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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

     Христос  Воскресе драга браћо и сестре!  
 

     Активности Хуманитарне Организације „Срби за 

Србе“ одисале су разноврсношћу и током прошлога 

месеца. Поред  основне делатности, односно помоћи  

најугроженијим вишедетним српским породицама 

широм Балкана, у последње време наша организација 

узима све више учешћа у културно-образовним 

активностима, организованих самостално или у 

садејству са нама братским организацијама.  Поврх 

свега наши представници били су гости у радио и тв 

емисијама, а резултат наших активности овога месеца 

изражен је у прикупљених скоро 4.000€ . 

 

     У месецу априлу обишли смо и помогли 

појединачно три породице на подручју Црне Горе, 

Србије и Републике Српске и 12 породица у великој 

Васкршњој акцији на Косову и Метохији.   

 

     Прва у низу породица коју смо помогли је била 

породица Милић из Црне Горе. Породица коју 

помажемо повремено од самог настанка организације, 

још увек муку мучи. Повод посете био је, осим 

уручивања једнократне помоћи у храни и 

хигијенским средствима, разговор о пресељењу 

породице на неко од имања у Рашкој области, а све у 

циљу побољшања њиховог економског статуса. 

 

    Активности настављамо обиласком породице 

Дањек и уручивањем још једне једнократне помоћи у 

виду хране и хигијенских средстава. Ову прилику смо 

искористили да довршимо и формалности око 

купопродајног уговора везаног за њихову кућу, у коју 

су се уселили прошле године уз значајну помоћ наше 

организације. 

 

     Наши представници из Републике Српске, обишли 

су још једну нама добро знану породицу Михић из 

Српског Сарајева. Као и породицама Дањек и Милић 

и њима је обезбеђена најосновнија једнократна 

помоћ, како би што радосније дочекали предстојеће 

Васкршње празнике. 

     Главна и дуго најављивана активност спроведена 

је на крају самог месеца. Јубиларна десета велика 

Васкршња хуманитарна акција помоћи-подршке 

српском народу у јужној српској покрајини Косову и 

Метохији, завршена је и више него успешно. У 

сарадњи са братском организацијом Хуманитарном 

Хришћанском Заједницом „Радости моја“ помогнуто 

је 12 српских породица обезбеђивањем разноврсне 

помоћи у износу од око 6.000€. 

 

     У паузама између хуманитарних активности, наши 

активисти успевали су да организују или суделују у 

разним културним манифестацијама. Одржане су још 

две пројекције потресног документарца „Срби-народ 

који нестаје“ у Бечу и Тулну. Представници из 

Аустрије суделовали су у манифестацији „Сусрет 

Србије и Аустрије“, док су чланови из Београда 

пружили пуну подршку својом посетом 

хуманитарном концерту „За мамин осмех“ у 

организацији Удружења грађана „Гама“ из Панчева. 

 

     Из прошломесечних активности треба издвојити и 

гостовање представника организације Михила 

Макањића и Предрага Маринковића на радију 

Епархије Београдско-Карловачке „Слово љубве“, као 

и гостовање председника организације Игора Рашуле 

на РТС Сателиту у емисији „Србија на вези“. 

 

     Наставак борбе за боље сутра српске деце и 

њихових родитеља се наставља и у месецу мају. Овог 

пута  главно „жариште“ активности биће акција у 

српској Крајини односно Васкршња посета 

породицама на том подручју као и помоћ породицама 

из БЈРМакедоније односно Старе Србије. Из тог 

разлога и због још много сличних биће нам потребна 

свака расположива помоћ. Стога и овога пута 

апелујемо и позивамо све Вас да останете уз нас, 

односно уз своје сународнике који опстају на својим 

вековним огњиштима широм Балкана, и да укључите 

и Ваше пријатеље и све људе добре воље, како би 

српска деца добила оно што заслужују. 

  

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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У десетој по реду великој акцији ''ЗА ВАСКРС 

КОСОВА И МЕТОХИЈЕ'' која је спроведена у 

суботу 30. априла односно недељу 1. маја, 

Хуманитарна организација Срби за Србе и 

Хуманитарна хришћанска заједница ''Радости Моја'' 

из Штутгарта удружени и заједничким снагама 

обезбедили су помоћ за 12 српских породица на 

Косову и Метохији у висини од скоро 6.000 евра. Као 

и увек велику захвалност дугујемо нашим 

пријатељима из НВО ''Мајка девет Југовића'' и 

Епархије Рашко Призренске.  

