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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Доба годишњих одмора свакако је допринело да 

активности наше организације буду нешто слабијег 

интезитета, али, упркос томе, било их је у 

задовољавајућем броју. Успешно је посећено неколико 

породица, настављено је са планираним пројектима, 

али и велики број активности нестрпљиво чека на свој 

почетак и реализацију. 

Месец август започет је лепом вешћу из наше 

јужне покрајине да је успешно испоручена помоћ у 

виду 25 оваца најугроженијим породицама из Новог 

Брда, које су наши активисти обишли почетком јула 

месеца. 

У Рашкој области је било изузетно активно на 

свим пољима. Најважнија вест је да су наши 

представници у два наврата обишли радове на нашем 

тренутно највећем пројекту изградње куће породици 

Баловић. Том приликом измирена су дуговања за 

потребни материјал, као и дневнице за раднике. Наши 

чланови су се уверили и на лицу места да се овај 

велики пројекат приближава крају и да ће ускоро са 

Рогозне стићи вест да је кућа спремна за усељење. У 

исто време, послата је помоћ за породицу Коматина, 

која је помогнута куповином материјала за санацију 

штале у износу од око 99.000 динара. Нешто јужније 

крајем месеца помогнута је породица Димитријевић 

из села Јасенова (општина Нова Варош), куповином 

материјала за изградњу и опремање купатила у 

износу од 212.000 динара. За крај активности на 

подручју Рашке издвајамо подршку наших чланова 

новооснованом клубу ОК „Стари Рас“, који су својим 

присуством увеличали прославу поводом оснивања 

поменутог одбојкашког клуба. 

Удруженим снагама на локалном нивоу, наши 

представници из Републике Српске са осталим 

појединцима и удружењима великог срца, обишли су 

две породице на подручју Пала и Приједора и 

уручили значајну помоћ. Заједно са удружењем 

„Србско сабрање Баштионик“, представници наше 

организације из Приједора обишли су и помогли од 

раније познату породицу Здјелар куповином основних 

животних намирница у вредности од 640 КМ. У 

другом делу Републике Српске, на Палама уз помоћ 

појединаца који су се свесрдно прикључили позиву 

наших чланова, прикупљена је и достављена помоћ 

породици Вукашиновић. Поред основних намирница 

за које је издвојено 360 КМ, прикупљена је и 

најнеопходнија опрема за новорођенчад. 

На ширем подручју Београда у Обреновцу поново 

је посећена породица Вулић, која је овом приликом 

помогнута куповином прозора са ролетнама за дечију 

собу у вредности од 18.000 динара. Од активности из 

Београда издвајамо и званичну подршку коју смо 

добили за организацију новог хуманитарног турнира 

„Тројка из блока 2013.“ од стране Кошаркашког 

Савеза Србије. 

Наша организација се поново активирала и на 

пољу опремања школских библиотека. Овог пута је 

то учињено у сарадњи са пријатељима из Београда и 

Вуковара. Том приликом послато је преко 300 књига 

за основну школу коју похађају деца српске 

националности у селу Бршадин крај Вуковара. 

Вредан помена је свакако и састанак који одржан у 

Швајцарској на ком су присуствовали председник и 

чланови централе организације из Србије и огранака 

из Швајцарске и Аустрије. Утврђени су и договорени 

циљеви развоја огранака у Швајцарској и Аустрији, 

који треба да постану темељ будућег финансирања и 

развоја целокупне организације. 

Све чешће наилазимо на податке о катастрофалној 

демографској ситуацији у земљи и о десетинама 

хиљада мање рођене деце из године у годину. 

Додајући томе тешку ситуацију у ком се налази наш 

народ и у околним земљама, долазимо до простог 

закључка да је српске деце све мање и да је све већи 

број њих који живи у тешким социо-економским 

условима. Сходно томе нашу борбу против таквог 

положаја српске деце наставићемо још снажније у 

времену које је пред нама и на нама једино доступан 

начин. Очекујемо подршку и ангажовање свих вас 

којима је добробит нашег народа и деце у срцу, да 

још снажније наставимо борбу и да уз Божију помоћ 

покушамо да унапредимо живот наших сународника. 

