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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Велика Божићна акција Хуманитарне организације 

Срби за Србе је успешно спроведена у дело. Након 

нашег позива под насловом ''Сирене за узбуну 

најављују Божић'', у току децембра 2011. године и 

јануара 2012. године одазвало се неколико стотина 

донатора широм света који су осетили потребу да 

подрже рад наше организације и планиране Божићне 

акције током јануара месеца. У протекла два месеца 

прикупљено је 25.643 евра што је засигурно 

премашило првобитан циљ од 20.000 евра који смо 

планирали да прикупимо. Са тим средствима 

посетили смо, помогли и обезбедили помоћ за 57 

српских породица широм Балкана које заједно броје 

преко 500 чланова домаћинства! Ово је засигурно 

својеврстан рекорд у нашем досадашњем раду и 

деловању којим и чланови и донатори организације 

СРБИ ЗА СРБЕ широм света могу и треба да се 

поносе!  

 

У овом месечном извештају, чланови, донатори, 

волонтери и пријатељи наше организације моћиће да 

се упознају са скоро свим спроведеним Божићним 

акцијама. Због катастрофалних временских услова 

који су погодили скоро све територије на Балкану, 

извештаје помоћи српским породицама у Вишеграду 

и Српској Крајини приказаћемо у извештају за 

фебруар, како би комплетирали уручену помоћ са 

адекватним фото материјалом и рачунима обезбеђене 

помоћи. 

 

Од осталих спроведених акција треба истаћи да је 

10 породица у Републици Српској помогнуто у 

сегменту покривања трошкова електричне енергије, а 

чију су наменску донацију обезбедили наши 

пријатељи из Електродистрибуције Бљељина. Поред 

њих, 5 породица из Српске је добило помоћ у виду 

основних животних намирница а најмлађи су се 

свакако највише обрадовали Божићним слатким 

пакетићима. Настављена је и изградња куће породици 

Ћетковић као и штала у домаћинству породице 

Павловић. У Србији су подељени пакетићи за 15 

породица као и помоћ у основних животним 

намирницима, хигијени, школском прибору, 

покућству, зимској одећи и обући за децу и другим 

ситним поклонима које смо обезбедили. Поред тога, у 

Рашкој области смо допремили краву породици 

Коматина, затим супрасну крмачу породици Бујак као 

и породици Дањек из Равног села у општини Врбас. 

У Бојнику смо такође обрадовали две децом богате 

породице са Божићним пакетићима, као и њиховим 

јужним суседима из околине Куманова. 

 

Верујемо да смо многим породицама а пре свега 

њиховој (и нашој) деци улепшали Божићне празнике 

и тиме омогућили да у колико-толико у миру и 

спокоју могу да проведу безбрижне дане у кругу своје 

породице, комшија и пријатеља. Чињеница да смо 

успели да окупимо велики број добрих и племенитих 

људи у свом доброчинитељском тиму који су 

спремни да поред донација уложе и своје слободно 

време и добру вољу како би се помогло онима који 

тренутно немају и нису у могућности да имају неке 

основне животне и материјалне потребштине, нас 

свакако чини срећним и задовољним.  

 

Овом приликом желимо да напоменемо да 

Божићне акције помоћи породицама на Косову и 

Метохији као и у Старој Србији (Кумановска област) 

због своје обимности и специфичности потреба тек 

предстоје да буду реализоване из неколико мањих 

сегмената у току месеца фебруара и марта. Разлог за 

то јесте чињеница да поред досадашње помоћи 

породицама у виду покућства, овај пут желимо да се 

фокусирамо и на помоћ породицама у виду развијања 

сопсвеног домаћинства како би у кратком 

временском периоду били у могућности да се 

економски осамостале и тиме растере и овако 

несносно тешку економску и друштвену ситуацију у 

којој се велика већина српског народа налази 

тренутно. 

 

    Настављамо са хуманитарним радом уверени да 

ћемо заједно са донаторима и добрим људима широм 

света омогућити нове помоћи и дечије осмехе. 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из САД и Србије спровели су 13. по реду 

хуманитарну акцију помоћи српским породицама на 

светој српској земљи – Косову и Метохији. У склопу 

велике Божићне акције коју организација спроводи 

широм Балкана, акценат је као и до сада стављен на 

јужну српску покрајину. Српски народ, и северно и 

јужно од Ибра, препуштен је Божијој вољи и 

заборављен од своје Отаџбине за коју се и даље бори, 

трпи и страда. Али није заборављен од своје браће! 

 

Помоћ коју је наша организација обезбедила: 

- шпорет на дрва: 11 ком. 

- фрижидер: 9 ком. 

- електрични шпорет: 3 ком. 

- кауч: 18 ком. 

- сто: 7 ком. 

- столице: 36 ком. 

- плакар: 8 ком. 

- веш машина: 5 ком. 

- судопера-кухиња: 5 ком. 

- ламинат 65м
2
 

- бојлер: 2 ком. 

- веш машина са казаном: 2 ком. 

- козе и кокошке 

- плуг за трактор 

- одећа и обућа (Србија и САД) 

- слаткиши 

- лекови за Осојане у вредности од 110.000 дин. 

- опремање куће породице Филић (реконструкција). 

 

Божићна акција на Косову и Метохији подржана је и 

од Кола српских сестара из Амстердама 

(Холандија), групе Срба из Виндзора (Канада) који 

су на хуманитарној вечери прикупљали средства за 

ову акцију, као и великог броја донатора из Србије, 

Балкана и широм света којима се и овог пута 

бескрајно захваљујемо на финансијској и робној 

донацији. 

 

Акцију почињемо у кишно поподне 11. 1. 2012. 

године, када из Београда крећемо пут Косова и 

Метохије са великим количинама одеће, обуће, 

ћебади, играчака, слаткиша и књига коју смо 

наменили породицама које смо планирали да 

помогнемо. 

Након доласка у Звечан, узимамо предах од неколико 

сати како би рано ујутру кренули пут Грачанице, где 

ће нас чекати наши велики пријатељи из 

Хуманитарне организације Мајка девет Југовића без 

којих и ова акција не би била спроведена у дело. 

 

У порти манастира Грачаница се окрепљујемо и 

убрзо настављамо пут општине Штрпце, која се 

налази тотално изолована на самом југу Србије. Већ у 

близини Урошевца видимо обронке Шар планине 

која је поприлично завејана снегом. 

 

У Штрпцу обилазимо пет српских породица и то 

Павлетовић, Костић, Ђорђевић, и две породице 

Танасијевић. 

 

Прва на реду била је трочлана породица Павлетовић 

коју чине отац Веселин, мајка Татјана и мала 

Анастасија (5). У несрећи која се догодила 9.маја, 

2011. године, Павлетовићима је потпуно изгорео 

породични дом, који је сада скоро у потпуности 

обновљен и реконструисан захваљујући помоћи 

локалне општине. У кући осим голих зидова и пода 

не постоји ни један елемент, тако да смо одлучили да 

ово породици обезбедимо неопходно покућство: 

шпорет на дрва, комбиновани фрижидер, 2 кауча, 

ормар, сто и столице и веш машину. Ова помоћ ће 

им омогућити да се уселе у свој обновљени дом, 

пошто тренутно станују код родбине. 

 

Мора света 

земља да се чува! 
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У разговору са Веселином Павлетовићем у његовој кући 

 

Следећа породица коју смо обишли била је породица 

Стојимира и Љиљане Костић који имају троје деце: 

Аницу (19), Љубицу (18) и Благоја (15), који сви са 

успехом похађају средњу школу. Породица се 

издржава од социјалног додатна и дечијег дохотка 

пошто су родитељи незапослени. Уз помоћ 

Министарства за Косово и Метохију успели су да у 

близини тренутне куће које су привремено добили 

изграде кућу од око 50 м
2
 у којој је још неопходно 

увести воду и струју. Кућа је као и у случају 

породице Павлетовић потпуно празна, па смо и за ову 

породицу одлучили да набавимо неопходно 

покућство: шпорет на дрва, кухиња, столице, 

комбиновани фрижидер, 3 кауча и два ормара. 