 

А на светој српској земљи у раним јутарњим 

суботњим сатима представници Хуманитарне 

организације Срби за Србе и Радости Моја заједно са 

нашим пријатељима из прве српске царске 

престонице Скопља крећу пут јужних српских 

енклава где живи велики број српских породица 

буквално одсечени од остатка Србије. Прво село 

Доња Брњица које смо посетили уједно је и највеће 

српско село у пределу северно-источно од Приштине 

са преко 150 кућа. Ту смо обишли породице Поповић 

и Витковић.  

Самохрана мајка Стана Поповић живи са троје деце 

Горданом (24), Гораном (23) и Александром (19). 

Деца успешно студирају у Косовској Митровици тако 

да смо у кући затекли само Александра и Стану. 

Породична трагедија која прати ову породицу јесте 

чињеница да им је отац (и муж) киднапован 

1999.године од стране учк терориста и до данас се не 

зна његова судбина. Стана нам се пожалила да је 

обилазе многе сумњиве стране организације које 

обећају помоћ па никад не дођу, тако да је ова наша 

српска организација обећала помоћ у виду 

електричног шпорета и 4 кревета како би се 

искористио дограђени део куће за децу. 

 

 

У истом селу обилазимо и породицу Витковић коју 

чине отац Предраг, мајка Сања, и деца Александар (7) 

и Анђела (3). Предраг од скоро ради и успева да са 

својом платом обезбеди основне потребе своје 

породице. Тренутно највећи проблем у овом 

домаћинству су лежајеви (3 ком.) и ормар па смо 

одлучили да исте и обезбедимо. 

 
Пут настављамо ка Грачаници где заједно са оцем 

Бојаном обилазимо неколико српских села у 

централном делу Косова и Метохије. У Доњој 

Гуштерици обилазимо породицу Крстић на челу са 

оцем Љубинком, мајком Зорицом и децом Вадицом 

(18), Кристином (13) и Војиславом (15). Крстићи 

највећи проблем тренутно имају са купатилом – кога 

Нема предаје 

Космета! 
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уистину и немају. За ову породицу испланирали смо 

комплетно опремање купатила са свим потребним 

материјалом а уз то обезбедили смо и 2 кревета и 

усисвач како би омогућили породици да се хигијена у 

кући подигне на знатно већи ниво. 

 
Представник Радости Моја Теодор Михајловић у 

разговору са породицом Крстић 

У следећем српском селу Рабовце обилазимо 

породицу Михајловић. Отац породице Миодраг је два 

пута киднапован од стране учк терориста и уз Божију 

помоћ два пута је успевао да им побегне што је по 

његовом признању оставило велики психички и 

душевни ожиљак па после неколико година опоравка 

јако тешко успева да се стара о својој породицу коју 

чине и његова супруга Дивна и деца Мирослав (23), 

Милош (18), Јелена (14) и ћерка Милена која је удата 

и не живи са њима. Мирослав је уз помоћ оца Бојана 

отишао у царску лавру манастира Дечани где ради. За 

Михајловиће обезбедили смо помоћ у виду 3 кревета, 

малог фрижидера и електричног шпорета. 

 

Отац Бојан и Милош Голић са породицом Михајловић 

Након Рабвца одлазимо у страдалничко српско село 

Старо Грацко код Липљана ''познато'' по свирепом 

убиству 14 жетелаца 23. Јула 1999.године. Недавно, 

на гробљу у селу пронађена је нагазна мина која је 

скоро постављена од стране локалних шиптарских 

терориста као одговор на графите СНП Наши 1389 на 

локалној школи по речима житеља овог села. У селу 

обилазимо породицу Ајдуковић која живи у 

реновираном избегличком центру. Мајка Јелена 

заједно са децом Јованом (19), сином Јованом (12) и 

Саром (10) живи скромно у уређеном простору и уз 

помоћ осталих мештана овог села. За ову породицу 

обезбедили смо помоћ у виду веш машине, шпорета 

на дрва, кревета на спрат и комплета сто и столица.  