 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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ДОСТАВЉЕНА ПОМОЋ У НОВОМ БРДУ 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе је у склопу 

Видовданске акције на простору Косова и 

Метохије обезбедила 25 оваца за пет породица из 

општине Ново Брдо (породице Перић Драгана, 

Симјоновић Слађана, Симјоновић Драгана, 

Костић Живојина и Симић Драгана) у укупној 

вредности од 2.000 евра. Морамо истаћи да је део 

средстава за набавку ове врсте помоћи обезбеђен на 

хуманитарном концерту у Лондону одржаном крајем 

јуна 2012. године. 

 

 

 
 

Стока је достављена породицама захваљујући нашим 

пријатељима из Епархијске хуманитарне организације 

„Мајка девет Југовића“ из Грачанице, који су, такође, 

својим средствима учествовали у акцији и дали свој 

допринос. 

 

 
 

 

Нема предаје 

на Космету 
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Ова заједничка акција представља почетак једног 

великог пројекта који има за циљ развој сточарства у 

општини Ново Брдо, а који ће се реализовати под 

покровитељством Епархијске хуманитарне организације 

„Мајка девет Југовића“ из Грачанице. 

 

 
 

Још једном велико хвала пријатељима из Лондона 

и Епархијске хуманитарне организације „Мајка 

девет Југовића“! 
............................................................................................. 

 

ИСПЛАТА ПОСЛЕДЊЕ РАТЕ У 

ГРАЧАНИЦИ 
 

 

Као што је већ познато, у јануару месецу ове године 

представници Хуманитарне организације Срби за Србе 

из САД и Србије спровели су велику Божићну акцију 

на простору Косова и Метохије. Помогнут је заиста 

велики број породица и то разном врстом помоћи, од 

покућства преко живине до лекова и основних 

животних намирница. Том приликом је са продавницом 

„Си“ из Грачанице, код које је набављен одређени део 

неопходне робе, постигнут договор да се плаћање 

изврши у неколико делова. Тако смо у августу коначно 

исплатили последњу рату продавници „Си“ за 

покућство (фрижидери и штедњаци на дрва) у износу од 

238.000 динара. Желимо још једном да се захвалимо 

СТР „Си“ из Грачанице што нам је изашла у сусрет и 

подржала нас у овој веома захтевној и значајној акцији. 

 

 
 

 

Нема предаје 

на Космету 
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Породица Вукашиновић из Подграба (општина 

Пале) је веома тешко преживела смрт свога оца и 

супруга који их је изненада напустио и отишао у 

Царство Небеско. Из њега је остала жена са шесторо 

малољетне дјеце. Живот у неусловном објекту са 

болесном свекрвом и дјецом је изгледао скоро 

неподношљив, али су онда наишле неке олакшавајуће 

ствари. Прије свега, добили су нову кућу у којој нису 

имали ништа од ствари, али су имали топлину свога 

дома и по први пут велику радост након губитка 

свога оца. Невоље се настављају онда када почне 

борба за голи живот, јер због недостатка средстава и 

обрадиве земље у близини лијепог дома почињу да 

гладују и да страдају. 

 

 

Са три мале бебе: близанцима Немањом и Николом, и 

Марком, који има свега два мјесеца, без хигијенских 

средстава и адекватне хране мајка је желила да неко 

преузме бригу о њима, само да дјеца не би испаштала. 

Пошто смо упознати били са овом ситуацијом, као и 

локална власт и социјална служба, притекли смо у 

помоћ и купили сву потребну опрему за бебе и 

основне животне намирнице, и упутили се у дом 

Вукашиновића да упознамо ове мале хероје и њихове 

маму и баку. 

 

 
 

 
 

На прагу смо угладали малену дјевојчицу Драгану (10 

година) како у наручју држи бебу Марка и весело се 

радује неочекиваним гостима. 

Заједно за 

Вукашиновиће 
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Помоћ у износу од 360 КМ је стигла у прави час и на 

праву адресу, али смо се осећали дужни да тој 

породици још помогнемо и у растанку са њима 

обећали смо им скори повратак и потребну опрему. 

