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Поштовани донатори, чланови и 

пријатељи, 
 

Период у месецу фебруару остављамо иза себе са 

неколико врло успешних акција хуманитарне 

организације Срби за Србе у којима смо помогли 

две породице са укупно деветоро деце. Такође, 

кроз неколико домаћих српских медија у сарадњи 

са нашим представницима, омогућили смо да се 

чује глас позива на помоћ онима који су остали 

без игде ичега у животу. 

 

17. фебруара присетили смо се на отимање свете 

Српске земље од страних светских моћника као и 

свих несталих, убијених, прекланих младих и 

старих српских живота који су остали вечно на 

Косову и Метохији. Сетили смо се и хиљаде 

прогнаних, протераних људи широм Србије и 

света који су зарад тзв. независности данас 

грађани другог и трећег реда. Изнад свега, српска 

деца која су и дан данас на Косову и Метохији 

неће и не смеју бити препуштена хијенама и 

крвопијама која и даље бесомучно кидишу на 

њих и њихове породице како би и то мало Срба 

било заувек протерано са њихових огњишта. 

Наша организација се неће никад помирити са 

било каквим отимачинама, а кроз наш брижљив 

хуманитарни рад и несебичну помоћ пре свега 

најмлађима на Косову и Метохији потрудићемо 

се да им обезбедимо приближно исте услове 

живота које имају њихови вршњаци широм 

Србије, Европе и света. Став наше организације 

јесте да српска деца, где год тренутно живела, 

морају имати иста права, једнак третман, 

могућности и поштовања као и сва друга деца 

широм света, јер њихов национални идентитет 

несме да буде разлог за шиканирање, 

злостављање и зверско убијање кроз које су у 

последњем веку прошла многа српска деца 

широм Балкана. Хуманитарна организација Срби 

за Србе преузела је одговорност да у складу са 

својим могућностима и подршком коју окупља 

брине и у будућности о српској деци. 

14. фебруара представник наше организације из 

Новог Пазара Милош Тиосављевић заједно са 

домаћином породице Јоксимовић Желимиром 

спровео акцију хитне помоћи куповине хране 

како би четворо најмлађих Јоксимовића престали 

макар привремено да гладују. Купљен је и 

замрзивач од 310 литара, што ће омогућити 

породици да узгаја живину и обезбеди довољне 

количине меса у будућности, као и хигијенски 

пакет.  

 

Након што смо сазнали за несрећу која је 

задесила породицу Мајор у Врбасу где им је 

породична кућа, комплетан намештај и све 

вредности изгореле у пламену, одлучили смо се 

за хитну акцију прикупљања материјалне и 

помоћи у виду одеће, обуће и играчака за 

намлађе. Представници наше организације 

посетили су Мајорове заједно са неколико 

новинара Политике, Курира и локалних медија 

који су извештавали о нашој акцији. Уручена је 

прикупљена помоћ као и донација од 35.000 дин. 

која ће бити искоришћена за поновну изградњу 

куће. Такође, представници општине Врбас и 

комшије укључили су се у тренутно збрињавање 

породице. 

 

Велики издатак у фебруару смо имали око 

књиговодства и годишњег извештаја за пореску 

службу Србије у висини од 23.000 дин.  

 

Очекујемо такође да се у току марта отвори и 

нови Pay Pal рачун на нашем веб сајту. Рачун се 

налази у Аустрији где је почетком 2009. године 

регистрована наша организација.  

 

Радује нас чињеница да се сваким даном 

подршка за даљи рад наше организације увећава 

што доказује да потреба за хуманитарним радом 

и даље постоји. Хвала Вам на вашој подршци. 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 

успешно је спровела још једну ургентну 

хуманитарну акцију. Представник наше 

организације Милош Тиосављевић координисао 

је у организовању и набавци неопходних 

потребштина породици Јоксимовић.  

 

Од укупно 35.000 дин. колико смо издвојили за 

помоћ купљен је замрзивач од 310 литара, 250 кг. 

брашна, 30 литара уља, хигијенског пакета, меса, 

хране, слаткиша за децу. Након мог позива 

Желимира да дође у Нови Пазар да би купио све 

што му је потребно он још увек није могао да 

поверује да је све истина. 

 

Желимир Јоксимовић у набавци  

 

После набавке неопходних ствари позвао ме је и 

казао да су он и његова породица пресрећни и да 

се захваљује Хуманитарној Организацији Срби за 

Србе, јер је то прва помоћ коју је његова 

породица добила. Срећни су због замрзивача јер 

сада могу да гаје пилад како би се породица 

прехранила и зими. У почетку ми није веровао да 

постоји организација која помаже вишечлане 

породице, али се сада уверио да је наша 

организација заиста ту због њих, Српских 

породица и њихове деце!  