 

Нема предаје 

Космета! 
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Заједничка слика са породицом Ајдуковић 

У истом селу планирали смо да обиђемо и породицу 

Здравковић која је била у Митровици у посети Дому 

здравља. За њих смо ипак обезбедили помоћ у виду 

кревета, сто и столице као и машине за прање веша. 

Здравковиће планирамо да посетимо следећи пут када 

будемо долазили у Старо Грацко. 

Следећа породица коју смо обишли била је породица 

Станојевић из села Суви До. Отац Синиша и мајка 

Дијана живе у јако скученом простору са децом 

Тамаром (12), Миланом (10), Лидијом (8), Милом (6) 

и Исидором (2). У једној о прошлих акција помогли 

смо ову велику породицу са набавком веш машине 

али због нерешеног проблема са водом овог пута 

ћемо обезбедити један хидрофор који би повукао 

воду из бунара и тако решио један од много горућих 

проблема ове породице. 

У селу Угљаре у близини Приштине обилазимо 

породицу Столић на челу са оцем Дејаном, мајком 

Сунчицом и својом децом Анђелом (9), Иваном (6), 

Николом (3) и тромесечним близанцима Андрејом и 

Јованом. Породица има неколико коза и ситне 

живине која их некако прехрањује. Уз помоћ комшија 

и Епархије Рашко Призренске ова породица некако 

опстаје па смо зато одлучили да пре свега породицу 

Столић обезбедимо са 2 кревета и једним креветом на 

спрат за децу, великим бојлером, веш машином, 

великим плакаром и столицама. Свакако покушаћемо 

да у наредном периоду поново посетимо Столиће и 

помогнемо их са стварима за бебе која им је свакако 

преко потребна у овом тренутку. 

Са породицом Столић у њиховом дому 

Након посета породици Столић упућујемо се ка  

општини Ново Брдо и народној кухињи Прековце где 

обилазимо наше пријатеље и уверавамо се у 

импозантне залихе хране која се тренутно налази у 

овој кухињи. Због мањка времена не стижемо да 

обиђемо деду Драгана у селу Зебинце у Новом Брду 

којем ће пријатељи из ''Мајка девет Југовића'' ускоро 

уручити један кревет и сточић како би колико толико 

обезбедили његово једночлано домаћинство. 

У недељу ујутру крећемо пут метохијских села 

Ораховца и Велике Хоче где испоручујемо већ 

набављену помоћ у виду два фрижидера, шпорте и 

веш машине коју су обезбедили пријатељи из наше 

братске организације Радости Моја. Након сусрета са 

Нема предаје 

Космета! 
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оцем Марком у Хочи и краћег одмора у винарији 

Цара Душана коју је поклонио манастиру Дечани за 

производњу вина, посећујемо породице из ове две 

енклаве. 

 

У Великој Хочи прва породица коју смо обишли били 

су Спасићи на челу са оцем Милошем, његовом 

супругом Зорицом и децом Јеленом (17), Симом (20) 

и баком Аницом. Испоручена је помоћ у виду једног 

фрижидера. И поред чињенице да Спасићи поседују 

неколико хектара обрадиве земље јако погодне за 

производњу вина нема сигурносних услова да то и 

раде, пре свега због чињенице да ће локалне 

шиптарске банде врло лако и брзо опустошити те 

винограде. Отац Милош помаже и ради у 

виноградима манастира Дечани док деца успешно 

студирају у Митровици. 

 

У близини обилазимо и породицу Накаламић коју 

чине отац Марко, мајак Сузана и деца Дамјан (11) и 

Анастасија (6). За њих је такође обезбеђена помоћ у 

виду фрижидера. Велики проблем за ову породицу 

представља чињеница да нису у могућности да 

обрађују своју земљу. Марко такође ради при имању 

манастира Дечани и помаже у процесу производње 

вина. 