 

У разговору са људима описали смо стање какво је у 

породици и многи су се, хвала Богу, понудили да 

помогну. Тако смо за само неколико дана успјели 

да прикупимо колица, креветац, постељину, 

опрему, одјећу и обућу за дјечицу и упутили се 

поново у дом ове породице, која нас је радосно 

дочекала и угостила. Распаковали смо све ствари које 

су добри људи обезбједили, како би они могли да 

уживају у своме дјетињству и знају да неко мисли на 

њих и помаже им. 

 

 
 

 
 

 
 

Захваљујемо се свим добронамјерним људима и 

желимо им свако добро. Тако нам Бог помогао! 
 

Заједно за 

Вукашиновиће 

Заједно за 

Вукашиновиће 
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НАДГЛЕДАЊЕ РАДОВА – ПЕТА ФАЗА 
 

 
 

Почетком августа представници Хуманитарне 

организације Срби за Србе обишли су породицу 

Баловић у Рашкој области и мајсторе који изводе 

радове на новој кући. Организација је том приликом 

за реализацију пете фазе изградње – увођење струје 

и малтерисање – издвојила укупно 960 евра и 68.068 

динара, и то: 450 евра за трошкове ангажовања 

радника, 460 евра за увођење струје (материјал и 

ангажовање радника), 68.068 дин. за материјал за 

малтерисање и 50 евра за трошкове пута. 

Представници су се на терену уверили да радови 

добро теку и да су, што је најважније, чланови 

породице Баловић задовољни. 

 

 

 
 

 
 

 

СЗС у Рашкој 

области 
СЗС у Рашкој 

области 
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............................................................................................. 

 

КОД БАЛОВИЋА И КОСТИЋА 
 

 
 

У суботу 18. августа представници Хуманитарне 

организације Срби за Србе посетили су породице 

Баловић и Костић у Рашкој области, на планини 

Рогозна. Том приликом су се представници састали 

са радницима који раде на изградњи куће Баловићима 

и уверили да се шеста фаза радова – постављање 

прозора и врата, грађе за кров, малтерисање, 

кречење – за коју је издвојено 1.805 евра успешно 

реализује. Такође, исплаћени су и трошкови 

ангажовања радника у износу од 975 евра. 

Захваљујући нашем огранку из САД и пријатељима 

из Канаде деца Баловића су добили и фудбалску 

лопту, играчке, барбике, слаткише, ранчеве за школу 

и школски прибор. 

 

 
 

 
 

Након литургије у манастиру Ђурђеви Ступови, где 

смо и ноћили, кренули смо пут Рогозне до породице 

Баловић. Мајсторе смо затекли како завршавају 

постављање врата и прозора. Малтерисање ће ускоро 

бити завршено, а договорили смо се и за изградњу 

димњака, постављање олука, кошуљице и пода. 

Направљен је пут до извора одакле ће се пумпати 

вода, уз помоћ пумпе и црева који су већ купљени. 

Али, ту постоји један проблем јер асфалт мора да се 

сече како би се вода спровела. Иако имамо дозволу да 

то урадимо, још увек смо у потрази за неким ко има 

машину неопходну да се тај асфалт пресече.  

СЗС у Рашкој 

области 
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На деци се види неизмерна срећа док гледају како се 

њихов нови дом гради. Већ су одредили ко ће с ким 

бити у соби, а ми смо се још једном уверили да се 

кућа, у којој они тренутно живе, практично урушава. 

После договора са мајсторима, дружења и играња 

фудбала са децом, кренули смо до породице Костић 

која је недалеко од Баловића. 

 

 
 

 

СЗС у Рашкој 

области 
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Костићи су породица којој смо намеравали да 

изградимо купатило, али с обзиром на то да је кућа у 

јако лошем стању, мајстори су нас саветовали да се 

због недостатка услова не упуштамо у такав пројекат.  

 

 
 

 

Остаје нам да видимо на који начин ћемо помоћи ову 

породицу, која, осим немаштине, муку мучи и са 

очувањем стоке коју су изгубили због вукова и то у 

вредности од 2.000 евра. Отац Раде се бори на разне 

начине да прехрани своју породицу, своје четири 

предивне ћеркице, а као пример да, и поред своје 

муке, не заборавља и помаже друге је даривање 

јагњета Баловићима када се изливао темељ за кућу. 

 

Тешко живе вишечлане породице у Рашкој области, 

многима је помоћ преко потребна, али надамо се да 

ће се све већи број људи одазивати нашим апелима и 

прикључивати акцијама помоћи како бисмо сви 

заједно обезбедили деци лепше детињство и 

кавлитетнији живот. 