 

 
Отац Стојимир и кћерка Љубица Костић у свом 

привременом дому 

У близини Костића долазимо и до породичног дома 

породице Ђорђевић коју чине родитељи Марко и 

Стојанка са своје троје деце Кристина (4), 

Катарина (3) и Милорад (1,5) а са њима у 

домаћинству живи и бака Милица (62). Ђорђевићи 

тренутно живе у кући изграђеној пре више од 100 

година која делује да ће се сваког тренутка срушити. 

 

 
Породична кућа Ђорђевића 

 

 
Заједно са породицом Ђорђевић у њиховом дому 

 

Уз помоћ општине успевају да изграде нову кућу на 

свом имању на којој ће бити неопходно извршити још 

неколико грађевинских радова како би макар један 

ниво довели у функционално стање. С тим у вези 

одлучили смо да за Ђорђевиће обезбедимо помоћ у 

виду ламината за под (65м
2
), шпорет на дрва, 2 

Мора света 

земља да се чува! 
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кауча, ормара, и кухиње. Пошто се породица већ 

бави сточарством, предложили су нам да уколико 

постоје могућности купимо једну краву коју би 

придодали у постојећи сточни фонд и са којом би 

могли даље да се економски обезбеде и осамостале. 

 

Последње две породице које смо обишли у Штрпцу 

биле су две породице браће Ранђела и Славише 

Танасијевић. Ранђел живи са својом супругом 

Јеленом и четворо деце: Јована (13), Ивана (10), 

Тијана (8) и Јован (5) у једној изграђеној 

просторији, док је остатак куће само на темељима. 

 

 
У разговору са Ранђелом Танасијевић и његовом 

породицом 
 

 
Тренутно стање куће Ранђела Танасијевића 

Због јако великог проблема око простора за 

становање, договарамо се са домаћином куће 

Ранђелом да ће наша организација помоћи око 

доградње куће, а пре свега купатила и још једне 

просторије за децу, а касније када се стекну 

финансијски услови и за остатак куће. 

 

У истом дворишту посећујемо и породицу Славише 

Танасијевића који живи са супругом Дејаном и 

троје деце: Александар (13), Анђела (12) и Тамара 

(8). За Славишину породицу која такође живи у јако 

скромним условима договарамо помоћ у виду 

фрижидера, шпорета на дрва, кауча и бојлера од 

40 литара. 

 

 
Најмлађи чланови фамилије Танасијевић 

 

Након посета ових пет породица у Штрпцу 

обилазимо и локални Дом здравља где нас запослени 

Мора света 

земља да се чува! 



 

 

 

Месечни извештај за јануар 2012.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 6 

 

упознају са чињеницом да у државну апотеку у 

Штрпцу није дошао ни један лек последњих 9 

месеци, тако да су Срби из ове општине приморани 

да лекове купују у приватним апотекама. Пошто се у 

апотеци Дома здравља тренутно налази тек око 10ак 

врста лекова, одлучили смо да у следећој акцији на 

Косову и Метохији покушамо да обезбедимо макар 

део потреба ове државне установе, пошто држава 

Србија и Министарство за Косово и Метохију то није 

у могућности (или не жели) да учини. 

 

Након повратка у Грачаницу, где ноћимо, ујутру се 

спремамо за нови обилазак породица. У манастиру 

Грачаница бивамо примљени на разговор са 

Владиком Рашко-Призренским Теодосијем са 

којим договарамо могућност развоја малих 

економских постројења широм Косова и Метохије 

које би обезбедиле сигуран посао и финансисјки 

приход породицама. Такође, таква економска 

постројења би омогућила и делимичан повратак 

прогнаних и протераних Срба на своја вековна 

огњишта где би могли да раде. Сви пројекти који се 

буду започињали радиће се у сарадњи са Епархијом 

Рашко-Призренска. 

 

Након добијеног благослова за даљи рад, крећемо пут 

општине Ново Брдо, где посећујемо породицу Дичић 

из села Стража. Након пробијања кроз снежне 

наносе, долазимо у домаћинство породице Дичић коју 

чине отац Милован и супруга Виолета са својом 

децом: Јована (13), Јадранка (12), Марина (10) а у 

кући са њима живе и деда Илија (77), бака Љубица 

(76) и рођак Драган. Породица живи у јако тешким 

условима, без воде у кући која делује да може да се 

сруши сваког тренутка. Договорили смо да помоћ за 

Дичиће привремено буде у виду покућства које им је 

потребно и то: шпорет на дрва, машин за веш са 

казаном, сто и столице. Такође, покушаћемо да кроз 

набавку плуга за мотокултиватор и неколико коза и 

кокошака помогнемо економију њиховог 

домаћинства како би тиме стекли боље услове за 

свакодневницу. Планирано је да уколико се створе 

услови у будућности се приступи изградњи нове куће 

породици Дичић на њиховом имању, за коју је 

потребно преко 13.000 евра. 

 
Игор Рашула заједно са најмлађим Дичићима испред 

њихове куће 
 

Следећа породица коју обилазимо јесте породица 

Перић из општине Витина. Отац Зоран живи у 

домаћинству са супругом Божаном, децом: Срђа 

(18), Маја (15) и Лидија (10) а са њима је и бака 

Босиљка (90). Ситуација у кући Перића је јако лоша, 

почев од услова у којем се кућа и све у њој налази до 

читаве породице која делује да губи наду у боље 

сутра. За ову породицу обезбедили смо следећу 

помоћ: шпорет на дрва, веш машина, каучеви, сто 

и столице, ормар, фрижидер, славина за купатило, 

а ако буде услова и могућности неколико 

кокошака за домаћинство. 

 

 
Део куће породице Перић 

Мора света 

земља да се чува! 
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У разговору са породицом Перић 

 

Следећа породица коју обилазимо у општини Витина 

јесте породица Срђана и Јелене Пржић који имају 

двоје деце Анастасију (3) и Кристијана (1,5). 

Породица живи у јако оронулој кући, без купатила и 

са великим потребама. За ову породицу обезбедићемо 

помоћ у шпорету на дрва, фрижидеру, веш 

машини, сто и столице. Такође, остаје могућност да 

уколико се прикупе потребна средства овој породици 

помогне у изградњи купатила и куповини краве која 

би свакако допринела побољшању лоше ситуације у 

којој породица тренутно живи. 

 

 
Мајка Јелена са својом децом Анастасијом и 

Кристијаном 

Након Прижића, посећујемо дом породице Симић у 

којој живе три брата Саша (33), Ивица (30) и 

Љубиша (29) са сестрама Сањом (20) и Мајом (24) 

као и са мајком Јелицом. Симићи живе јако 

скромно али успевају да се некако организују у 

скученом дому за њих. За Симиће смо обезбедили 

машину за веш, каучеве и сто и столице. 

 

 
Породица Симић у свом дому 

 

Као на траци, настављамо посету дому породице 

Илић у којој живи самохрана мајка Милијана са 

малом кћеркицом Анастасијом коју смо помогли у 

предходној Божићној акцији 2011.године. У 

породици Илић ту су Владимир и Сребра и њихова 

деца Стефан (6), Тијана (12) и Сава (16). За њих смо 

обезбедили веш машину са казаном (јер немају 

воду), фрижидер, сто и столице као и шпорет на 

дрва. Да би се вода спровела из бунара до куће 

потребна је пупма коју ћемо покушати да обезбедимо 

у следећој акцији помоћи овој породици. 

 

Следећа породица коју смо обишли били су 

Стојковићи. Отац Небојша и мајка Вера имају 

тренутно четворо деце: Сања (14), Маја (12), 

Достана (10), Анђела (5) а ако Бог да ускоро ће 

бити богатији за још једно дете пошто је Вера 

трудна. Овој будућој седмочланој породици 

обезбедили смо набавку судопере, каучева, 

фрижидера, ормара и затварање спољњих врата 

на степеништу како би добили простор за још 

једну просторију у кући. Такође, ова породица је 

Мора света 

земља да се чува! 
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изразила жељу да узгаја краву и тиме помогне своје 

домаћинство, али због мањка финансијских 

средстава, ту помоћ ћемо морати да одложимо за неку 

другу посету. 

