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У циљу реализације Програма V, јубиларне Олимпијаде,  
Покрет трећег доба Србије именово је 

 
Организациони одбор: 

 
Председник: Белобрковић Василије, председник Извршног одбора Покрета ТДС 
Секретар Организационог одбора: Динић др Драгана, члан Покрета ТДС  
Сектор спорта: Марсенић Јездимир, секретар Асоцијације „Спорт за све Србије“ 
Сектор здравља: Џелетовић-Милошевић др Ирена, члан Покрета ТДС 
Сектор културе: Вуксановић Момчило, члан Извршног одбора Покрета ТДС  
Сектор финансија: Стефановић Милутин члан Извршног одбора Покрета ТДС 
Сектор медија: Маричић Ђорђе, секретар Покрета ТДС 
Сектор смештаја: Мијалковић Новица, директор Лептерија д.о.о., Сокобања 
Технички секретар: Нешић Александра, члан Покрета ТДС 
 
Чланови: 
 

1. Перић Ђуро, председник Покрета ТДС 
2. Ђерић Велизар, потпредседник Покрета ТДС 
3. Видојевић Драги, члан Покрета ТДС 
4. Живојиновић Дејан, члан ИО Покрета ТДС 
5. Стошић Милорад, члан ИО Покрета ТДС 
6. Ребић Слободан, члан Покрета ТДС 
7. Михалић Фрањо, члан Покрета ТДС 
8. Савић Предраг, члан Покрета ТДС 
9. Ајџановић Зоран, члан Покрета ТДС 
10. Јефтић Влада, члан Покрета ТДС 
11. Миливојевић Мићко, члан Покрета ТДС 
12. Зеленбаба Драгица, члан Покрета ТДС 
13. Вујанац Срећко, члан Покрета ТДС 
14. Чаравеша Милун, члан Покрета ТДС 
15. Шокица Трифун, члан Покрета ТДС 
16. Немањић др Милош, председник Геронтолошког друштва Србије 
17. Јарић Рајко, Савез пензионера Србије 
18. Мискин Вања, Савез пензионера Србије 
19. Гајић Боривоје, Удружење војних пензионера Србије 
20. Масловарић Видак, новинар Радио Београда 
21. Дебељух др Јожеф, геронтолог из Смедерева 
22. Несторовић Љиљана, Универзитет за треће доба 
23. Зечевић-Маричић Александра, члан Покрета ТДС 

 
Чланови града домаћина - Сокобање: 
 

1. Лукић Димитрије, председник општине Сокобања 
2. Миленковић Љубинко, Туристичка организација Сокобање 
3. Кузмановић Драган, Специјална болница Сокобања 
4. Радовановић Голуб, посленик културе Сокобање 
5. Стојковић Стојадин - Диско, председник УПО Сокобања 

 
Водитељ програма је био Ђорђе Маричић, са Тимом аниматора Покрета трећег доба 
Србије (то су студенти Факултета за физичку културу из Београда), уз подршку 
Extreem bend-а хотела "Здрављак", који је од прве Олимпијаде са нама. 
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Место одржавања Олимпијаде била је Сокобања и то: 
 

• Хотел “Здрављак” (конгресна сала, мала сала, ресторан, хол, 
куглана, базен, тераса хотела, парк хотела...) 

• Хотел "Турист" 
• Приватни смештајни објекти 
• Грудоњска воденица 
• Бованско језеро 
• Инхалаторијум и амам 
• Биоскоп "Моравица" 
• Централна зона Сокобање у еколошкој акцији 

 
 

 
ЗАШТО  ОЛИМПИЈАДА? 

 
 

Велики број старијих људи одласком у пензију или самим старењем постају 
маргинализовани, заборављени, занемарени, дискриминисани, пасивизирани и 
искључени.  

У Националној стратегији о старењу (2006 - 2015), као један од битних 
стратешких праваца, истакнута је потреба интеграције старијих лица у друштво, 
насупрот њиховој актуелној маргиналној позицији.  

Ту се, пре свега, мисли на унапређење социјалног, економског, политичког и 
културног положаја и улоге старијих лица; на унапређивање интеграције старијих 
људи (охрабривањем њиховог активног укључивања у заједницу и подстицањем 
развоја међугенерацијских односа); и најзад, на унапређење и ширење позитивне 
слике о старијим лицима. Активности којима се та интеграција може постићи леже у 
промовисању и подстицању самоорганизовања старијих лица и у унапређивању 
различитих видова самопомоћи, самозаштите и самопотврђивања у старости. 

И у другим, усвојеним стратешким докуменатима (Стратегија за смањење 
сиромаштва, Стратегија развоја социјалне заштите, Стратегија нове здравствене 
политике, Стратегија Србије за приступање Европској Унији, Madrid International Plan 
of Action on Ageing - МИПАА...), утврђена је потреба за подстицањем активности 
старијих лица и за њиховом социјалном инклузијом и након одласка у пензију.  
 
Подстакнута тиме, група ентузијаста из неколико хуманитарних организација и 
удружења грађана, 2008. године иницирала је организовање Прве олимпијаде 
спорта, здравља и културе трећег доба. Олимпијада је схваћена као изазов и шанса 
човека трећег животног доба да, сходно својим годинама, мобилише сопствене 
снаге, да се удружи са својим вршњацима и да покаже да може да буде и даље 
активан, да има такмичарског духа у себи, да жеља за победом не познаје године и 
да има право да достојанствено живи.  
 
Духовно и физичко кретање нераздвојни су део олимпијског наслеђа као најбољег 
лека за успешан и достојанствен живот човека усклађен са унутрашњим и 
спољашњим светом. Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба у основи 
носи обележје културе умешности живљења у старости и представља нови однос 
према старости и старењу. Она подстиче и промену саме улоге свих удружења и 
организација старијих лица и пензионера и представља облик остваривања битних 
циљева Националне стратегије о старењу. 
 
Идеја да старији зађу у подручје и активности које су "резервисане" само за младе, 
наишла је на подозрење јавности, али и на прихватање од стране самих старијих 
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људи. Дух хеленског олимпизма постао је инспирација и за олимпизам у Србији, у 
трећем добу. 

 
Олимпијада трећег доба није замишљена само као спортско надметање, већ и као 
лична промоција и унапређење учесника на културном и здравственом плану. 
Разлика постоји и у временском интервалу одржавања игара. Када људи пређу 60-ту 
годину, тешко им је да чекају четири године до следеће Олимпијаде, па се 
Олимпијада трећег доба одржава сваке године. Започело се са 5 такмичарских 
дисциплина, примерених старијим људима (шах, пикадо, стрељаштво, риболов - као 
појединачне дисциплине и оријентациони крос - као екипна дисциплина), уз 
могућност промене дисциплина и повећања њиховог броја. Учесници Олимпијаде 
трећег доба су мушкарци и жене старији од 60 година, из Србије и из других држава.  
 
