је велики
комедијант.

Милош Црњански
српски писац и песник

(1893-1977)

Случајност је начин 
на који Бог остаје анониман.

Алберт Ајнштајн
немачки физичар

(1879-1955)
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СВИТАЦ НА КРАЈУ ТУНЕЛА
Наш стални сарадник „СУНЦОКРЕТА“, Марко Иванчевић објавио је нову збирку песама под насловом СВИТАЦ 

НА КРАЈУ ТУНЕЛА. Из изузетно богате и квалитетне збирке, дозволом аутора, представљамо вам ове три песме.

СУНЦЕ И ЛАСТЕ

Стидљиво сунашце мало
дремежљиво пружа руке,
будећи у целом свету
најнежније, драге звуке.

Још стидљиво оно шкиљи
на белутку једном меком.
Ледене капи бистре воде
опет теку сваком реком.

Погледом своји благим 
у даљини што се губи,
нестрпљиво оно чека
пољупце из далека.

Шаренилу мноштва птица
веселица, певачица  
недостају још гнезда
највреднијих луталица.

Очекују драга перца
иза горе мали ђаци.
Радошћу уморни
задремаше димњаци.

Раскошну слику ствара,
пријатеља наших јато.
Добродошли они јесу
своме дому, у познато.

Весело се коло плете
на топлом, рајском своду.
Дочекасмо ми још једном
прву ласту, прву роду.

Залазеће блиста сунце,
задовољно оно слави
поруке са разних страна,
из амбасада љубави.

ПЛАВЕТНИЛО

У дубини оној плавој
што корале беле скрива
моје срце заљубљено
само тебе драга снива.

Гледам како благи талас
милује гребене и стене,
чујем га где шушти, где шапће
„Твоје срце за њом вене“.

На пешчаном морском дну
шкољка чува бисер свој.
И као у најлепшем летњем сну
ја чврсто грлим драгуљ мој.

Пучина се с небом спаја
њиној граници не види се крај.
Моја љубав барком плови
у последњи сунчев сјај.

Млади,  плави рибар
тај познати морски вук
о сирени свакој мисли
слушајући таласа хук.

Она је негде далеко
на хоризонту оном плавом
с јатом друга својих
с јатом лепотица знаних.

Сребрно се коло плете
у недрима мирног мора.
Усамљен на обали стојим,
зарудела је плава зора.

Велики, бели галеб
диви се своме сјају.
Ни сам не знам шта бих дао
да си у мом загрљају.

Хеј, ви храбри морнари !
Знам шта вас мучи, шта вам фали !
Али о томе нећу да причам ја,
нек‘  о  томе шапућу вали!

ПОКЛОН

Верујем ти. Када мртав плаче
Верујем ти. Када глув чује
Верујем ти. Када пеку кише
Верујем ти. Кад ме не желиш више

Опраштам ти. Ћелавом куштраве косе
Верујем ти. Да те плаве очи мени воде
Опраштам ти. Бесане ноћи, росуље босе
Верујем ти. Траговима крваве слободе

Опраштам ти. Мисаоне тупе ноте
Опраштам ти ако си играо масне фоте
Опраштам ти све хирове и голготе
Опраштам ти досадни идиоте

Теби се клањам, једини мој животе!
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СУНЦОКРЕТ Прича

ПЛАВЕТНИЛО

У дубини оној плавој
што корале беле скрива
моје срце заљубљено
само тебе драга снива.

Гледам како благи талас
милује гребене и стене,
чујем га где шушти, где шапће
„Твоје срце за њом вене“.

На пешчаном морском дну
шкољка чува бисер свој.
И као у најлепшем летњем сну
ја чврсто грлим драгуљ мој.

Пучина се с небом спаја
њиној граници не види се крај.
Моја љубав барком плови
у последњи сунчев сјај.

Млади,  плави рибар
тај познати морски вук
о сирени свакој мисли
слушајући таласа хук.

Она је негде далеко
на хоризонту оном плавом
с јатом друга својих
с јатом лепотица знаних.

Сребрно се коло плете
у недрима мирног мора.
Усамљен на обали стојим,
зарудела је плава зора.

Велики, бели галеб
диви се своме сјају.
Ни сам не знам шта бих дао
да си у мом загрљају.

Хеј, ви храбри морнари !
Знам шта вас мучи, шта вам фали !
Али о томе нећу да причам ја,
нек‘  о  томе шапућу вали!

ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК БРОЈ 1080
или три пута један

Моје детињство, до поласка у основну школу „Др 
Милан Петровић“ у Новом Саду, обележили су бројни 
клинци из комшилука, пластичне фигурице каубоја 
и индијанаца и, наравно, Политикин Забавник. Чим 
сам савладао буквар моји родитељи су почели да ми 
купују Политикин Забавник. Читав један нови свет от-
крио се преда мном. Шарене странице су ме задивиле. 
Петак је за мене постао посебан дан.

У некој врсти интерната за децу са инвалидитетом 
у Новом Саду брзо сам се уклопио међу нове другаре. 
Нарочито сам се дружио са Радованом из Чуруга и са 
Лалетом из Новог Сада, који је био неку годину старији 
од нас и стално се зезао са свим и свачим. 

Школа ме је изузетно занимала. Имали смо добру 
наставницу која је имала дара за рад са децом. Има-
ли смо играчака у изобиљу. Медицинске сестре су нас 
мазиле и пазиле. Говориле су нам да будемо добри и 
да ће нам родитељи у недељу доћи у посету, као и да 
понекад петком можемо отићи кући за викенд. У по-
четку тешко ми је падала одвојеност од родитеља и од 
куће. Тешко ми је падало и обавезно спавање после 
ручка. Код куће на то нисам био обавезан, него бих тек 
понекад спонтано заспао.

Све ми је било ново и занимљиво, тако да су ми дани 
брзо пролазили. Брзо је стигао и петак, дан кад излази 
Политикин Забавник.Читавог дана сам био ћутљив и 
нерасположен. Петак је ту а ја немам ништа за читање. 
Моја туга је достигла врхунац увече пред спавање. То 
је приметила тетка Вида спремачица док ми је помага-
ла да се пресвучем у пиџаму.

– Жељко, зашто си тако тужан?
  Зато... зато... што немам Забавник... а данас је петак 

– био сам на самој ивици суза.

– Мислиш на Политикин Забавник?
– Да. Данас... је петак... и нико ми није купио... Забав-

ник – сад сам се већ стварно расплакао.
– Жељко, немој да плачеш! Слушај ме... да ти кажем. 

Ја ћу ти купити Забавник! Ја ћу доћи у понедељак рано 
ујутру на посао... и донећу ти Забавник! Немој више да 
плачеш.

Спремачица Вида ме је умирила и ушушкала у кревет. 
Брзо сам заспао. Сутрадан пре подне, уз помоћ, радне 
терапеуткиње, прво смо урадили школске, домаће за-
датке, потом смо се играли. Брзо је дошло време ручку 
и послеподневно спавање. Заспао сам. Сањао сам маму 
и тату и моје другаре из Сомбора. Одједном, нагло сам 
се пробудио и почео плакати. Дежурна сестра Нена 
дојурила је у собу да види шта се дешава.

– Жељко, шта је било...? Шта се догодило...? Јеси ли 
нешто ружно сањао...?

Како нисам одмах могао доћи до даха, стрпљиво је 
села на ивицу мог кревета, подигла ме у седећи поло-
жај наслонивши ме на своје лево раме. Полако сам се 
примирио. 

– Но, кажи ми, да ли те нешто боли? – гледала ме је 
право у очи.

– Не... не боли ме ништа.
– Зашто онда плачеш?
– Зато... што ми нико није... купио Политикин Забавник.
– Политикин Забавник? – подигла је изненађено обрве.
– Да! 
– Ти знаш да читаш?! – уперила је свој кажипрст пре-

ма мени.
– Знам... Научио сам код куће. Петком... увек читам 

Забавник!
– Таааакооо значи! – почела је да се шали сестра 

Нена. Онда да се ми договоримо! – спустила ме је по-
лако на кревет и пажљиво покрила. Немој више да пла-
чеш. Ја ћу ти сутра донети Забавник! Сутра исто радим 
поподне и донећу ти твој Забавник! Не бој се...нећу за-
боравити! Сад још мало лези, ускоро ће ужина. Мислим 
да сам чула да се спрема пудинг. То сви волите!

Сванула је и коначно недеља. Дан када су родитељи 
могли доћи да нас посете. Посете су почињале тачно 
у подне. Мени је у посету дошла мама. Затекла ме је 
у трепезарији, док сам гледао узбудљиву телевизијс-
ку серију „Дактари“. Много сам се обрадовао када сам 
угледао маму. Полако ме је у колицима извела у ход-
ник. Дежурне сестре су родитеље и децу упућивале у 
школску учионицу. Једна посета се већ налазила у на-
шој учионици. Цела учионица је била обасјана днев-



ним светлом, те су се зелене, собне биљке просто ку-
пале под сунчевим зрацима. 