 

 
Достана и Анђела Стојковић на свом кућном прагу 

 

Последње две породице које смо обишли у овој 

акцији биле су Бранковић и Цветковић, такође из 

општине Витина. Породицу Бранковић чини отац 

Трајан и мајка Виолета са своје четворо деце: 

Александра (17), Зорица (16), Сања (13) и Тијана 

(6). У разговору са породицом договорили смо да се 

обезбеди помоћ у виду шпорета на дрва, ормара, 

санитарија за купатило, столица и стола. Такође, 

треба истаћи да породица покушава да самостално 

заврши започете радове на горњем нивоу куће и да би 

им свака помоћ добродошла. 

 

 
Светлана Стевић у разговору са мајком Виолетом 

Бранковић 
 

Последња породица коју обилазимо у Витини била је 

породица Цветковић. Отац Зоран и мајка Вера 

подижу и школују своје четворо деце: Божидар 

(20), Миљана (17), Милан (12) и Андријана (9). За 

Цветковиће смо обездили фрижидер, веш машину, 

витрину, судоперу, и електрични шпорет. Тиме ће 

њихов дом бити обезбеђен са неопходним и 

прекопотребним покућством. 

 

 
У дому породице Цветковић са родитељима Зораном и 

Вером 

Мора света 

земља да се чува! 
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Након обиласка породица, враћамо се у Косовску 

Митровицу, односно Звечан, где са нашим 

пријатељима дочекујемо Православну нову 2012. 

годину. 

 

У разговору са оцем Богомиром Стевићем, нашим 

великим пријатељем, замољени смо да се обезбеди и 

помоћ за цркву Св. Ђорђа у Звечану и то у виду 

шпорета на дрво, бојлера, судопере и електричног 

шпорета. 

 

У раним сатима нове 2012. године заједно са нашим 

пријатељима из фондације Правног факултета 

„Осмех на дар“ крећемо из Косовске Митровице пут 

Метохијског села Осојане. Тамо смо у школи Радош 

Тошић присуствовали уручењу пакетића за малишане 

и једној крајње дирљивој сцени када су основци, у 

знак захвалности за пакетиће, отпевали „Тамо 

далеко“ уз присуство својих родитеља, родбине и 

КФОР војника који су дошли у школу. 

 

Након кратког предаха у школи, настављамо пут 

Дома здравља у Осојану где испоручујемо донацију 

наше организације у лековима и санитетском 

материјалу за локалну амбуланту, која је нашом 

донацијом обезбеђена у наредном периоду од 

неколико месеци. 

 

 
Предаја лекова и санитетског материјала амбуланти у 

Осојану 
 

 
 

Наши пријатељи из Осојана нам потом приређују 

ручак у селу, након кога се опраштамо и од „Осмеха 

на дар“ који су настављали пут Ораховца и Хоче, а 

поздрављамо се и са пријатељима из Осојана. 

Представници наше организације настављају даље 

пут Пећи и Пећке Патријаршије у којој смо од 

сестринства имали прилике да чујемо нешто више о 

самом манастиру и историји која се везује за ову 

велику светињу. Након Пећи, боравимо у оближњем 

Белом Пољу, у селу у којем је остало тек неколико 

десетина Срба. Продужујемо пут Високих Дечана у 

које стижемо у вечерње сате на време за бденије. Из 

Дечана, враћамо се у Митровицу а потом и за Београд 

где стижемо у раним јутарњим сатима. 

 

 
 

 

Мора света 

земља да се чува! 
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Након сумирања целокупне акције на Косову и 

Метохији, морамо да истакнемо по ко зна који пут 

одсутност државе Србије и њених прекопотребних 

институција на југу свете српске земље. Хуманитарна 

организација Срби за Србе у сарадњи са Епархијом, 

организацијом Мајка девет Југовића и другим 

братским удружењима може обезбедити ургентну 

помоћ за угрожене српске породице до одређеног 

нивоа, али свакако да је фактор институција 

неопходан ради побољшања услова живота 

преосталог српског становништва. 

 

 
 

Али, да се читава наша акција не би завршила 

песимистички и у кукању за државом која би 

требало да буде дужна да штити и брани свој 

народ, наша организација ће у сарадњи са 

локалним становништвом, Црквом и свим 

организацијама и удружењима широм света 

почети са припремом и покретањем малих 

економских производних јединица у којем је 

планирано да се запосли радно способно 

становништво и тиме допринесе опстанку и 

повратку српског народа на својим вековним 

огњиштима. 
 

Док се не крене у спровођење великих пројеката, 

наставићемо да помажемо по неколико угрожених 

породица и њихових домаћинства широм Косова и 

Метохије. Иако смо у Божићној акцији успели да 

окупимо преко 300 донатора из целог света, оквирни 

прорачун за ову акцију износи преко 20.000 евра. 

Како се средства организације буду повећавале у 

наредном периоду, тако ћемо и финансијски 

затварати део по део планиране помоћи. 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе још једном 

упућује неизмерну захвалност свим донаторима и 

пријатељима организације који су омогућили да 

неколико десетина породица и српске деце у 

наредном периоду добије неопходну братску помоћ и 

подршку од свог народа. 

 

 

 
 

 

С вером у Бога, 

Игор Рашула 

Мора света 

земља да се чува! 



 

 

 

Месечни извештај за јануар 2012.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 11 

 

 
 

Након молби упућених из Метохијског села Осојане 

ради набавке возила за потребе локалног Дома 

здравља, Хуманитарна фондација Њ.К.В. Принцезе 

Катарине обезбедила је донацију у виду теренског 

возила за потребе збрињавања хитних случајева и 

потреба. 

 

Како би возило осигурали од поновне крађе 

арнаутских банди, Хуманитарна организација Срби за 

Србе у сарадњи са компанијом ЗЕДЕР обезбедила је 

најсавременији заштитни систем за ово возило што 

би требало да обесхрабри поновне покушаје крађе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирано је да се испорука донације изврши крајем 

јануара у Осојану. Уз ову велику помоћ која ће бити 

допремљена српском становништву у Метохији, биће 

неопходно извршити радове на изградњи гараже која 

би поред сигурносног система Зедер била додатна 

гаранција да ће ово теренско возило остати у поседу и 

власништву локланог Дома Здравља. 

 

 
 

Овом приликом, још једном упућујемо захвалност 

компанији Зедер на донацији њиховог 

најквалитетнијег сигурносног система.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебна донација 

за Осојане 
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У склопу велике Божићне акције, одмах након 

прославе Савиндана посетили смо и подручје Старе 

Србије. Том посетом незванично је завршена велика 

Божићна акција коју смо започели позивом на учешће 

и саборност још почетком децембра месеца. Током 

ове посете обишли смо укупно 5 породица са 

подручја Старог Нагоричана и Табановаца у 

близини Куманова. Због обимности осталих 

спроведених акција током Божићне акције, посете 

породицама Серафимовић, Николић (Старо 

Нагоричане), Трајковић Горана, Трајковић Свете 

и Ђорђевић (Табановце) су биле само 

информативног карактера. Том приликом смо се 

упознали са проблемима и потребама поменутих 

породица, које ћемо решавати у месецима пред нама. 

 

Као и много пута до сада и ову акцију смо 

искористили за обилазак једне од многобројних 

српских светиња. Овај пут смо кренули од посете 

највећој светињи пчињског округа манаситра Св. 

Прохор Пчињски. Манастир је вековима био место 

окупљања и помоћи српском народу у временима 

страдања, а тако је и дан данас. Након посете 

манастиру пристигли смо у Куманово код наших 

пријатеља уз помоћ којих је реализована акција 
обиласка породица и уз чију ће подршку бити 

испоручена прибављена помоћ у предстојећем 

периоду. 

 
 

Првобитно смо обишли породицу Далибора 

Серафимовића коју смо већ у неколико наврата 

помагали. Породица Серафимовић још увек муку 

мучи са здравственим стањем мале Милене, које се 

ипак значајно Богу хвала поправило након две 

операције бубрега. 