 

 
Отац Марко, Срби за Србе и породица Накаламић 

Последња породица коју обилазимо у Великој Хочи 

била је велика српска породица Лукић коју чине отац 

Мирослав, мајка Јасмина, њихови синови Далибор 

(27) и снаја Милица, Младен (26) и снаја Јелена, и 

Ратко (21) који је до скоро студирао географију у 

Митровици али због материјалног положоја то више 

није у могућности. Такође, ту су и најмлађи чланови 

овог великог домаћинства Томислав и Радислав од по 

само годину ипо дана. Велики проблем Лукића 

представља простор у коме могу даље да живе и шире 

своје породице. Овог пута обезбеђена је помоћ у виду 

једне веш машине, а додатну помоћ за опремање 

дечије собе покушаћемо да обезбедимо у следећој 

акцији. 

 

Потом одлазимо у Ораховац где и завршавамо ову 

велику акцију са породицом Грковић – отац Славиша, 

мајка Душица живе заједно са синовима Стефаном 

(12), Лазаром (9), и Урошем (4) и баком Мирославом. 

Овој породици уручили смо електрични шпорет, но и 

поред тога потребна је додатна помоћ око уређивања 

куће пре свега крова који на неким местима попушта 

и прети да се сруши. 

Нема предаје 

Космета! 
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Заједничка слика са породицом Грковић у Ораховцу  

Ова велика заједничка Васкршња хуманитарна акција 

на Косову и Метохији свакако је велики корак напред 

за све организације које су учествовале што ће пре 

свега имати за циљ да обезбеди нову велику помоћ 

српским породицама у овој јужној српској покрајни. 

Помоћ коју смо набавили у Грачаници биће у 

наредних 10так дана испоручена свим породицама 

што ће бити забележено и документовано као и сваки 

пут до сада од стране наших пријатеља из 

организације Мајка девет Југовића.  

Искрено се надамо да ће наше акције и извештаји 

пробудити још више жеље и мотива широм српских 

земаља као и у Дијаспори како би се помоћ нашем 

народу и угроженим породицама које желе да остану 

на овој светој земљи заиста допремила и искористила 

на најбољи могући начин. 

У прилогу достављамо и комплетну 

рекапитулацију обезбеђене помоћи у овој акцији: 

 

- 14 кревета/каучева 

- 2 кревета на спрат 

- 2 трокрилна ормара 

- 2 стола 

- 16 столица 

- 2 електрична шпорета 

- 3 бојлера 

- 1 усисивач 

- 2 шпорета на дрва 

- 1 хидрофор 

- 2 комплета туша и славина 

- 20м2 плочица и комплетна опрема за купатило 

- 3 фрижидера 

- 5 веш машина 

Овом приликом упућујемо јавни позивм државним 

институцијама Републике Србије да учине макар и 

минималне напоре како би обезбедили помоћ за 

угрожене српске породице у нашим енклавама 

односно гетима 21.века и пре свега улагале средства у 

њихову децу јер су заиста ДЕЦА НАША 

БУДУЋНОСТ!  

Без деце нам нема будућности! 

Данас нам кажу, деци овог века, 

Да смо недостојни историје наше, 

Да нас захватила западњачка река, 

И да нам се душе опасности плаше. 

 

Добра земљо моја, лажу. Ко те воли 

Данас, тај те воли. Јер зна да си мати; 

Јер пре нас ни поља ни кршеви голи 

Не могаше другом свесну љубав дати. 

С вером у Бога, 

Игор Рашула 

 

 

Нема предаје 

Космета! 
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За Божић, када смо задњи пут купили храну 

Михићима смо обећали да ћемо их за Васкрс опет 

посјетити и купити основне намирнице које су 

потребне Марини да један период буде мирна када је 

храна за нју и нјену дјецу у питању. Са Марином смо 

прије неколико дана били у контакту и направили 

списак најнеопходнијег. По том списку сам обавила 

куповину и одвезла намирнице до њих. Нажалост 

затекла сам само Милену и најмањег члана породице, 

Срђана.  

 

Милена ми је објаснила да су их то јутро звали из 

Центра за социјални рад гдје је Бранка, директорица, 

још једном социјално угроженом становништву своје 

општине, успјела обезбједити пред празнике мале 

пакетиће хране. 

  

Тако је Марина са остало троје дјеце, Бењамином, 

Невеном и Николином отишла да подигне и ту помоћ.  
 