Претходне четири Олимпијаде (одржане 2008, 2009, 2010 и 2011.) су, по општој 
оцени свих досадашњих учесника, успешно организоване. Олимпијада је расла по 
броју такмичара и добијала на квалитету у погледу разноврсних садржаја и 
такмичарских дисциплина. За само три године прерасла је у Олимпијски покрет 
трећег доба Србије, касније само ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА СРБИЈЕ. Чињеница да је 
наша земља једна од најстаријих нација у Европи и свету, учвршћује наше уверење 
да је ова манифестација од изузетног значаја за генерације трећег доба. Наше 
уверење потврђено је и у оцени Извештаја који је Србија послала УН, где је наша 
Олимпијада проглашена за најбољи пример "добре праксе" у раду са старима. У 
истом смислу Савет Европе прогласио је 2012. годину Европском годином 
активног старења и међугенерацијске солидарности. Светска здравствена 
организација, поводом 7. априла - Светског дана здравља, истакла је потребу 
да није довољно да старији мушкарци и жене само дуже живе, већ да је неопходно и 
да буду здрави и да прошире своје активно учешће на свим нивоима друштва. Наша 
земља је прихватила апел СЗО и током ове године је планирано низ акција под 
слоганом: Додати живот годинама! Олимпијадом управо то и ми чинимо.  
 
Прву Олимпијаду смо одржали у години када су у Пекингу (од 8. августа до 24. 
августа 2008) одржане XXIX Летње Олимпијске игре, а пету, јубиларну, када су у 
Лондону (од 27. јула до 12. августа 2012) одржане XXX Летње Олимпијске Игре. То 
потврђује да дух олимпизма не познаје старосне границе. 

 

ПРВА ОЛИМПИЈАДА (2008) ЈЕ ОКУПИЛА ПРЕКО 500 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД 60 
ГОДИНА , ИЗ 56 ГРАДОВА СРБИЈЕ И ИЗ 20 ОКРУГА 

ДРУГА ОЛИМПИЈАДА (2009) ЈЕ ОКУПИЛА ПРЕКО 600 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД 60 
ГОДИНА ИЗ 66 ГРАДОВА СРБИЈЕ И ИЗ 21 ОКРУГА 

ТРЕЋА ОЛИМПИЈАДА (2010) ЈЕ ОКУПИЛА ОКО 700 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД 60 
ГОДИНА ИЗ 68 ГРАДОВА СРБИЈЕ ИЗ 20 ОКРУГА, СА 105 ЕКИПА. 

ЧЕТВРТА ОЛИМПИЈАДА (2011) ЈЕ ОКУПИЛА ОКО 750 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД 60 
ГОДИНА ИЗ 76 ОПШТИНА СРБИЈЕ ИЗ 23 ОКРУГА, СА 138 ЕКИПА. 

ПЕТА ОЛИМПИЈАДА (2012) ЈЕ ОКУПИЛА ОКО 776 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД 60 
ГОДИНА ИЗ 78 ОПШТИНА СРБИЈЕ ИЗ 27 ОКРУГА, СА 142 ЕКИПЕ. 

Свих пет Олимпијада одржано је у Сокобањи, а долазак на Олимпијаду је 
обезбеђиван на принципу самофинансирања. 
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Организатор је за Пету олимпијаду обезбедио: 
 
 мајицу сваком учеснику са натписом V Олимпијада спорта, здравља и културе 

трећег доба – Сокобања 2012., идентификациону картицу и Програм Олимпијаде, 
лифлете организација цивилног друштва које раде са старима и фармацеутских 
кућа, као и биоразградиву кесу. 

 медаље, дипломе и пехаре за 1, 2. и 3. место у екипној конкуренцији у 
дисциплинама: штафета у брзом ходању, шах, стрељаштво, пикадо и пеналџије и 
медаље и дипломе за 1, 2. и 3. место, појединачно у женској и мушкој 
конкуренцији за риболов.  

 дипломе победницима у Трци живота. 
 свеукупним екипним победницима – за прво, друго и треће место - пехаре и 

дипломе. 
 дипломе за 1, 2. и 3. место у такмичењу "Вече талената" 
 дипломе победницима у прављењу качамака и круњењу кукуруза 
 захвалнице учесницима ликовне колоније и 
 захвалнице свим екипама учесницама Пете Олимпијаде. 

Донатори и пријатељи Олимпијаде обезбедили су пригодне поклоне, намењене 
срећним добитницима, који су подељени на завршној вечери. 
 

Током трајања Олимпијаде организовали смо: 
 

 Бесплатно мерење густине костију и пружање лекарских савета везаних за 
остеопорозу, мерење шећера у крви и крвног притиска у хотелу „Здрављак“ 

 Здравствено саветовалиште сваког радног дана од 9 - 12 и од 16 - 18 часова  
 Представљање произвођача и дистрибутера лекова, помагала, опреме и 

услуга намењених старијим лицима - мини сајам 
 Информативно-промотивни штанд  
 Изложбу слика Олимпијске сликарске колоније из 2011. и сликарску колонију 

2012. 
 Пројекције филма „Практичан водич кроз Београд са певањем и плакањем“ 
 Пригодна предавања из социјалне и здравствене заштите 
 Обуку за рад на рачунарима уз Теленор интернет - IAN Telecentаr 
 Еколошку акцију 
 Излете у Сокобањи и њеној околини. 

 
 

Отварање Олимпијаде 
недеља 30.09.2012 - испред хотела "Здрављак" 

 
 Олимпијаду је отворио Ђуро Перић, изасланик покровитеља Олимпијаде и 

председник Покрета трећег доба.  
 Присутне су поздравили: председник Општине Сокобања Димитрије Лукић и 

председник Организационог одбора Олимпијаде Василије Белобрковић.  
 Олимпијску заставу су подигли на јарбол Делинка Николић из УПО Јагодине 

и Миливоје Поповић из УПО Звездара. 
 Наступили су КУД "Соко" и Милена Вељковић песмом Зелен бор. 
 Изложбу слика са Олимпијске сликарске колоније 2011. отворио је Вуксановић 

Момчило-Мома Брада, руководилац сектора за културу Пете Олимпијаде. 
 