 

 
 

Недостатак купатила у кући је свакако један од 

чинилаца лошег здравственог стања мале Милене, па 

је стога одлучено да се овој породици набави 

потребан материјал за опремање купатила. Обећали 

смо такође, да ћемо се сходно нашим могућностима 

наћи у помоћи приликом долазака на нове лекарске 

Савиндан у 

Старој Србији 
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контроле и снимања које мала Милена буде имала у 

нашем главном граду. 

 

Доброчинство свакако буди оно најбоље у људима, па 

је тако било и у случају нашег већ поменутог 

домаћина Далибора Серафимовића. На његов предлог 

обишли смо у истом селу породицу Николић коју 

отац Маријан, његова супруга, и четворо малолетне 

деце Тамара (11 год), Роса (10 год) и новорођанчад 

близанци Лука и Луна (4 месеца). 

 

Иако породица живи у пристојној кући, ипак је само 

једна просторија погодна за живот и у њој спава и 

проводи време читава породица. Отац породице 

Маријан делује као изузетно вредан и способан 

домаћин и већину грађевинских радова у кући сам 

одрађује сходно средствима којима располаже. 

 

Нажалост и у овој породици је купатило луксуз и 

остаје само мисаона именица до неког лепшег 

времена како нам каже Маријан. Ова породица је 

изразила жељу за узгојем прасади, тако да ће наша 

потенцијална помоћ засигурно ићи и у том правцу. За 

најмлађе је потребно набавити и један кревет на 

спрат. 

 

 

Обилазак настављамо даље у српском селу 

Табановце где прво обилазимо породице Трајковић 

Горана и његовог брата Трајковић Свете. 

Породицу Трајковић Горана смо помогли прошле 

године куповином једне веш машине на којој су нам и 

овог пута изразили захвалност. Ситуација у ове две 

породице доста подсећа на околности у којима живе 

Срби на Косову и Метохији јер чињеница је да 

велико сиромаштво влада код Трајковића. 

Договорено је да се Горановој породици помогне 

набавком неколико прасића за узгој, као и столова и 

столица за ручавање. 

 

 
 

 

Савиндан у 

Старој Србији 
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Код породице његовог брата Свете смо дошли први 

пут и као што је речено затекли смо такође тешку 

ситуацију. Поред родитеља ову породицу чине и 

дечица Кристина (12 год) и Марио (7 год). Из приче 

са њима сазнали смо да им је потребна веш машина, 

бојлер као и зидани материјал за санацију димњака. 

Колико је велико сиромаштво у овој породици говори 

и податак да су нам деца тражила зидни сат и један 

мали касетофон. Као што смо и обећали потрудићемо 

се да изађемо у сусрет њиховим захтевима. 

 

Недалеко од Трајковића, обишли смо и породицу 

Ђорђевић Стојанчета и Калине. Поред родитеља са 

њима живе и деца Лидија (16 год) и Златко (12 год).  

 

 
 

Када смо кроз стандардан разговор упитали шта је 

потребно и како можемо помоћи, затекао нас је мало 

одговор мале Лидије која је као из топа одговорила 

2000€. На тренутак били смо затечени, док није 

уследило образложење. Наиме, Лидија има проблема 

са ногом која је последица самог развоја или лекарске 

немарности. Једна нога ове симпатичне девојке је 

краћа од друге и то јој прави изузетне сметње 

приликом хода. Поменута сума је минимална за 

набавку протезе која ће јој помоћи у нормализацији 

живота. Поред тог главног проблема са којим се ова 

породица суочава, суочени су такође и са 

недостатком купатила и веш машине. Надамо се да 

ћемо и за ову породицу успети да обезбедимо 

материјал за купатило и бар на тај начин помогнемо у 

побољшању њихових животних услова. 

 

Нашу акцију за тај дан употпунили смо присуством 

на Светосавској прослави која је одржана поводом 

славе Св. Саве у Куманову. Као и претходних пар 

посета Старој Србији и ову смо искористили за 

обилазак спомен костурнице Зебрњак, велике 

светиње посвећене страдалној и победничкој српској 

војсци у Кумановској бици 1912. године. Ове године 

у октобру месецу навршава се сто година од 

завршетка те славне битке, а у најави је велика 

манифестација тим поводом. 

 

 
 

Положај српског народа у Старој Србији је и даље 

изузетно тежак, а наши сународници се свакодневно 

суочавају са разним видовима дискриминације. 

Свакако наду улива све већа национална освешћеност 

нашег народа на том простору, али је са друге стране 

потребна и већа помоћ државе Србије као и осталих 

владиних и невладиних институција како би се ојачао 

положај српске заједнице у Старој Србији. 

 

 

Са вером у Бога! 

Предраг Маринковић 

Савиндан у 

Старој Србији 
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У недељу 22. jануара 2012. године, активисти 

Хуманитарне организације Срби за Србе, 

потпомогнути пријатељима из Рашке области, 

успешно су спровели шесту велику акцију у Рашкој 

области. Овом приликом помогнуте су четири 

породице са Голије и Рогозне као и из Новог Пазара, 

са укупно 126.160 динара. Због лоших временских 

услова, планирани обилазак још две породице 

одложен је за следећу велику акцију. 

 

За 4 породице у овом делу Србије обезбеђено је 

следеће: 

– стеона крава – 75.000 динара 

– основне животне намирнице – 15.250 динара 

– 10 пари дечије обуће – 18.000 динара 

– 10 пакетића – 7.000 динара  

– гардероба и књиге за децу 
– трошкови акције – 10.910 динара 

Укупно: 126.160 динара. 
 

Посебно треба напоменути да је за ову акцију један 

донатор послао 41.000 динара за набавку краве 

породици Коматина са Голије, а да су студенти 

Економског факултета сакупили 10.000 динара за 

породицу Баловић са Рогозне. 

 

Акцију започињемо у раним јутарњим сатима, 

успоном на снегом завејану Голију, и пребацивањем 

краве породици Коматина. После борбе са снежним 

наносима и слабо очишћеним путем, стижемо у село 

Радаљица, где поново посећујемо породицу 

Коматина. Чланови породице су Радмила и Вукосав 

са шесторо деце, Немањом (16), Миладином (14), 

Александром (13), Анђелом (8), Данијелом (6) и 

Марком (3). 

 

 
СЗС са породицом Коматина 

 

Одушевљење како деце, тако и целе породице није се 

могло сакрити. Видевши своју краву, у њиховим 

очима се могла видети чиста срећа и захвалност, а 

мајка Радмила није могла да сакрије сузе. 

 

 
Крава за породицу Коматина 

Божићна акција 

у Рашкој 
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У кући док смо се дружили са децом која су радосно 

пробавала нове патикице и отварали пакетиће, 

домаћини се нису штедели да нас што боље угосте и 

покажу колико су захвални. 

 

Уверили смо се и да је купатило које им је опремљено 

у претходној акцији у потпуности функционално тако 

да Радмила више не мора да купа децу на извору.

 

    
 

Приморани лошим временом, са Голије се спуштамо 

у Нови Пазар где посећујемо још две породице које 

смо раније помагали. 

 

Прва је породица Божовић коју чине: отац Радојица, 

Ивана (17), Стефан (15), Јелена (12) и Анђела (6).

 

СЗС у посети Божовићима 
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у претходној акцији у потпуности функционално тако 

да Радмила више не мора да купа децу на извору. 

 

Приморани лошим временом, са Голије се спуштамо 

у Нови Пазар где посећујемо још две породице које 

коју чине: отац Радојица, 

Ивана (17), Стефан (15), Јелена (12) и Анђела (6). 

 
 

Друга породица су Вуксановићи

који имају пет ћерки, Милицу (18), Милену (16), 

Миљану (14), Вању (12) и Винку (9).

 

СЗС у посети Вуксановићима

 

Деци ових двеју породица смо однели пакетиће и 

књиге. Сва деца су се јако обрадовала пакетићима и 

књигама, на кратко су нам препричавали своје 

догодовштине из школе и уверили нас да су добри 

ђаци, а ми смо наредно дружење заказали за следећи 

пут кад дођемо. 