Још једном смо у пракси доживјели да наше мало и 

мало одређених установа може постати много дјеци 

која немају и тако им уљепшати сваки празник а 

поготово Васкрс који би свако дијете требало да 

дочека сретно и сито. 

 
 
Хвала свим нашим донаторима који су нам 

омогућили да још једном нахранимо петеро малих 

Михића.  

 

 

Нова помоћ за 

Михиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Београда организовали су у петак 8. априла и 

допремили помоћ у храни за седмочлану породицу 

Дањек из малог војвођанског Равног села у висини од 

25.000 дин. након што смо сазнали да ова породица 

већ дуже време кубури са храном. Пакети су 

садржали неколико литара уља, уз брашно, шећер, 

кромпир, лук и остале свакодневне потребштине. 

Такође, продавница Артемида 1 из Земуна донирала 

је пакет слаткиша за децу. 

 

 
 

Након што смо испоручили помоћ у храни за 

Дањекове у њиховом дому разговарали смо са оцем 

Сашом везано за планове са узгајањем домаћих 

животиња, формирањем пластеника и остале могуће 

послове које би помогле овој породици да се ослони 

на сопстевне снаге и осигура колико-толико 

нормалну будућност за њихову децу. Након тога, са 

Сашом одлазимо пут Врбаса где смо обезбедили 

средства за коначно превођење куће и земљишта у 

њихово власништво за шта смо укупно издвојили 

25.000 дин. Уз помоћ и сарадњу са новинарем 

Политике и ТВ Бачка Петком Копривицом, 

комплетна процедура биће завршена у току следећих 

10 дана. 

 

Ово је само још један мали корак ка трајном 

обезбеђивању ове напаћене породице како би стекли 

услове за нормалан живот у скромним условима у 

којима се налазе. На жалост од бројих посета 

политичких партија и обећања бројних општинских 

челника није било велике помоћи овој породици. 

Овим путем наша организација апелује на све 

општинске и државне органе да се ангажују и на 

конкретан начин помогну породици да среди неке од 

тренутних потребна као нпр. изградња купатила и 

мокрог човара, изградња штале и урушеног 

преградног зида и обрада земљишта. 

 

 

Помоћ у храни 

за Дањекове 
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ВЕЛИКА ХУМАНИТАРНА ЖУРКА У СКАДАРЛИЈИ 

  

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ 

  

  

  

У САРАДЊИ СА КЛУБОМ ''МУЋКЕ'' У СКАДАРЛИЈИ ОРГАНИЗУЈЕ 

  

 
  

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ ЗА ДЕЦУ ИЗ КРАЈИНЕ 

  

САВ ПРИХОД ИДЕ ЗА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА У СРПСКОЈ КРАЈИНИ 

...................................................................  

ДАТУМ: 13.05.2011 

МЕСТО: Клуб ''Мућке'', Зетска1 

УЛАЗ: 200 дин.  

Контакт клуба: 064/333-59-15 
 ...................................................................  

 

Хуманитарна 

журка у Бгд-у 
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донације у 2011.  

број донатора у 2011.

Финансијски 

извештај 
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ХХууммааннииттааррннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ССррббии  ззаа  ССррббее  

hhttttpp::////wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..oorrgg  

ДДЕЕЦЦАА  ССУУ  ННААШШАА  ББУУДДУУЋЋННООССТТ!!  

  

CChhaarriittyy  oorrggaanniizzaattiioonn  SSeerrbbss  ffoorr  SSeerrbbss  

hhttttpp::////wwwwww..sseerrbbssffoorrsseerrbbss..oorrgg  
 

CCHHIILLDDRREE__  AARREE  OOUURR  FFUUTTUURREE!!  
  

Србија је велика тајна; 

не зна дан шта ноћ кува, 

нити ноћ шта зора рађа, 

не зна грм шта суседни грм сања 

нити птица шта се догађа 

између грања. 

Не зна гуштер шта пузи испод камења, 

нити кукуруза струк слути 

шта се у суседној њиви спрема. 

Сваког часа све се мења, 

ниједног кута ни листа нема 

да није тајна. 

Ко зна шта крије у себи 

и та невина роса сјајна; 

ти сељачки пословни крици 

што се с брда на брдо чују 

заверу можда кују. 

 

Десанка Максимовић – Србија је велика тајна 