 Свечано отварање и даљи ток Олимпијаде пратили су: РТВ Србије, РТВ 

Војводина, РТС Ниш, Телевизија Сокобања и дописништво РТС из Зајечара, као и 
Радио Београд 1. Програм, дневни лист „Блиц“, дневни лист „Курир“, Глас 
осигураника и др. 
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Први такмичарски дан - понедељак 01.10.2012.  

 
 
 Вежбајмо заједно на спортским теренима хотела "Здрављак". То је био 

почетак сваког дана уз стручну асистенцију  Александре Зечевић Маричић, 
професорке спорта и рекреације, а уз подршку њеног колеге Драгана 
Кузмановића, професора физичког васпитања. Група од око 150 учесника 
Олимпијаде радила је свако јутро вежбе загревања и истезања специјално 
прилагођене старијим особама. 

 
 Свечана седница поводом 1. октобра - МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СТАРИХ (у 

свечаној сали хотела) - модератор седнице је била др Драгана Динић. На 
седници су говорили: Драги Видојевић, заменик министра рада, запошљавања 
и социјалне политике, Џон Дру Гиблин, аташе за културу Амбасаде САД у 
Београду и Вања Мискин, чланица Савета Владе Републике Србије за питања 
старења и старости. Прочитано је писмо подршке Венсан Дежера, шефа 
делегације Европске уније у Републици Србији. 

 
 Почела је са радом трећа Олимпијска сликарска колонија, коју је и ове 

године водио Момчило Вуксановић - Мома Брада. 
 
 "Базар здравља" - у холу хотела "Здрављак" – олимпијци су добијали стручне 

савете и услуге од учесника „Мини сајма“. 
 Започела је обукa у раду на рачунарима уз Теленор интернет - предавач IAN 

Telecentra 
 Организован је излет за учеснике Олимпијаде. 
 
 Приказана је прва пројекција филма „Практичан водич кроз Београд са 

певањем и плакањем“ у биоскопу „Моравица“  у Сокобањи. 
 
 Одржана је аудиција за "Вече талената" - Од 25 пријављених кандидата жири у 

саставу: Голуб Радовановић, др Драгана Динић, Љиљана Несторовић и 
Александра Нешић - сви чланови Организационог одбора Олимпијаде трећег 
доба, одабрао је 16 финалиста који су наступили 02.10.2012. у 21 час у 
ресторану хотела "Здрављак" и од којих је специјални жири изабрао три 
најталентованија. За финале су се пласирали: 

 
 ПЕТРОВИЋ МИЛОЈЕ (Шабац) - "Све бехара и све цвета"  -  песма 
 МАРКОВСКИ СЛАВКО (Бгд. Златно доба) - "Зајди, зајди" - песма 
 АНТИЋ МИЛАНКА (Параћин) - "Треће доба" - песник/рецитатор 
 ТРИФУНОВИЋ НЕНАД (Шабац) - сплет песама  - хармоника 
 ВУКАС МИЛУТИН БРАЦА И РАНИТОВИЋ БРАНКО (Нови Сад) -"Копа цура виноград"- дует                                          
 ПЕТКОВИЋ ЖИВОЈИН (Бела Паланка) - фрула/окарина                     
 МИЛАНОВИЋ БОБА И ДУШАН (Бгд. Златно доба) - "Текла река Моравица"  - песма  
 ВЕРОЉУБ МАРЈАНОВИЋ (Јагодина) - "Сиротињско жењење" - хумористичка прича 
 ГРУЈИЋ ГОРДАНА (Врачар Бгд) - "Олимпијада" - рецитација 
 САЋИПИ ДАНЕ (Ниш) - "Снијег паде"  - песма 
 СТОЈАНОВИЋ ОЛГА (Бољевац) - "Српска деца"  поезија/рецитација 
 РАДУЉИЦИЋ ЈОВА (Зајечар) - "И тебе сам сит кафано" - песма 
 ШЕБИЋ ЉИЉАНА (ПТТ-Бгд) - "Рјабињушка" - песма 
 БУГАРСКИ РОСА (Нови Сад) - "Тешко је љубит тајно" - песма 
 ПАНТИЋ ГОСПАВА (Пожаревац) - "Рекла си ми о растанку нашем"  - песма 
 ДАВИД ЈУЛИШКА И ЈАРИЋ РАЈКО (Панчево) - "Ес тике, тике" мађарска песма - дует      

 
Прве две спортске дисциплине биле су: 
 Штафета у брзом ходању - на спортским теренима хотела 
 Шах - у сали хотела „Здрављак“  
   Током вечере додељене су и прве медаља за такмичења која су завршена. 
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Други такмичарски дан - уторак 02.10.2012.  

 
 "Вежбајмо заједно" - за почетак новог дана, са Александром Зечевић Маричић. 
 Настављена је обукa у раду на рачунарима са Теленор интернетом - предавач 

IAN Telecentra 
 "Базар здравља" и Здравстено саветовалиште: мерење густине костију и 

савети за превенцију и лечење остеопорозе.  
 
Предавања: 

 Превенција и лечења обољења простате – проф. др Сава Мићић, 
др Иван Вуковић, др Дејан Ђорђевић - Удружење уролога Србије 

 Дискримнација старих - др Драгана Динић, социолог, научни 
сарадник ИПС 

 
 Одржана је симултанка у шаху са велемајстором Игором Миладиновићем, у 

сали хотела "Здрављак". Велемајстору је том приликом уручена Спомен златна 
медаља са дипломом Пете Олимпијаде. 
 

 Уприличен је сусрет и разговор с некадашњим и садашњим добитницима медаља 
и признања на Олимпијским играма и међународним такмичењима - олимпијци су 
се срели и разговарали са Марком Валоком, великаном нашег фудбала и 
члановима Удружења фудбалских ветерана Србије.  

 
 Приказана је друга пројекција филма „Практичан водич кроз Београд са 

певањем и плакањем“ у биоскопу „Моравица“  у Сокобањи. 
    
 Одржано је "Вече талената" - Жири који су чинили наши волонтери/аниматори 

(Радовановић Сања, Исаковић Александра, Драгаш Ђорђе, Пајић Марко и 
Вуковић Давор) прогласио је победнике: 1. место - БУГАРСКИ РОСА (Нови Сад) - 
"Тешко је љубит тајно"; 2. место - ШЕБИЋ ЉИЉАНА (ПТТ-Бгд) - "Рјабињушка" и 
3. место - ВУКАС МИЛУТИН БРАЦА И РАНИТОВИЋ БРАНКО (Нови Сад) - дует "Копа 
цура виноград") 

 
Трећа и четврта такмичарска дисциплина биле су: 
Стрељаштво - стрељани хотела „Здрављак“ и 
Пикадо - у хотелу "Здрављак" 
 
Додељене су медаље за такмичења која су завршена. 
 