 

Последња породица коју смо обишли су 

који живе на Рогозни у селу Рајетиће. Баловићи имају 

шест чланова; отац Тихомир, мајка Милица, деца 

Кристина (6), Сара (8), Вељко (12) и Верица (13).

 

Баловићи на окупу

Божићна СЗС 

акција у Рашкој

Божићна акција 

у Рашкој 
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Вуксановићи, Срдан и Снежана 

који имају пет ћерки, Милицу (18), Милену (16), 

у (12) и Винку (9). 

 
СЗС у посети Вуксановићима 

Деци ових двеју породица смо однели пакетиће и 

књиге. Сва деца су се јако обрадовала пакетићима и 

књигама, на кратко су нам препричавали своје 

догодовштине из школе и уверили нас да су добри 

наредно дружење заказали за следећи 

Последња породица коју смо обишли су Баловићи 

који живе на Рогозни у селу Рајетиће. Баловићи имају 

шест чланова; отац Тихомир, мајка Милица, деца 

Кристина (6), Сара (8), Вељко (12) и Верица (13). 

 
Баловићи на окупу 

Божићна СЗС 

акција у Рашкој 

Божићна акција 
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Овој породици смо однели основне животне 

намирнице, обућу за децу, пакетиће и гардеробу коју 

смо скупили у Београду, али и гардеробу коју смо 

добили на поклон у Новом Пазару. Деци је поред ове 

помоћи, и даље неопходно још гардеробе, ранчева за 

школу и школског прибора. 

 

 
Намирнице за Баловиће 

 

Кућа Баловића је у веома лошем стању, стара је и 

трошна и делује да би се ускоро могла урушити. 

 

 
Трошна кућа у којој живе Баловићи 

 

Овде смо наишли на још једну тешку причу, мајка 

често има нападе епилепсије, чак је имала један док 

смо ми били код њих, тако да није радно способна и 

није у могућности да брине о деци. Тихомир има 

тумор на мозгу, али је велики борац који не одустаје 

од покушаја да својој деци пружи пристојнији живот. 

Лекари су рекли да још увек не мора на операцију, али 

је његово здравствено стање поприлично лоше. Он је 

недавно купио хиљаду блокова са намером да почне 

да зида нову кућу али је на томе стао јер нема 

средстава да настави. Баловићи имају мало стоке, а ми 

ћемо у наредним акцијама покушати да направимо 

неки пројекат како би им обезбедили хумане услове за 

живот. 

 

 
Милица Баловић са децом 

 

Сиромашна деца из Рашке области се не разликују 

много од својих вршњака које смо обилазили по 

другим крајевима Балкана. И на лицима ове деце смо 

видели неку чистоту, скромност,искрену захвалност и 

огромну срећу коју им изазове само мало пажње и тај 

осећај кад схвате да ни они ни њихови родитељи ипак 

нису сами и да могу да се надају да ће имати срећније 

детињство. 

 

Још једном желимо у име породица које смо обишли 

да се захвалимо студентима Економског факултета у 

Београду, активистима из Рашке области, свим 

донаторима и пријатељима организације. Захваљујемо 

се и у наше име што нам помажете да сви ми заједно 

радимо најлепшу ствар на свету. 

 

 

С вером у Бога, 

Милош Голић. 

Божићна акција 

у Рашкој 
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У оквиру велике Божићне акције на територији 

Балкана, у недељу 15. 1. 2012. године, чланови и 

пријатељи Хуманитарне организације Срби за Србе 

посетили су територију северне Србије. У време 

празничног даривања обишли смо породице Васић, 

Медић, Љиљак, Дањек и Милутиновић, како бисмо 

свој деци поклонили пакетиће и обезбедили основне 

животне намирнице. За акцију је издвојено 117.902 

динара. Овом приликом захваљујемо се пријатељима 

из Бачког Јарка који су обезбедили пакетиће за 

породице Дањек и Милутиновић. 

 

У овој акцији обезбеђена је следећа помоћ: 

– основне животне намирнице за породицу Васић – 

23.688 дин. 

– пакетићи за породице Васић, Медић, Љиљак (21 

ком.) – 14.700 дин. 

– основне животне намирнице за породицу Дањек – 

20.253 дин. 

– покућство (кревет на спрат, душек, 2 ормара) за 

породицу Милутиновић – 50.584 дин. 

– пакетићи за породице Дањек и Милутиновић – 

обезбедили пријатељи организације из Бачког Јарка 

– гориво и путарине – 7.947 дин. 

– трошкови акције – 730 дин. 

____________________________ 

Укупно: 117.902 дин. 

 

Морамо признати да смо на пут кренуле са својим 

бољим половинама, члановима Хуманитарне 

организације СЗС. За нас две било је то ново искуство 

са помешаним емоцијама, за њих већ уобичајена 

пракса, због чега смо и те како поносне. 

 

Најпре смо посетили породицу Васић, самохрану 

мајку и четворо деце. Наш сусрет се одиграо у 

маркету где смо са задовољством напунили неколико 

колица у вредности од 23.688 динара. Потом смо се 

уверили да се и у хладном и неосветљеном дому 

домаћи задатак извршава на време, тако да смо деци 

уручили заслужене пакетиће. 

 

 
Намирнице за породицу Васић 

 

 
Представници СЗС са породицом Васић 

 

Божићна акција 

у Војводини 

Божићна акција 

у Војводини 
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Недалеко се налази и породица Медић, такође 

самохрана мајка са седморо деце. Сви су нам се 

обрадовали и дочекали нас на ногама, чак су 

пробудили и једногодишњег Константина. Ови мали 

гестови поштовања упућени нама, уједно су и редак 

пример стварног поштовања гостију. Најслађи 

моменат је био видети осмехе и одушевљење на 

лицима наших млађих пријатеља док су отварали 

пакетиће. 

 

 
Мали Константин и његов пакетић 

 

 
Млађи чланови породице Медић 

Мали гестови поштовања уследили су и у дому 

породице Љиљак у селу Неузине. Иако немају 

довољно за себе, пред госте се износе најбољи 

домаћи производи (кобасица, јаја, кулен, млеко...). 

 

 
Представници СЗС у разговору са породицом Љиљак 

 

Ту смо, поред домаћина, затекли само оне најмлађе 

јер су остали испуњавали своје строго утврђене 

задатке. Прави пример где се дух и заједништво 

породице негују! Ова веома марљива и истрајна 

породица има жељу да повећа производњу хране, те 

смо разговарали о могућој помоћи око дистрибуције 

производа. 

 

 
Заједничка слика са члановима породице Љиљак 

 

Након краћег путовања стижемо до Равног Села и до 

породице Дањек. Обезбедили смо им најосновније 

животне намирнице у износу од 20.253 динара. 

Божићна акција 

у Војводини 
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Пакетићи, али и само наше присуство, развеселило је 

радознале девојчице, које су нас одмах прихватиле 

као најбоље другарице и замолиле да се пишемо у 

лексикон. „Да ли имате шминку?” и „Да ли се лепо 

облачите?” нека су од питања. Потврдни одговори су 

за нас нешто што се подразумева, али не и за њих. 

 

 
Намирнице за породицу Дањек 

 

 
Представници СЗС и најслађи чланови породице Дањек 

 

Последња породица коју смо посетили тог дана је 

породица Милутиновић, петоро малишана и дивно, 

зрело лице девојчице... Неки малишани имају 

различите сметње у развоју, а сви имају веома мало 

искуства и знања о средини ван простора у коме 

живе. Зато овакви сусрети, дружења, игре на 

њиховим лицима исписују само осмехе. 

 
Кревет на спрат за породицу Милутиновић 

 

 
Представници СЗС са породицом Милутиновић 

 

Доброта је једино благо које се давањем увећава! 

 

Зато с вером у Бога, у ове добре момке, сиромашне 

који могу да обогате друге... настављамо даље! 