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

 

ШТАЛА ЗА КОМАТИНЕ 
 

 
 

Средином месеца августа Хуманитарна организација 

Срби за Србе помогла је осмочлану породицу 

Коматина из села Радаљице у околини Новог 

Пазара набавком материјала за изградњу штале у 

укупној вредности од 99.200 динара. До сада наша 

организација је за ову вредну и пожртвовану 

породицу обезбеђивала разне врсте помоћи као што 

су: купатило, стока (крава, јагњад), основне животне 

намирнице, хигијениски пакети итд. 

СЗС у Рашкој 

области 
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Сматрамо да ће изградња штале, која је већ увелико у 

току, допринети увећању сточног фонда породице 

Коматина, а самим тим, и унапређивању квалитета 

њиховог живота. 

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

 

НА ФЕСТИВАЛУ СПОРТА 
 

 
 

На спортском терену Шестово, у Расу, одржана 

промоција новооснованог одбојкашког клуба Стари 

Рас. Под слоганом Поведи срцем, победи с' осмехом! 

Буди и ти одбојкаш Старог Раса!, одиграна је 

пријатељска утакмица са ОК Бане из Рашке. Уз богат 

културно-уметнички програм, изузетно узбудљиве 

утакмице и сјајно расположење свих присутних 

протекао је и овај, надасве, леп спортски догађај. 

 

 
 

ОК Стари Рас је добио подршку истакнутих имена из 

света одбојке попут: Вање Грбића, Зорана Терзића, 

Душка Николића, Николе Ковачевића, Војислава 

Шкорића, Мајдак Младена, Младена Матијашевића… 

 

– Наш клуб почео је са активношћу у јуну 2012. 

године и захваљујући одличном одзиву малишана, 

тренутно броји око 150 полазника. Рад је превасходно 

концентрисан на педагошком, инетелектуалном и 

техничком напредовању и усавршавању младих 

талената. Стога смо на овај начин, тачније овим 

догађајем, желели да искажемо сав потенцијал који 

поседујемо - изјавила је Ивана Јоловић, тренер ОК 

Стари Рас. Она такође наводи да је ово одличан основ 

за наставак даљег рада, као и да су пред њима нови 

изазови и очекивања. 

 

У музичком делу програма публику је забављао 

Марко Булат, док су КУД Фрула из Рашке и Друштво 

младих уметника Рас у забавном делу програма 

показали своје умеће. 

 

– Одзив је био и више него задовољавајући, а 

захваљујући општини Нови Пазар и Одбојкашком 

Савезу Србије добили смо прилику да организацијом 

овог догађаја подстакнемо популаризацију и 

интересовање за одбојку на овим просторима.  - 

изјавила је Невена Јоловић, тренер ОК Стари Рас. 

 

 
Срби за Србе у пријатној атмосфери са Марком Булатом 
 

 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

СЗС у Рашкој 

области 
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Почетком августа Хуманитарна организација Срби за 

Србе помогла је још једном породицу Вулић из 

Остружнице. На овај корак смо се одлучили јер је 

породица заиста вредна и пожртвована, сама се труди 

да себи приушти све што је потребно за нормалан 

живот, тако да заслужује сву нашу пажњу и подршку 

и да јој се олакша на било какав могући начин. Помоћ 

се овога пута састојала у набавци PVC прозора са 

ролетном за дечију собу у укупној вредности од 

18.463 динара. 

 

 

 
 

 
 

Надамо се да су најмлађи и најслађи Вулићи 

задовољни јер су њихов осмех и срећа подстрек за 

даљи и још истрајнији рад наше организације. 

СЗС помогли 

Вулиће 
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Уз помоћ пријатеља организације из Београда и 

Вуковара успешно је започет још један мини 

пројекат опремања школских библиотека. Пре 

месец дана на адресу организације упућен је захтев за 

помоћ у опремању локалне школске библиотеке у 

селу Бршадин недалеко од Вуковара. Ову прву и за 

сад једину основну школу намењену за српску 

националну мањину на територији Републике 

Хрватске похађа око 90 ђака од првог до осмог 

разреда. Школска библиотека није располагала са 

одговарајућом литературом ни квантитативно ни 

квалитативно, а свега десетак наслова је попуњавало 

сабласно празне полице. 