 
Трећи такмичарски дан - среда 03.10.2012. 

  
 
 "Вежбајмо заједно" - јутарње вежбе са Александром Зечевић Маричић. 
 
 Настављена је обукa у раду на рачунарима са Теленор интернетом - предавач 

IAN Telecentra 
 
 "Базар здравља" и Здравстено саветовалиште - наставак: мерење густине 

костију и савети за превенцију и лечење остеопорозе.  
 
 Спровели смо еколошку акцију "Очистимо Сокобању!". Пар стотина учесника 

Олимпијаде и грађана Сокобање дало свој допринос овој акцији. 
 

 Организована је шетња и обилазак Аква парка и Грудоњске воденице. 
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 Етно вече са Голубом Радовановићем уз седељку са учешћем певача/ица 
изворних народних песама, фолклором и песником из књижевног клуба 
"Соколово перо". Реализовано је и такмичење у круњењу кукуруза (победник је 
био Митић Радослав из Барајева – УПО „Пензионер“) и у кувању качамака 
(победила је Дивац Звездана из Пријепоља), који су олимпијци касније 
дегустирали уз чувени Ртањски чај. 

 
 Приказана је трећа пројекција филма „Практичан водич кроз Београд са 

певањем и плакањем“ у биоскопу „Моравица“  у Сокобањи. 
 
Пета и шеста такмичарска дисциплина  биле су: 
Риболов - једино појединачно такмичење у женској и мушкој конкуренцији одржано 
је на Бованском језеру 
Пеналџије – шутирање фудбалске лопте на мали гол  

 

 ЗАВРШНО ВЕЧЕ  
 
→ Свечана вечера са посебним програмом; додељена су признања, пехари и 

награде;   
→ Забава уз песму и игру трајала је до зоре; одржана је модна ревија Милене 

Маркић из Ниша. 
→ Проглашени су и победнци Трке живота - најстарији учесници овогодишње 

Олимпијаде. 
→ Поделили смо лепе тренутке са бројним гостима, представницима општина и 

других организација. 
→ Размењене су адресе и телефони и поклони, како би се нова пријатељства 

учврстила и очувала. 
→ Председник Организационог одбора Василије Белобрковић је прогласио 

Пету олимпијаду спорта, здравља и културе трећег доба - Сокобања 2012, 
завршеном. 

 
 

Завршетак Пете Олимпијаде - четвртак 04.10.2012.  
 

 Испраћај гостију и учесника Олимпијаде 
 
 

* * * 
 

УЧЕСНИЦИ ТРЕЋЕ ОЛИМПИЈСКЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ (по позиву): 
 

1. МОМЧИЛО ВУКСАНОВИЋ - МОМА БРАДА - ДЕСПОТОВАЦ 
2. СРЕЋКО ВУЈАНАЦ – РАШКА 
3. ЈАН БАЧУЈ 
4. ХИЛДА ЖИВКОВИЋ 
5. БИЉАНА АПОСТОЛОВИЋ 
6. ЈЕЛИЦА МИЈАТОВИЋ 
7. ГРБИЋ НАДА 
8. РИСТИЋ БОЖА 
9. РИСТИЋ ДАНИЈЕЛА 
10. НАДИЦА ИЛИЋ 
11. МИЛОВАН ПЕНКОВ 
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ГОСТИ И УЧЕСНИЦИ У ДЕЛУ ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ: 
 

Угостили смо и преко 80 гостију, представника државне и локалне управе, 
представника НВО, привредних и друштвених организација и велики број волонтера 
– учесника Олимпијаде. 
 
 

 
ПОБЕДНИЦИ  СПОРТСКИХ  ТАКМИЧЕЊА 

На V Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба – Сокобања 2012, 
такмичило се 656 учасник/ца, подељених у 142 екипе. У шест овогодишњих 
дисциплина додељене су медаље најуспешнијима екипама и појединцима заједно са 
дипломама Организационог одбора V Олимпијаде. За спортска надметања пријавило 
се 283 жена и 373 мушкарца. Излазност је била преко 1560, укључујући и 
јутарње вежбе. Најстарију екипу V Олимпијаде спорта, здравља и културе чинили су 
чланови екипе УПО Звездара 2: Поповић Миливоје (1925), Нинковић Божидар (1927) 
и Пешић Милан (1955), имају заједно пуних 229 година, у просеку сваки члан има 
преко 76 година. 

ШТАФЕТА  
Екипно такмичење (екипа мешовита од 4 члана) - учествовале су 92 екипе. 
Победницима су медаље, дипломе и пехаре уручили Милорад Стошић и Милутин 
Стефановић чланови Организационог одбора 

 ЕКИПА ВРЕМЕ 
1 СМУП -УП 2:02,13 
2 БЕЧЕЈ-УПО 2:04,91 
3 ВОЖДОВАЦ 1-УПО 2:06,91 

 
СТРЕЉАШТВО 

Екипно такмичење (екипа мешовита од 3 члана) - учествовала је 91 екипа. 
Победницима је уручио медаље, дипломе и пехаре Ајџановић Зоран члан 
Организационог одбора 

 ЕКИПА БОДОВИ 

1 СМУП -УП 208 

2 КРАГУЈЕВАЦ 2-УПО 187 

3 ТИГАР 2-ПИРОТ 162 

 
РИБОЛОВ 

Појединачно такмичење (учествовало је 38 риболоваца, 7 жена и 31 мушкарац; без 
бодова су остали 1 жена и 6 мушкараца). Победницима је уручила медаље и 
дипломе др Драгана Динић, секретар Организационог одбора, а специјалне поклоне 
(риболовачки прибор) уручио им је Стефан Момиров, генерални менаџер GEPE 
GROUP из Ниша. 

 ЖЕНЕ ЕКИПА ТЕЖИНА у 
грамима 

1 ЛАПАЈНЕ МИРЈАНА ЦРВЕНИ КРСТ-2 448 

2 МИЛЕНКОВИЋ ЈАСМИНКА СОКОБАЊА 1-УПО 332 
3 ПАВЛОВИЋ ЛИДИЈА ЦРВЕНИ КРСТ-1 40 
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 МУШКАРЦИ ЕКИПА ТЕЖИНА 
у грамим 

1 РАДАКОВИЋ МИЛОРАД ЈРБ-УП 2041 
2 ДРАГОЈЕВИЋ МИЛИВОЈЕ НИШ - 3 1224 
3 ТАСИЋ ДУШАН НИШ - 3 1116 

 
ПИКАДО  

Екипно такмичење (екипа мешовита од 3 члана) - учествовало је 113 екипа. 
Победницима је уручио медаље, дипломе и пехаре Драган Кузмановић, члан 
Организационог одбора. 