 

Извештај: Мирјана Стевановић, Србија 

Божићна акција 

у Војводини 
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ПОРОДИЦА КОСТИЋ 
 

 
 

У склопу Божићне акције, представник СЗС из 

Београда са пријатељима, посетио је породицу 

Костић са Бежаније (општина Нови Београд). Том 

приликом уручено им је седам празничних 

пакетића и један усисивач, укупне вредности 9.200 

динара. Поред тога, плаћен је део дуга за струју у 

износу од 36.000 динара. 

 

 
 

Помоћ се састојала у куповини: 

– 7 пакетића по 700 дин. – 4.900 динара 

– 1 усисивач – 4.300 динара 

– и у плаћању дела дуга за струју – 36.000 динара 

Укупно: 45.200 динара 

Дана 10. јануара 2012. године у поподневним 

часовима стижемо код наших старих познаника, 

породице Костић. 

 

Децу смо овај пут обрадовали празничним 

пакетићима, док смо за домаћицу Милицу обезбедили 

неопходни усисивач. Још раније одлучили смо да 

платимо део дуга за струју Костићима, јер им је 

претило исељење због неплаћања. 

 

 
 

Свако дете је добило и по иконицу, па су заједно са 

пакетићима и усисивачем, све ставили под лепо 

окићену јелку. У кратком, али пријатном разговору са 

родитељима уз кафу и чај, сазнајемо да полако 

почиње да се развија посао превоза путника 

комбијем. На њима се види како им и тај ситан новац 

што зараде, много значи како у материјалном, тако и 

у моралном смислу. 

 

Пажњу нам је привукла мала Ангелина, која је с 

одушевљењем прихватила усисивач и одмах почела 

да „усисава“. За то време најмлађи Вукашин, коме су 

зубићи почели да расту, трудио се свим силама да 

отвори за њега чврсто запаковани слаткиш. 

Божићна СЗС 

акција у Београду 

Божићна акција 

у Београду 
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Тата Драган нас је задржавао да још мало останемо на 

дружењу, јер како каже, пакетићи ће дуже трајати док 

смо ми ту. 

 

 
 

Уз осмех, поздрављамо се са Костићима до следеће 

посете. 

 

 

 

 

 

ПОРОДИЦЕ АТАНАСКОВИЋ И ВРАНИЋ 
 

 
 

Божићна акција се наставља! Посетили смо још две 

београдске породице у насељима Винча и Мали 

Мокри Луг. Најпре породицу Атанасковић, коју 

смо већ помагали, а затим породицу Вранић, коју 

смо овог пута први пут помогли куповином основних 

животних намирница у вредности од 20.000 

динара. Искористили смо прилику да свој деци 

поклонимо празничне пакетиће и иконице. Све ово 

је увертира за предстојеће велике хуманитарне акције 

на Косову и Метохији, у Крајини, БЈРМ, Рашкој и 

Војводини. 

 

Четворочлана екипа СЗС-а упутула се најпре у Винчу 

код породице Атанасковић. Дочекује нас мајка 

Драгица са своје четворо раздрагане деце. 

Атанасковиће смо већ неколико пута обилазили и 

доносили помоћ. Овог пута понели смо само пакетиће 

и иконице за децу, на општу радост. 

 

Док су деца проверавала садржаје својих пакетића, 

мајка Драгица нам је показивала нове и сигурне 

електричне инсталације, тако да сада не морају да 

стрепе свакодневно хоће ли им се запалити барака. 

Подсећамо да су до скора Атанасковићи имали 

велики проблем са тим инсталацијама, које су биле у 

катастрофалном стању. Нажалост, ситуација је и даље 

тешка јер мајка једва успева да обезбеди средства за 

живот своје породице. 

 

Божићна акција 

у Београду 
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Пред сам крај наше посете уследило је заједничко 

сликање, али најпре су се мали Атанасковићи 

поделили у звездашки и партизански табор. Наиме, 

Љепосава није хтела да се слика заједно са својим 

братом док носи партизанов шал. Након краћег 

убеђивања на крају је ипак брат попустио сестри и 

испао прави каваљер. 

 

 
 

Ми продужавамо ка Малом Мокром Лугу код 

породице Драгослава Вранића са чак десеторо 

деце! Враниће смо, претходно, обишли у децембру, а 

овог пута смо одлучили да им помогнемо куповином 

основних животних намирница, хигијене и пелена 

Божићна акција 

у Београду 
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у ове зимске дане. За ту сврху издвојили смо 20.000 

динара. 

 

 
 

 

Након обављене куповине, поседели смо мало у дому 

Вранића у разговору са домаћином куће. Наравно, и 

овде смо поклонили свој деци пакетиће и иконице, 

што је такође изазвало неизмерну радост. 

 

 
 

Завршавајући своју мисију, на поклон добијамо и 

једну украсну ракијску флашу и роковник. 

Захваљујемо се Вранићима и полако одлазимо. 

 

Трошкови акције: 

14 пакетића: 9.800 динара 

Осн. животне намирнице: 20.000 динара 

______________________________________ 

Укупно: 29.800 динара 

 

Док се враћамо кућама, испуњава нас задовољство 

због још једне успешно спроведене акције у низу. 

Преносимо и речи захвалности свим добрим људима 

широм света који нам омогућавају да измамимо 

осмехе на лицима ове многобројне дечице. 

 

Ово је само један мали део планираних активности у 

овом месецу у склопу Божићне акције. 

 

Ускоро следе извештаји и из других крајева на 

Балкану где има српског народа, али где нажалост, 

осим социјалних проблема има и низ других. Но 

седењем се не може постићи ништа, тако да ми 

настављмо заједнички да радимо пуном паром! 

Божићна акција 

у Београду 
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ПОРОДИЦА СТАМЕНКОВИЋ 

 

 
 

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе из 

Београда обишли су деветочлану породицу 

Стаменковић са Петловог брда. Том приликом 

уручена им је помоћ у виду комбинованог 

фрижидера (24.000 динара) и усисивача (4.700 

динара). Деца су добила на поклон пакетиће и 

иконице. Овом посетом завршена је Божићна акција 

у Београду, током које су чланови организације 

обишли и помогли 4 породице. 

 

Окупљамо се у поподневним часовима, уморни од 

дочека Нове године претходне ноћи. Стижемо на 

Петлово брдо код Стаменковића, који нас 

нестрпљиво очекују. 

 

 

 
 

Деца су се обрадовала пакетићима у чији су садржај 

одмах завирили. 

 

Ми накратко разговарамо са домаћином Витомиром и 

мајком Недељком, који се захваљују нашој 

организацији и свим донаторима због помоћи која им 

је обезбеђена. Стаменковиће смо већ обилазили у два 

наврата и обезбедили им помоћ у виду основних 

животних намирница и хигијене. 

 

 

Божићна СЗС 

акција у Београду 
Божићна акција 

у Београду 
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Списак набављене помоћи: 

– комбиновани фрижидер – 24.000 дин. 

– усисивач – 4.700 дин. 

– 7 пакетића - 4.900 дин. 

_______________________ 

Укупно = 33.600 дин. 
 

Не могавши дуже да се задржимо, поздрављамо се са 

Стаменковићима и обећавамо им да ћемо их опет 

посетити. 

 

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе из 

Београда се захваљује свим донаторима и 

пријатељима организације који су узели учешћа у 

нашој Божићној хуманитарној акцији у којој смо 

успели да обезбедимо помоћ за 4 вишечлане 

породице и измамимо осмехе на лицима укупно 28 

деце. 

 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

 

Извештај: СЗС Београд 

 

 

 

Божићна акција 

у Београду 
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За Бадњи дан смо спровели још једну у низу 

успјешних акција. Овај пут план нам је био да 

новогодишњим пакетићима обрадујемо најмлађе 

чланове породица које смо до сада помагали, тако да 

смо већ десетак дана раније почели са прикупљањем 

средстава за ову акцију. Прикупљено је укупно 480 

КМ и овом приликом желимо да се захвалимо свим 

нашим донаторима. 