Мама ме је прво добро изљубила. Онда је из торбе 
почела да вади оно што ми је донела. Било је ту слат-
киша, сокова и неких домаћих колача и на крају По-
литикин Забавник. Одмах сам га зграбио и стао пре-
листавати. Забавник је имао сјајно урађену насловну 
страну, која је приказивала илустровану историју све-
та са темом из праисторије наше цивилизације. На јед-
но пет минута сам заборавио на свет око себе, све док 
ме мама није тихо позвала.

– Жељко... немој сад све да читаш! Читаћеш кад 
мама оде кући.

– А, када ћу ја ићи кући? – тргао сам се на помен куће.
– Ускоро! Следеће недеље ће ти у посету доћи тата. 

Пет дана касније идеш кући на викенд!
– Аууу... то је пуно времена! – рекао сам разочарано.
– Није. Брзо ће то проћи! Тата ти дође друге недеље 

у посету и пар дана касније идеш кући! Шта би волео 
да ти мама спреми кад дођеш кући? – вешто је мама 
скренула разговор на другу тему.

– Филоване паприке и пудинг од чоколаде! – одва-
лио сам ко из топа, већ мало веселији.

– Договорено! Хајде, сад попиј мало сока – понуди-
ла ми је мама.

После сока, пробао сам мамине колаче. Онда смо 
изашли у двориште испред зграде и шетали, седели на 
клупи и причали. Дан је био прелеп и уживао сам на 
ваздуху у малом парку. Време нам је пролетело брзо 
и мама се морала спремати за повратак у Сомбор. При 

повратку на први спрат ходником је летела сестра 
Нена, још у цивилном оделу, јер је тек стигла на посао. 
Високо изнад главе махала је Политикиним Забавни-
ком.

– Жељкооо... види нисам заборавила да ти донесем 
твој Забавник! Видиш лепо сам ти рекла да не бринеш 
– угурала ми је весело Забавник у руке. 

– Али... ја сам му донела Забавник – рече моја мама 
изненађено. 

– Ето сад имаш два Забавника! Јуче после подне ми 
се расплакао нема Забавника... шта ће читати... јооој 
куку леле! – рече она мојој мами.

Сестра Нена и моја мама су још разговарали пар ми-
нута. Није ме занимало. Читао сам Бим и Бума, Попаја 
и Дениса.

Кад је сестра Нена продужила даље, мама ми је лепо 
објаснила да се убудуће не бринем за Забавник. Она 
или тата ће ми га доносити сваке недеље. Тако је и 
било током целог мог првог разреда. Када би петком 
пошао кући на викенд Забавник сам читао у аутобусу. 
Током другог разреда Забавник ми је редовно, петком 
куповала наставница Јелена. Родитељи би ми сваке 
недеље оставили два динара за Забавник. Та два дина-
ра ја сам брижно чувао у малом џепу школске торбе.

У рано јутро следећег дана, још док сам спавао, 
спремачица Вида ми је тихо под покривач тутнула још 
један примерак истог Забавника. Један примерак сам 
дао другару Радовану из Чуруга, један сам послао тати, 
а један је остао уз мене. У дечијој безбрижности тај За-
бавник сам за пар дана изгубио, а и онај код куће се 
негде изгубио...

Пролазиле су године, завршио сам основну школу. 
Понекад би се сетио те анегдоте из детињства. Тај По-
литикин Забавник број 1080 из 1972.  године остао ми 
је у посебном сећању. Годинама сам обилазио бувља-
ке у Сомбору и Суботици, где сам проналазио бројне 
старе бројеве Забавника. Проналазио сам поједине 
бројеве и преко новинских, малих огласа. Но, Поли-
тикином Забавнику број 1080 није било трага. Мислио 
сам да га никад више нећу пронаћи. Неколико година 
сам га тражио и преко интернет огласа за стрипове и 
часописе. Напокон сам га пронашао у Великој Плани, 
врелог лета 2017. године. Примерак је био савршено 
очуван, као да ми је допутовао времепловом.

– Оваааај Политикин Забавник је из 1972. године! Па 
мене тада још није било на овом свету! – рече мој кум 
Александар док смо на тераси пили млаку ракију.

– Е, да куме... Ја сам дошао пре тебе! Него сипај нам 
још једну...

Жељко Канурић
30. 07. 2018 .