 ЕКИПА БОДОВИ 

1 СУБОТИЦА 1-ГУП 212 

2 НОВИ САД 3-ГОП 207 

3 СМУП -УП 207 

 
ПЕНАЛЏИЈЕ 

Екипно такмичење (екипа мешовита од 3 члана) - учествовале су 92 екипе. 
Победницима је уручио медаље, дипломе и пехаре уручио је Марко Валок, ветеран, 
репрезентативац Србије у фудбалу.  

 ЕКИПА БОДОВИ 

1 СВИЛАЈНАЦ 1-УПО 13 

2 СОКОБАЊА 1-УПО 13 

3 КОВАЧИЦА-УПО 12 

 
ШАХ 

Екипно такмичење (пожељно је да екипа буде мешовита од 3 члана) - учествовало је 
48 екипа. Победницима је уручио медаље, дипломе и пехаре Марсенић Јездимир, 
члан Организационог одбора. 

 ЕКИПА ПМ3 БОДОВИ 

1 СУБОТИЦА 2-ГУП 15 15 

2 ПАНЧЕВО 1- ГЦ 15 14½ 

3 НИШ - 1 12 10½ 

 
* * * 

 
СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК ПЕТЕ ОЛИМПИЈАДЕ 

 
Победницима овогодишње Олимпијаде обратио се са пригодним говором Ђуро 
Перић, председник Покрета трећег доба и уручио им пехаре. 
 
Редни 
број Пласман ЕКИПА БОДОВИ 

1.  1 СМУП -УП 78 

2.  2 ПРИЈЕПОЉЕ УПО 1 65 

3.  3 СВИЛАЈНАЦ 1-УПО 48 
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Преглед осталих екипа учесница Олимпијаде, са постигнутим резултатима: 
 

4.  4 ПАНЧЕВО 1- ГЦ 45 

5.  5 АРАНЂЕЛОВАЦ 1-УПО 41 

6.  6 КОВАЧИЦА-УПО 39 

7.  6 КОСЈЕРИЋ-УПО 39 

8.  6 СОКОБАЊА 1-УПО 39 

9.  9 МЕРОШИНА-УПО 36 

10.  10 НИШ - 1 33 

11.  11 ДИМИТРОВГРАД-УПО 32 

12.  11 НИС ПАНЧЕВО 1-УП 32 

13.  11 НОВИ САД 3-ГОП 32 

14.  14 ВОЖДОВАЦ 1-УПО 27 

15.  14 НИС ПАНЧЕВО 3-УП 27 

16.  16 СВИЛАЈНАЦ 2-УПО 26 

17.  16 СУБОТИЦА 1-ГУП 26 

18.  18 БЕЧЕЈ-УПО 25 

19.  18 ВРШАЦ-УПО 25 

20.  18 ПАНЧЕВАЦ 1-УП 25 

21.  18 СУБОТИЦА 2-ГУП 25 

22.  22 КРАГУЈЕВАЦ 2-УПО 24 

23.  23 БАБУШНИЦА-УПО 22 

24.  23 ТИГАР 2-ПИРОТ 22 

25.  25 ЈАГОДИНА-УПО 21 

26.  26 ЦРВЕНИ КРСТ 1 СРБИЈЕ  20 

27.  27 БАРАЈЕВО 1-УПО 19 

28.  28 ГЦ- СОПОТ 18 

29.  28 КРАГУЈЕВАЦ 3-УПО 18 

30.  28 ТИГАР 1-ПИРОТ 18 

31.  28 ЦРВЕНИ КРСТ -1 18 

32.  32 ЖАГУБИЦА 1-УПО 17 

33.  33 АРАНЂЕЛОВАЦ 2-УПО 15 

34.  33 НОВИ САД 2-ГОП 15 

35.  35 ВАШАРАЦ ЈАГОДИНА-УП 14 

36.  35 ВРЊАЧКА БАЊА-УПО 14 

37.  35 ГРОЦКА 1-УПО 14 

38.  35 ЛАСТА 2-УП 14 

39.  39 БАТОЧИНА 1 13 

40.  39 НИШ - 2 13 
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41.  39 НОВИ БЕОГРАД 1-УПО 13 

42.  39 ПАНТЕЛЕЈ 13 

43.  39 ЧАЈЕТИНА УПО 13 

44.  44 ВРАЧАР-УПО 12 

45.  44 ГРОЦКА 3-УПО 12 

46.  44 ДОЉЕВАЦ-ТОПЛИЦА 12 

47.  44 НОВИ САД 1-ГОП 12 

48.  44 ОБРЕНОВАЦ-УПО 12 

49.  49 КЛУБ ЛАСТА 2 11 

50.  49 ЛАСТА 1-УП 11 

51.  49 ЛОЗНИЦА-УПО 11 

52.  49 ПАРАЋИН-КЛУБ ЗА СТАРЕ 11 

53.  53 КЊАЖЕВАЦ-УПО 1 10 

54.  54 ЋУПРИЈА УПО 9 

55.  55 СОКОБАЊА 2-УПО 8 

56.  56 БАТОЧИНА 2 6 

57.  56 БОЉЕВЉЦ-УПО 6 

58.  56 УПГН-4 6 

59.  59 БАЧКА ПАЛАНКА 1-УПО 5 

60.  59 ГРОЦКА 2-УПО 5 

61.  59 ЗЕМУН 1-УПО 5 

62.  59 НОВИ БЕОГРАД 2-УПО 5 

63.  59 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 5 

64.  59 РАКОВИЦА-УПО 5 

65.  59 СУРДУЛИЦА-УПО 5 

66.  59 СУРЧИН-УПО 5 

67.  59 ШАБАЦ -УПО 5 

68.  68 АЛЕКСАНДРОВАЦ-УПО 4 

69.  68 ВОЖДОВАЦ 3-УПО 4 

70.  68 ЕДБ-УП 4 

71.  68 ЖАБАЉ 1-УПО 4 

72.  68 ЖАБАЉ 2-УПО 4 

73.  68 ЗВЕЗДАРА 1-УПО 4 

74.  68 ЗЕМУН 2-УПО 4 

75.  68 ЈРБ-УП 4 

76.  68 КЛУБ ЛАСТА 1 4 

77.  68 КОСТОЛАЦ-УПО 4 

78.  68 КУД ЗЛАТНО ДОБА 1 4 

79.  68 КУД ЗЛАТНО ДОБА 2 4 

80.  68 НИШ - 3 4 
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81.  68 НИШКА БАЊА -1 4 