 

Поред наших сталних донатора акцију су својим 

прилозима подржали и Кафе бар Тифани из 

Приједора, Гинеколошко-порођајни одјел 

приједорске болнице и навијачка група Алкохол 

бојс. Посебну захвалност дугујемо братству 

манастира Клисина, који су нас поджали и овај пут 

и кексари „МИРА“ из Приједора, који су донирали 

већу количину слаткиша коју смо кроз пакетиће и 

подијелили. 

 

У овој акцији су обезбеђене основне животне 

намирнице за породице: 

Кесар – 255,87 КМ 

Марјановић – 210,35 КМ 

+ Гориво – 10 КМ 

Укупно: 476,22 КМ 

Како смо требали ићи на 3 различите стране, на 

почетку смо се подијелили у двије групе. Једна група 

је посјетила породицу Кесар из села Јутрогошта, док 

се друга група запутила у село Копривна које се 

налази између Приједора и Санског Моста, породици 

Вучковић коју смо посјетили први пут. 

 

 
Манастир Клисина 

 

Кесаре затичемо у празничном рапосложењу. Цијела 

породица на окупу, испред куће се „окреће“ 

печеница, како и доликује за Божић. Подјељени су 

пакетићи и испоручена одређена количина 

брашна, уља, тјестенине и средстава за хигијену. 

Средства за ову акцију су обезбједили наши 

пријатељи из СД Задужбина који су послали 125 € и 

којима и овдје преносимо ријечи захвалности од 

породице Кесар. 

 

 
Помоћ за породицу Кесар 

Божићна акција 

у Реп.Српској 
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Представници СЗС Република Српска са породицом 

Кесар 
 

Друга група стиже у село Копривну тачно на вријеме 

да дочека Бадњак. 

 

 
Бадњак у Копривни 

 

Испред цркве се налазимо са оцем породице 

Вучковић – Драшком. После краћег упознавања 

крећемо њиховој кући. Тамо нас дочекују Драшкова 

супруга Бојана као и њихово шесторо дјеце – кћерке 

Анастасија (10), Дајана (8) и Јелена (6) и синови 

најстарији Драган (7) и близанци Стефан и Алксандар 

(3). Кућу у којој живе успјели су направити уз велику 

помоћ мјештана и тренутно је оспособљено само 

приземље. Међутим, Драшко нам прича да је био 

прави пакао живјети без изолације, у константној 

хладноћи и влаги. На велику жалост, то се највише 

одразило на близанцима Стефану и Александру који 

су заостали за својим вршњацима. Што се тиче наше 

помоћи дјеци смо подијелили пакетиће са слаткишима 

и сликовницама, а ову посјету смо искористили више 

за упознавање са самом породицом. 

 

 
Млађи чланови породице Вучковић 

 

Кроз разговор о некој наредној помоћи, Драшко нам 

се захвалио и рекао да су тренутно успјели некако 

обезбједити оно најосновније, да им није хладно и да 

има људи којима је помоћ потребнија него њима. 

Пошто смо се увјерили да ситуација код Вучковића 

није нимало лака, а да су и Драшко и Бојана велики 

борци за своју дјецу, успјевамо некако да извучемо 

информацију од њих шта би им било најпотребније. 

Наиме, имали су краву коју су продали да би 

Божићна акција 

у Реп.Српској 
Божићна акција 

у Реп.Српској 
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обезбједили лијечење најмлађих близанаца и тренутно 

доста новца троше купујући млијеко, тако да ћемо 

гледати да у што скорије вријеме овој породици 

помогнемо куповином краве. 

 

Уз поздраве се опраштамо од Вучковића и 

настављамо даље ка селу Петрово гдје се налазимо са 

првом групом и заједно настављамо ка нашим старим 

познаницима – породици Марјановић. 

 

 
Код породице Марјановић 

 

А код Марјановића весело и раздрагано, као и свки 

пут кад долазимо. Нестпљиви момци јуре по 

дворишту и једва чекају да отворе пакетиће. Како смо 

све пакетиће за ову акцију успјели да обезбједимо од 

донација кексаре „МИРА“ и манастира Клисина, 

одлучили смо се да дио прикупљених новчаних 

средстава одвојимо за Марјановиће, а да други дио 

оставимо за неку од наших следећих акција. Тако смо 

Марјановићима овај пут помогли са најосновнијим 

животним намирницама. За помоћ Марјановићима 

смо издвојили укупно 210,35 КМ. 
 

Пошто је почело већ полако да се смркава опраштамо 

се од Марјановића и крећемо да стигнемо и код 

породице Здјелар. Домаћина и најстаријег сина не 

затичемо код куће јер су отишли да надниче, али су 

зато најмлађи били ту и њима уручујемо пакетиће. 

 
Код породице Здјелар 

 

 
Представници СЗС Република Српска са породицом 

Здјелар 
 

На крају ћемо још једном позвати све људе добре 

воље да нам се придруже у нашем даљем раду, а 

све досадашње донаторе да наставе још јаче са 

својим радом. Осмјеси дјечице коју смо обрадовали 

за Бадњи дан су њихово најљепше хвала, јер је 

заиста наше само оно што поклонимо другима. 

 

 

Извештај: Пријатељи из Приједора 
 

Божићна акција 

у Реп.Српској 
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Хуманитарна организација Срби за Србе из 

Републике Српске и Швајцарске у сарадњи са 

братском организацијом Немањићи Тићино и 

општином Лопаре спровела је прву по реду Божићну 

акцију у 2012. години. Након неколико месеци 

планирања, приступило се извођењу радова на дому 

Ћетковића који је сада проширен и сачуван од даљег 

пропадања. 

 

 
Пре почетка радова 

 

Због ниских температура није било могуће завршити 

у потпуности степенице које ће бити готове у што 

скоријем периоду. Такође, завршиће се и рад на 

ентеријеру и тиме комплетирати овај део куће. 

Приликом последње посете, представници наше 

организације однели су нешто одеће и мало слаткиша 

за најмлађе Ћетковиће. Преносимо одушевљење и 

захвалност породице Ћетковић са обновљеним 

домом. 

 

 
 

 
 

 

Већи дом за 

Ћетковиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила 

је део средстава за комплетну изградњу штале у 

домаћинству породице Павловић из Обудовца у 

Републици Српској. Укупна вредност купљеног 

материјала износи 1.150 КМ. Ово је први корак у 

малом економском пројекту помоћи шесточланој 

породици Павловић како би се у будућности стекли 

услови за узгој домаћих животиња и тиме делимично 

побољшала социјална ситуација ове српске породице. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Материјал за 

Павловиће 
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Задовољство ми је овај извјештај написати о још 

једној завршеној акцији. Задовољство јер ова акција 

показује да све више људи чита наш сајт, да нас је све 

више који хоћемо помоћи многобројним породицама 

и да је наша организација вриједна повјерења наших 

донатора. Љубојевић Горан, предсједник 

синдикалне подружнице у Електро-Бијељини, нас 

је контактирао са приједлогом да нам његов 

синдикат уплати одређену своту новца на рачун, 

којом бисмо ми уплатили дио потрошене 

електричне енергије за десет породица на подручју 

које покрива његов колектив. 

 

Јако брзо је легла уплата од 600 КМ на наш рачун 

којом смо, уз помоћ поменутог синдиката, 

обрадовали 10 породица, којима смо уплатили по 

60 КМ. Та цифра покрива мјесец дана потрошње 

струје у једном просјечном дому. 

 

Поменуте породице су: 

 

1. Вујевић Миле и Љубица (Брањево, 9 дјеце); 

2. Марић Зоран и Милена (Козлук, 8 дјеце); 

3. Станишић Миленко и Љубинка (Осмаци, 5 дјеце); 

 

 

4. Петковић Божидар и Цвијета (Братунац, 8 дјеце); 

5. Филиповић Живко и Јелица (Братунац, 4 дјеце); 

6. Тодић Миле и Снежана (Бијељина, 5 дјеце); 

7. Тодоровић Милош и Љепосава (Лопаре, 11 дјеце); 

8. Стевановић Слободан и Ранка (Лопаре, 4 дјеце); 

9. Митровић Милосавка самохрана мајка (Лопаре, 4 

дјеце); 

10. Стојишић Слободан (Лопаре, 6 дјеце). 