 

Отац породице Желимир  45, запослен је у 

приватној фирми и зарађује једанаест хиљада 

динара, а има већ три месеца како није примио 

плату. Синови Милован и Александар путују до 

Новог Пазара у школу где сваки дан треба 

обезбедити новац за превоз.  

 
Породица Јоксимовић на окупу у свом дому 

 

Најстарији син Радован је завршио средњу 

шумарску школу у Краљеву, без запослења живи 

на селу. Био је на регрутацији али је одбијен због 

неухрањености. Породица живи у старој трошној 

кући без икаквих услова за живот, без купатила, а 

такође је кућа склона паду. Желимир је продао 

две краве да би школовао децу. Приликом моје 

посете лично сам се уверио да деца нису пила 

млеко већ 8 месеци од како су продали краве. 

Желимир има мајку Десанку од 83 године, и 

супругу Рајку која има 42 године и која је 

домаћица. Потребно је заиста помоћи овој 

породици како би се тренутно тешко стање 

ублажило. Приликом моје посете видео сам 

имања која су припадала одсељеним српским 

породицама.  

Недалеко од куће Јоксимовића је уређено 

муслиманско насеље. Имају пут, воду и све што 

је потребно за нормалан живот на селу. 

 

Милош Тиосављевић, Нови Пазар 

Помћ за 

Јоксимовиће 

Помћ за 

Јоксимовиће 
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Х.О. Срби за Србе са породицом Мајор у Врбасу 

 

Четири представника Хуманитарне организације 

Срби за Србе у недељу 22. фебруара посетили су 

у интервентној акцији вишечлану породицу 

Мајор код Врбаса која је пре нешто више од 

недељу дана остала без свог крова над главом. 

Дом је изгорео у пожару.  

 

На сву срећу, као што смо се и уверили, дечица 

су сва добро, весела и раздрагана. У Врбасу смо у 

сарадњи са новинарем "Политике" Петком 

Копривицом преко кога смо и сазнали за тужну 

причу о Мајоровима заједнички посетили 

породични дом сестре мајке Ане  Мајор где 

тренутно живи 14 душа од 7.000 дин. месечно 

социјалне помоћи (а дневно им је потребно око 

10 хлебова).  

 

Наша организација прикупила је десетак врећа са 

одећом, обућом, постељином, много играчака за 

намлађе и слаткиша. 35.000 дин. смо у договору 

са мајком Аном наменили за Фонд обнове 

изгореле куће. 

 

У разговору са мајком Аном смо такође сазнали 

да ће им општина ускоро помоћи у привременом 

смештају док се кућа не обнови. Локалне 

грађевинске фирме би требало да се укључе у 

акцију помоћи што је и Мајорима примаран циљ. 

Наша организација ће у сарадњи са неколико 

утицајних представника седме силе наставити са 

јавним позивом за помоћ породици како би се 

средства за обнову куће прикупила у што краћем 

року. О породици Мајор извештавали су до данас 

дневни листови Политика , Курир , Глас Јавности 

и веб сајт Тотал Портал а у току неколико 

наредних дана очекујемо и извештаје о нашој 

посети. 

 

 
Најмлађи чланови породице Мајор 

Пожар у делу старе куће у којој живе још две 

породице, у Милетићевој улици, који је 

највероватније изазвала пећ на чврсто гориво, 

букнуо је у понедељак ујутро. Мајка Ана је 

послом била ван куће а син Немања у школи.  

Дим који је почео да испуњава стан тргнуо је из 

сна Мају и, пре него што је пламен почео да гута 

све пред собом, успела је да из пожара изведе 

Маријану, Надицу и Андреја. Отрчала је потом 

код комшинице која је позвала ватрогасце, али 

спаса за скромну имовину породице Мајор није 

било. 

Помоћ за 

породицу Мајор 
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Глас Јавности, 22. фебруар, 2009 

 

Курир, 23. фебруар, 2009 

 

Политика, 20.фебруар, 2009 

СЗС у медијима 
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Финансијски 

извештај 
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Због поноса јунака, 

И славе српског рода, 

Због среће девојака, 

И Божјег благослова. 

Ти недај да ти одем, 

Без крста и без Славе, 

Ти недај Видовдане 

Да име ми нестане.
Јелена Бојовић, Црвен цвете

 

Хуманитарна организација Срби за Србе 7 

Хуманитарна организација Срби за Србе 

http://www.srbizasrbe.org 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Због поноса јунака,  

И славе српског рода,  

Због среће девојака,  

И Божјег благослова.  

Ти недај да ти одем,  

та и без Славе,  

дане  

Да име ми нестане. 
Јелена Бојовић, Црвен цвете 