82.  68 НОВИ САД 4-ГОП 4 

83.  68 ПАЛИЛУЛА 4 

84.  68 ПАЛИЛУЛА-ФОНД С 4 

85.  68 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ-УПО 4 

86.  68 ПОЖАРЕВАЦ-УПО 4 

87.  68 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 2 4 

88.  68 ПРИЈЕПОЉЕ УПО 2 4 

89.  68 ПРОКУПЉЕ УПО 4 

90.  68 ПТТ-УПО 4 

91.  68 САВСКИ ВЕНАЦ-УПО 4 

92.  68 ТРСТЕНИК УПО 4 

93.  68 УВП-НОВИ БЕОГРАД 4 

94.  68 УПГН-1 4 

95.  68 УПГН-2 4 

96.  68 УПГН-3 4 

97.  68 ЦРВЕНИ КРСТ -2 4 

98.  98 БАРАЈЕВО 2-УПО 3 

99.  98 ВОЖДОВАЦ 2-УПО 3 

100. 98 ВРШАЦ СЕНИОРИ 3 

101. 98 ГЦ ЈАГОДИНА 3 

102. 98 ЖАГУБИЦА 2-УПО 3 

103. 98 КРАГУЈЕВАЦ-ЦРВ.КРСТ 3 

104. 98 МЛАДЕНОВАЦ-УПО 3 

105. 98 НИС ПАНЧЕВО 2-УП 3 

106. 98 ПАЛИЛУЛА 1-УПО 3 

107. 98 ПЕНЗИОНЕР БАРАЈЕВО 1-УП 3 

108. 98 ПРИБОЈ 1-УПО 3 

109. 98 ПРИБОЈ 2-УПО 3 

110. 98 СОПОТ 1-УПО 3 

111. 111 БАНЕ 1 БОГАТИЋ-УПО 2 

112. 111 ДРУШ.ЗА.БР.О СТАРИМА 2 

113. 111 ЗВЕЗДАРА 2-УПО 2 

114. 111 КРАГУЈЕВАЦ 1-УПО 2 

115. 111 КУРШУМЛИЈА-УПО 2 

116. 111 ЛАЗАРЕВАЦ-УПО 2 

117. 111 ПАНЧЕВО 2-ГЦ 2 

118. 111 ПЕНЗИОНЕР БАРАЈЕВО 2-УП 2 

119. 111 ПЕНЗИОНЕР БАРАЈЕВО 3-УП 2 

120. 111 УДРУЖЕЊЕ ПИРОЋАНАЦА 2 



 14

121. 111 СОПОТ 2-УПО 2 

122. 111 СТАРИ ГРАД УПО 2 

123. 111 ЧУКАРИЦА-УПО 2 

124. 124 БАТОЧИНА 3 1 

125. 124 БАЧКА ПАЛАНКА 2-УПО 1 

126. 124 БЕЛА ПАЛАНКА 1-УПО 1 

127. 124 БЕЛА ПАЛАНКА 2-УПО 1 

128. 124 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ УПО 1 

129. 124 ГЦ ШАБАЦ 1 

130. 124 ЖАБАЉ 3-УПО 1 

131. 124 КЊАЖЕВАЦ-УПО 2 1 

132. 124 ПАНЧЕВАЦ 2-УП 1 

133. 124 СВРЉИГ 1 

134. 124 УГ ЖЕЉОМ ДО ОСТВАРЕЊА 1 

135. 124 ЦРВЕНИ КРСТ КРАГУЈЕВАЦ 1 

136. 124 ЧАЧАК УПО 1 
Шест екипа је дисквалификовано јер нису испуњавале критеријуме за такмичење у 
спортским дисциплинама, али су учествовале у културном и здравственом сегменту 
Олимпијаде. 

 
* * * 

 
ОЦЕНА ПЕТЕ ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА - 

СОКОБАЊА 2012. ЊЕНИХ УЧЕСНИКА И ОРГАНИЗАТОРА 
 

Резултати анкете: 
 

Завршетак Олимпијаде је прилика да се сумирају постигнути резултати, али и да се 
сагледају начињени пропусти. Организациони одбор Олимпијаде увек жели да, с тим 
у вези, чује мишљење и непосредних учесника. Зато сваке године вршимо 
евалуацију на узорку од око 10% учесника Олимпијаде. Овогодишњом анкетом смо 
обухватили 80 олимпијаца и добили смо следеће резултате: 
 

1. Пол испитаника и учесника Олимпијаде 
 

Учесници 
Олимпијаде жене мушкарци 

776 100% 318 41% 458 59% 
Учесници 
спортских 
такмичења 

жене мушкарци 

656 100% 283 43% 373 57% 
 
 

Дистрибуција по полу 
Испитаници жене мушкарци 
80 100% 38 47,5% 42 52,5% 
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Пол испитаника/ца

жене мушкарци

 
Када се ради о структури испитаника/ца по полу, из датих табела се види да она у 
велиокј мери одговара полној структури свих учесника Олимпијаде и учесника 
спортских такмичења, тако да се њихово мишљење може сматрати 
репрезентативним. Трудили смо се да афирмишемо родну равноправност, па смо 
поставили услов да екипе у спортским дисциплинама обавезно имају припаднике оба 
пола. Зато се из године у годину повећава број жена на Олимпијади. У односу на 
прошлу ове године је повећано учешће жена за више од 6%. То показује да су се и 
саме жене заинтересовале и избориле да дођу на Олимпијаду. 

 
2. Година рођења испитаника 

 
Испитаници/е су стари између 50 и 97 година, а њихова старосна структура 
одговара старосној структури свих учесника Олимпијаде. Анкетирали смо и два 
волонтера (од 22 и 23 године), да би видели како Олимпијаду виде и доживљавају 
млади. И на њих је Олимпијада оставила импресиван утисак и већ су питали да ли 
могу да дођу и следеће године. 
 
Године 22 25 50 54 55 57 58 59 60 61 
бр. 
испитаника 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 

Године 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
бр. 
испитаника 3 2 3 5 3 3 4 3 8 3 

Године 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
бр. 
испитаника 5 1 4 2 3 3 1 2 1 2 

Године 82 83 97        
бр. 
испитаника 1 1 1        

 
Из графикона се види да је највећи број испитаника старости 62-77 година. 