 

 

Добром организацијом и брзом реакцијом из Београда, 

за Бршадин експресно је отпремљено око 300 

књига различитог садржаја. Пошиљку су претежно 

сачињавала дела из српске књижевности, српске 

историје, као и неколицина школских уџбеника. 

Помоћ је пристигла у прави час пред сам почетак 

школске године. 

 

Уз велике речи захвалности које смо примили од 

наше дечице из Бршадина као и локалног 

наставничког особља, настављамо поред наших 

примарних активности и даље са прикупљањем 

одговарајућих наслова које ће употпунити постојећу 

колекцију књига. Такође се надамо да ће послате 

књиге бити од великог значаја за правилно васпитање 

и образовање наших основаца из Бршадина. 

 

 
 

Желимо овом приликом да упутимо велику 

захвалност господину Банету и његовим 

пријатељима који су нас у овој акцији, као и у 

многим другим, подржали и наравно помогли. 

Такође, позивамо и све друге заинтересоване људе 

да се прикључе овом скромном, али по суштини 

изузетно великом пројекту, донацијом 

одговарајућих књига. 

Донација за 

библиотеку 
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Кошаркашки савез Србије и званично је подржао 

организацију 2. хуманитарног такмичења у 

шутирању тројки под називом „Тројка из блока“. 

Такмичење ће се одржати 1. јуна 2013. године, а за 

циљ ће овог пута имати да прикупи преко 2.000.000 

динара за потребе изградње минимум 20 купатила 

за социјално-угрожене вишечлане породице на 

подручју Србије. Овом приликом се захваљујемо 

КСС-у на подршци у нади да ће ово такмичење 

постати традиционално. 

 

 
 

 

 
Побединци прве „Тројке из блока“, мај 2012. године 

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

 

 
 

На основу ранијих обављених разговора и 

договорања, Хуманитарна организација Срби за Србе 

одлучила је да овог месеца издвоји одређена средства 

како би помогла дванаесточлану породицу 

Димитријевић из села Јасенова у општини Нова 

Варош. Помоћ Димитријевићима се односи на 

набавку материјала неопходног за изградњу и 

опремање купатила у вредности од 212.283 динара. 

Изградња купатила (која је обухваћена пројектом 

„Тројка из блока 2013.“) је у току и очекујемо 

ускоро слике са терена које ће нам дочарати радну 

атмосферу. 

„Тројка из 

блока 2013.“ 
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Претходног викенда (11. и 12. августа) чланови 

Хуманитарне организације Срби за Србе из Србије, 

Аустрије и Швајцарске одржали су радни састанак у 

Цириху и Туну. Главна тема састанка била је 

званична регистрација огранка и интеграција 

Срба у Швајцарској, односно добијање ZEWO 

статуса који би омогућио донаторима из Швајцарске 

одбијање од пореза. 

 

 
 

Такође, планирано је да се убрзо отворе и званичне 

канцеларије организације у Бечу и Цириху као и нове 

интернет презентације на немачком језику за 

Аустрију и Швајцарску. 

 

 
 

 
 

Желимо овом приликом да се још једном захвалимо 

нашим члановима из Швајцарске на гостопримству и 

угодном боравку. 

 

Деца су наша будућност! 

Хуманитарна организација Срби за Србе 

Састанак у 

Швајцарској 
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донације у 2012.

12.

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

CCHHIILLDDRREENN  AARREE  OOUURR  FFUUTTUURREE!!  

ПЕСМА СРБИМА – Св. Николај Велимировић 
 

Куд гођ Срби ходили 

Па се Богу молили 

Свуд су добро стизали 

И с песмом се враћали. 

 

Кад се нису молили 

Са пута су сходили 

И дуго су лутали 

И с плачем се враћали. 

 

Што гођ Срби творили 

Па се Богу милили 

Свуд су срећни бивали 

И сложно су певали... 

 

Помолимо се браћо и ми 

Да се Срби сложе сви 

Куд ходили ходили 

Што творили творили 

 

Што зборили зборили 

Да би Бога молили 

Да их Бог благослови 

Својом децом ослови. 