 

 
Стојишићи – једна од десет породица којима је 

синдикална подружница Електро-Бијељине помогла 
 

Пошто су у питању породице са пуно дјеце мислим да 

ће поменути у овом мјесецу празника моћи дјеци 

макар неке жеље испунити с обзиром да о струји не 

морају бринути. У сваком случају се надам да смо 

ових 64 дјеце бар мало обрадовали. 

 

Захваљујемо се још једном у своје и у име ових 

породица Горану и његовом предузећу. Они су 

доказ да се свако, појединац, али и колектив, може 

придружити у овој нашој борби да нам сва наша 

дјеца буду срећна. 
 

 

Извештај: Добрина Кусмук, Република Српска 

 

 

Нема бриге за 

струју 
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На Бадњи дан представник СзС из Београда са 

пријатељима, у склопу Божићне акције, посетио је 

породицу Бујак из Бродарева (општина Пријепоље). 

Помоћ, која је овом посетом уручена, састојала се у 

куповини супрасне крмаче, тежине 130 кг, укупне 

вредности од 21.000 динара. 

 

У преподневним часовима, стижемо у Бродарево, где 

примећујемо велики број људи који се окупио у 

порти цркве Светог кнеза Лазара, како би 

присуствовали традиционалном паљењу бадњака. 

Наравно паркирамо се у близини и придружујемо 

српском народу. После једанаест часова, отац Марко 

почиње са читањем молитве, освећењем и паљењем 

бадњака, док у позадини одзвањају пуцњи којима се 

прославља наступајући празник рођења Исуса 

Христа, Божић. 

 

 

Одушевљени предивним призором којем смо 

присуствовали, пут нас даље води до дома породице 

Бујак. У кући нас дочекује глава породице Зоран са 

укућанима. Најстарији син Игор је овом приликом 

био одсутан, због надничења у ресторану, како би 

зарадио више него потребан динар за свакодневне 

животне потребе. Домаћин нам прича како се пре две 

недеље оклизнуо на лед и пао на колено, што је 

проузроковало пуцање чашице колена. Постављен му 

је гипс дужином целе ноге, који мора да носи шест 

недеља. 

 

Али како каже навикао се на гипс и причу даље 

настављамо о помоћи коју смо им овај пут наменили, 

купљеној супрасној крмачи. Пошто је породица Бујак 

и пре имала свиње, већ је то разрађен систем 

задужења и одговорности. Главни и одговорни за 

њено храњење и одржавање је млађи син Илија. 

Заједно са њим обилазимо свињац, где сликамо 

пристиглу крмачу. 

 

 
 

Пошто је снег почео убрзано да пада, поздрављамо се 

са вредном породицом Бујак, која нас испраћа са 

речима захвалности. Док излазимо из Бродарева, 

обузима нас осећај задовољства, зато што смо и ову 

акцију успешно привели крају. 

 

 

С вером у Бога, 

Дарко Лојаничић 

Помоћ за 

породицу Бујак 

Помоћ за 

породицу Бујак 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе посетили су за време новогодишњих празника и 

породице Станковић и Николић из Бојника, 

породице којима је организација већ имала прилике 

да помогне, а и којима ће свакако наставити да 

помаже захваљујући подршци својих донатора и 

пријатеља. Том приликом дечици су уручени 

пакетићи, које је с великим задовољством 

обезбедила наша донаторка и представница СЗС 

Швајцарска Маја. Ситуација код ових породица 

није лака, породице се боре свакодневно са разним 

проблемима, али ми се надамо да смо им барем и овај 

пут измамили осмех на лице и обрадовали најмлађе 

јер дечији осмех и радост су од непроцењиве 

вредности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пакетићи и за 

Бојник 
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У суботу 21. јануара 2012. године огранак СЗС у 

Швајцарској организовао је сада већ традиционално 

„Вече донаторских палачинки“ у ресторану 

Stürredli у Туну. Као и увек уз слатке палачинке, 

била је то прилика да се сретнемо са пријатељима и 

донаторима организације и попричамо о плановима за 

наредну годину и сумирамо утиске о учињеном у 

прошлој години. Укупна прикупљена сума те 

вечери износи 600 франака! 
 

 

 
 

 
 

 

Донаторско 

вече у Тулну 
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Крајем јануара чланови Хуманитарне организације 

Срби за Србе из Београда обишли су породицу 

Урошевић у избегличком центру Иван 

Милутиновић у Крњачи, на територији града 

Београда. Породицу чине незапослени родитељи 

Урош и Ана са децом Милованом (22 године), 

Душанком (19), Бисерком (17), Десанком Вером (15) 

и Марком (10). Избегли су ’91 из Задра током рата у 

бившој СФРЈ. Овом приликом смо породицу обишли 

и договорили се око будуће помоћи. 

 

У недељу 29. јануара 2012. године после литургије у 

цркви Св. Симеона Мироточивог на Новом Београду, 

упућујемо се ка Урошевићима. Убрзо после 

Панчевачког моста долазимо до скретања за 

избеглички центар у коме живе Урошевићи. Иако је 

напољу било веома хладно, глава породице Урош нас 

је сачекао испред њихове бараке. Улазимо у њихову 

собу и кроз разговор сазнајемо да деле купатило са 

још 40 људи. Услови у бараци су веома нехигијенски, 

недостаје основних средстава за хигијену (сапуна, 

тоалет папира...) што узрокује појаву бактерија, 

разних инфекција и болести. Због тога и лоше хране у 

кампу, Урошевићи имају озбиљних здравствених 

проблема. 

 

Најмлађи члан Марко има проблема са оријентацијом 

и видом, тако да увек неко мора да га прати до 

специјалне школе и назад. На том путу мењају и по 

три линије градског превоза, због чега морају да се 

„шверцују“ јер немају паре за карте. Иако контролори 

који их знају имају разумевања, било је случајева да 

им неки праве проблем и пишу казне због њихове 

немаштине. Било би лепо и хумано када би град 

Београд и ГСП изашли у сусрет оваквим породицама! 

 

Урошевићи немају никаквих примања, чак ни дечији 

додатак због проблема са документима и 

избегличким статусом, иако су још од ’94 у том 

избегличком центру. И отац и мајка су радно 

неспособни, крећу се помоћу штапа. Отац је био 

рањен у рату и доживео је тежак саобраћајни удес 

због чега има шипке у ногама и отежано хода. 

Родитељи се надају да ће се наћи добри људи који би 

могли на месечном нивоу да издвајају финансијска 

средства како би редовно својој деци обезбеђивали 

основне животне намирнице и хигијену и тако 

ојачали њихово нарушено здравље и имунитет. 

 

 
 

Поред директне финансијске помоћи, породици 

Урошевић потребни су: фрижидер, мали шпорет, 

основне животне намирнице, хигијена, постељина, 

ћебад... Наша организација ће у наредном периоду 

покушати да обезбеди наведене ствари, док за 

директну финансијску помоћ позивамо пријатеље и 

донаторе наше организације, који желе на тај начин 

да помогну, да нас контактирају како би их повезали 

са породицом Урошевић. 

 

Извештај ћемо завршити Његошевим цитатом, који 

нам је рекао отац Урош, иначе професор филозофије, 

када смо ушли у њихов дом: 

„Ко разуми, к’о да је помог’а“. 

Посета СЗС-а 

Урошевићима 
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Финансијски 

извештај
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донације у 2012.  

број донатора у 2012.

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!!  

МОЛИТВА СВЕТОМ САВИ 
 

Mолите се браћо драга, 

ово мало што нас има, 

Молите се Светом Сави, 

он ће Богу и свецима, 

Да се нама опет врати, 

сва та наша околина, 

Пећ, Пришитна, 

Исток, Клина, 

Да се врати сва родбина, 

ујак, баба, тетка, стрина, 

Па да опет као некад, 

ми живимо сви у слози, 

Свети Саво ти помози, 

СВЕТИ САВО ТИ ПОМОЗИ! 

 