 

Старост испитаника
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3. Место / општина из које су дошли испитаници 

 
Иако се ради о случајном узорку, желели смо да чујемо мишљење људи из 
различитих средина. Испитаници су дошли из 29 општина/градова (што је 37% 
општина/градова из којих су били олимпијци) и то: Аранђеловац, Баточина, Бачка 
Паланка, Београд, Бујановац, Вождовац, Врњачка Бања, Горњи Милановац, 
Димитровград, Жабаљ, Калуђерица, Каћ, Крагујевац, Крушевац, Младеновац, Ниш, 
Нишка Бања, Нови Београд, Падина, Панчево, Параћин, Пирот, Прокупље, Раковица, 
Рашка, Сокобања, Сопот, Суботица и Шабац. Из неких од ових градова било је више 
испитаника. Учесници Олимпијаде су дошли из 78 општина/градова, из 27 
округа. 
 

4. Колико пута су били на Олимпијади до сада 
 
Желели смо да сазнамо да ли су испитаници први пут дошли на Олимпијаду, или су и 
раније долазили. Рекли су нам да би сваке године долазили, али их беспарица или 
болест спречавају у томе. 
 
Олимпијада 
по реду Прва Друга Трећа Четврта Пета Укупно 

Број 
учесника 26 22 14 7 11 80 

% 32,5% 27,5% 17,5% 8,75% 13,75 100% 
  

0 5 10 15 20 25 30

Прва

Друга

Трећа

Четврта

Пета

Олимпијада по реду

Број учесника

  
Преко 20% испитаника учествовало је на скоро свим досадашњим Олимпијадама (4 
и 5 пута), али је више од 30% оних који долазе први пут. То показује развојну 
линију ове манифестације која расте из године у годину по броју учесника и буди 
интересовање нових олимпијаца. 
 

5. Оцена досадашњих Олимпијада 
 

Од оних који су више пута долазили на Олимпијаду тражили смо да оцене, оценама 
од 1-5, сваку од њих. 
 

Олимпијада  Прва Друга Трећа Четврта Пета 

Оцена 4,9 4,5 4,6 4,3 5,0 
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Прва
Друга
Трећа

Четврта
Пета

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

Оцене Олимпијада

  
Оценама смо изузетно задовољни, јер је скоро свака Олимпијада оцењена одличном 
оценом (оцене су између 4 и 5). Разумемо и да је олимпијцима у најбољем сећању 
прва, а у најсвежијем овогодишња пета Олимпијада, па су њима и дали највеће 
оцене.  
 

6. Мотиви доласка на Пету Олимпијаду трећег доба   
 
Испитаници су могли да заокруже више понуђених одговора или да додају свој 
одговор који није био у понуди. 
 

Мотив Број испитаника 
2012. год. 

жеља за дружењем 65 
могућност упознавања других људи 54 
љубав према спорту  31 
могућност да се нешто научи 29 
жеља за путовањем 24 
прилика да се у нечему истакне 20 

  

0 20 40 60 80

жеља за дружењем

љубав према спорту 

могућност упознавања других људи

могућност да се нешто научи

жеља за путовањем

прилика да се у нечему истакне

Мотив доласка на Олимпијаду

Број испитаника

 
У односу на прошлогодишње одговоре, код овог питања није било битних разлика, 
осим што је спорт као мотив са друге спао на трећу позицију. У свим истраживањима 
везаним за старије људе усамљеност је била проблем број један, већи од болести и 
сиромаштва. И одговори наших испитаника ово потврђују, јер је главни мотив 
доласка на Олимпијаду била жеља за дружењем, за упознавањем других људи - тј. 
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бекство од усамљености. Остали мотиви су уједначено допринели да испитаници 
дођу на Олимпијаду. Неки су навели да су имали жељу да се баве спортом у Бањи и 
да постигну боље резултате од ранијих. Други су дошли вођени хедонистичким 
потребама за опуштањем, забавом и дружењем. Трећи су хтели да упознају нове 
крајеве. За неке је долазак на Олимпијаду представљао награду за њихов 
волонтерски рад. Било је и духовитих одговора попут оног:"То ми је прилика да се 
дружим и шетам са својом женом".    
 

7. Оцена Пете Олимпијаде по секторима 
 
Да ли су сектор спорта, здравља и културе равномерно заступљени на Олимпијади и 
да ли су својим садржајима испунили очекивања олимпијаца, требало је да покажу 
одговори на ово питање. Испитаници су сваки сектор могли да оцене оценама од 1-
5. Тек када смо анализирали упитнике схватили смо да је било неопходно да се 
наброје сви садржаји везани за сваки сектор понаособ у упитнику. Јер, јасно је било 
да испитаници нису знали који садржаји припадају ком сектору. Овај пропуст ћемо 
исправити за следећу годину. 
 

Оцена Пете Олимпијаде по секторима 
Сектор Оцена 

Спорт 4,3 
Здравље 4,3 
Култура 4,0 
Укупна оцена 4,2 

  

Оцене Пете Олимпијаде по секторима

Спорт Култура

 Здравље

  
Сви сектори су оцењени оценом 4 и више, што потврђује да смо у највећој мери 
испунили очекивања учесника, али и да треба даље унапређивати и развијати 
садржаје у свим секторима. 
 

8. У колико спортских дисциплина сте учествовали? 
 

Ове године смо увели неке новине у пропозицијама везаним за спорт: све 
дисциплине, осим риболова су екипне и обавезно је да екипе, осим у шаху, буду 
мешовите по полу, ради родне равноправности. Код штафете у брзом ходању 
потребно је било да екипа има 4 такмичара. То су биле препреке које су 6 екипа 
искључиле из такмичења. Многи чланови екипа су редуковали своје учешће на пар 
дисциплина, јер нису у свакој дисциплини успели да обезбеде такмичаре (по броју и 
полу), тј. по пропозицијама. То се види и из одговора испитаника: 
 

Учешће у спортским дисциплинама 
Бр. 
дисциплина једна две три четири пет шест ниједна 

Бр. 
испитаника 11 16 17 16 7 8 5 
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Учешће у спортским дисциплинама

 
Највећи број испитаника се такмичио у 3, 4 и 2 дисциплине, а најмање њих је 
учествовало у пет дисциплина. Значајан број испитаника није учествовало ни у 
једној дисциплини, из већ предочених разлога. Приметили смо да је међу оним 
испитаницима, који нису учествовали у спортским надметањима, било оних који су 
критиковали организацију спортских такмичења и који су давали предлоге везане за 
сегмент спорта, што је најблаже речено непримерено. 
 

9. Које дисциплине би требало увести? 
 

Испитаници су били веома маштовити у предлагању нових дисциплина. Тако је 
највећи број предложио пливање, потом стони тенис и убацивање лопте у кош. Већ 
смо објашњавали да је пливање дисциплина високог ризика за људе трећег доба и 
да би захтевала претходне детаљније здравствене прегледе и да организатори нису 
спремни да преузму такав ризик на себе. Стони тенис би повећавао материјалне 
трошкове за набавку неопходне опреме, а буџет нам то не допушта. Најзад пуцање 
на кош повлачи за собом ризично истезање мишића што не квалификује ни ову 
дисциплину. Било је још предлога који заслужују пажњу организатора, као што су: 
куглање, бацање плочица (или камена с рамена), домине, билијар, карте, балоте, 
вајарство, бадминтон, повлачење конопца и сл. Један испитаник се заложио за 
увођење дисциплине "најдужи пољубац" и понудио се да помогне у њеном 
реализовању. Четвртина испитаника не би уводила нове дисциплине. Овде је 
неопходно подсетити да свако проширивање такмичења повлачи за собом 
ипродужавање трајања Олимпијаде за дан, два или три, а то опет захтева и већу 
цену коју већина учесника не би могла да плати. 
 

10. Едукација 
 

Згуснут распоред такмичења и велики број учешћа олимпијаца у њима није 
остављао пуно простора да се дође и на предавања. Ове године смо имали два 
предавања из здравствене заштите (Превенција рака дојке и рака простате), два 
предавања из области социјалне заштите (једно на свечаној конференцији поводом 
Међународног дана старих и друго о дискриминацији старих) и неколико предавања 
током обуке за рад на рачунарима. Питали смо испитанике на колико су предавања 
ишли? 
Бр. 
предавања ниједно једно два три сва 

Бр. 
испитаника 17 14 35 6 8 
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Присуство на предавањима

два
43%

једно
18%

ниједно
21%

сва
10%

три
8%

  
Организаторима су испитаници сугерисали да више пажње треба посветити 
промоцији тих предавања, и да треба боље ускладити сатницу спортских такмичења 
и предавања. Занимљиво је да смо баш од оних који нису могли да стигну ни на 
једно предавање, добијали предлоге за увођењем већег броја предавања. 
 
 

11. Здравствено саветовалиште 
 

Базар здравља је већ традиционалан на Олимпијади. Занимало нас је у којој мери су 
испитаници добијали здравствене савете и колико су задовољни тим саветима. 
Тражили смо оцену од 1-5 за ове савете. 
 

Оцена јединица двојка тројка четворка петица без здр. 
савета 

Бр. 
испитаника 0 6 14 15 24 21 
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јединица двојка тројка четворка петица без здр. савета
  

 
Оценама од 3-5 највећи број испитаника је оценио здравствене савете које су 
добили. Било је много оних који нису стигли да разговарају са лекарима и 
представницима фармацеутских кућа, али и оних који су сматрали да им такви 
савети нису потребни. Верујемо да би задовољство везано за превенцију 
здравствених проблема било знатно веће да није изостао мобилни мамограф и 
тестирање на рак простате.  
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12. Оцена битних сегмената Олимпијаде 
 
Осим програмских садржаја, веома је важно да учесници Олимпијаде буду 
задовољни и смештајем, храном и услугом, али и да цена свега тога буде 
прихватљива и по мери пензионера. Тражили смо од испитаника да оценама од 1-5 
оцене сваки од наведених сегмената: 
 

 Смештај Храна Цена Програм 

Оцена 4.0 4.5 3.7 4.4 

  

Смештај Храна Цена Програм

0

1

2

3

4

5

Оцене садржаја

   
 

Ове године испитаници се нису жалили на приватни смештај, јер је он био на вишем 
нивоу од хотелског, а и знали су где ће бити смештени на основу редоследа уплата. 
Појединци су имали примедбу на храну - да је слана и једнолична, а и услуга није 
била на нивоу. За разлику од њих, био је велики број оних који су били пуни хвале 
када се ради о храни (посебне комплименте добио је јутарњи "шведски сто" и укусно 
пециво) и љубазности особља.  
 
Бројни коментари везани су за цену: за једне је било прескупо - цена је висока у 
односу на квалитет смештаја и услуга, цена је висока с обзиром да је у питању 
вансезонски аранжман; за друге цена је пристојна; трећи нису коментарисали цену 
(њих 20) јер су сматрали непримереним да дају оцену по овом питању када је неко 
други платио њихове трошкове.  
 
Оцене програма су дијаметрално супротне и крећу се од оних да је програм идеалан, 
па до оних да је једноличан, традиционалан и примитиван. Радује нас само 
чињеница да су само ретки појединци изнели ове негативне ставове, а да је већина 
презадовољна и да сви желе да опет дођу на Олимпијаду. 

 
Највећи број испитаника нам је поручио да је посао добро одрађен и да треба даље 
ширити информације о значају и квалитету Олимпијаде. Срећни смо што је 
Олимпијада постала манифестација коју су сами стари препознали и прихватили као 
своју и што сада они траже њено одржавање.  
 

 
* * * 
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На крају, шта то Олимпијада омогућава: 
 

 
• социјалну инклузију старијих и особа са посебним потребама 
• едукацију старијих 
• међугенерацијску сарадњу 
• развијање волонтерског рада 
• развијање еколошке свести 
• развијање талената 
• афирмацију здравих стилова живота 
• родну равноправност 
• превентивни рад са старијима 
• дружење и такмичење 
• личну промоцију и афирмацију 
• нова искуства, нова познанства и  
• подизање квалитета живота у старости 
 

 
 

* * * 
 
 
СЕКРЕТАР                           ПРЕДСЕДНИК 
Организационог одбора                                      Организационог одбора 
Др Драгана Динић                                                       Василије Белобрковић 
 
 

 
Новембар, 2012. 
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Генерални донатор Пете Олимпијаде 
 

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 
са 

Градском организацијом пензионера Београда 
Асоцијацијом „Спорт за све Србије“ 

Покретом трећег доба Ниша 
Градском организацијом пензионера Новог Сада 

и 
Општином Сокобања 

  
* * * 

 
Златни донатори Олимпијаде 

 

                 
 
 
 

Сребрни донатори 
 
 
 

                                      

      

                                          
 
 

Пријатељи 
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Олимпијаду су подржали: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 
Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије, Институт за онкологију, 
Удружење уролога Србије, Удружење новинара Србије, Art and Popcorn и GEPE Group 
из Ниша.           

        
 

 

                   

 
 
          

 


