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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Још један садржајан месец препун хуманитарних 

акција је иза нас. Током месеца маја успешно је 

посећено и помогнуто 25 породица на најразличитијим 

местима широм Балкана. Такође, организована је 

прослава славе организације на два континента и два 

хуманитарна догађаја у Београду. Круна свега је 

фантастичних 23.000 € прикупљених донација. 

Месец мај започет је синхронизованим акцијама у 

Српској Крајини, Рашкој области и на Косову и 

Метохији. Главно тежиште било је на акцији у Српској 

Крајини, током које је посећено 14 породица, које су 

делом помогнуте том приликом, док се очекује да 

остатак помоћи буде испоручен у наредном периоду. 

Укупна вредност целе акције је приближно 13.000 €. На 

другој страни, у Рашкој области, представници наше 

организације обишли су неколико породица, којима ће 

договорена помоћ бити обезбеђена до краја текуће 

године. Што се тиче Васкршње посете светој земљи, 

Косову и Метохији, она је више била информативног 

карактера. Међутим, том приликом додељено је 350 € 

помоћи за куповину приколице за мотокултиватор 

породици Столић из Велике Хоче. 

Настављена је Божићна акција на подручју Старе 

Србије. Испоручена је помоћ шесточланој породици 

Николић из Старог Нагоричана у виду комплетног 

опремања купатила и набавком једног шпорета. 

На подручју уже и северне Србије, посећено је и 

помогнуто шест породица почевши од југа Србије где је 

поново посећена породица Николић из Бојника. 

Породици Николић уплаћено је приближно 2.000 € за 

наставак великог пројекта доградње куће који траје већ 

више од пола године уназад. У истој општини посећена 

је поново породица Станковић којој је испоручена 

помоћ у виду основних животних намирница. Помоћ по 

Србији настављена је слањем једнократне помоћи у 

износу од 20.000 динара породици Рајчић из Смедерева. 

У Београду обишли смо од раније познате породице 

Костић и Урошевић, којима смо овом приликом изашли 

у сусрет набавком основних животних намирница. На 

крају месеца конкретно је помогнута и породица 

Љиљак, набавком намештаја и беле технике у 

вредности од око 800 €. 

Достојанствено је обележена слава организације Св. 

Василије Острошки како у Београду, тако и у Њујорку. 

На првом већем окупљању у Београду, организован је 

славски ручак где се у пријатној атмосфери окупило око 

педесет активиста и пријатеља наше организације. 

Центар хуманитарних дешавања овог месеца био је 

дефинитивно наш главни град. По први пут је 

организовано хуманитарно такмичење у шутирању 

тројки „Тројка из блока“, коју је својим учешћем 

подржало преко сто учесника. Подршка је добијена и од 

стране интернет и тв медиа, као и од стране бивших 

кошаркашких репрезентативаца и самог Кошаркашког 

Савеза Србије. На турниру је прикупљено око 1.100 €. 

Наредни викенд обележила је нова хуманитарна журка, 

овога пута у клубу „Гарден“ и том приликом је 

прикупљено око 700 €. Обе ове манифестације имале су 

за циљ прикупљање средстава за помоћ у изградњи куће 

породици Баловић из Рашке области. 

Надовезујући се на пројекат изградње куће породици 

Баловић, лепе вести су нам стигле из Женеве. „Српско 

културно друштво Женева“ подржало је пројекат 

изградње куће породици Баловић донацијом у износу 

од 4.000 €. Осим нове подршке добијене из Швајцарске, 

представници нашег огранка организовали су ново 

слатко палачинка дружење на ком је прикупљено 470 

CHF. 

Дуго планирани хуманитарни концерт у Бечу, 

одржан је последњег викенда у мају. У одличној 

атмосфери коју су заједничким снагама направиле 

познате београдске реп групе ТХЦ ла Фамилија и 

Фантастична четворка, прикупљено је укупно 2.670 €. 

Саосећајући са новим страдањима и притисцима 

којима су поново изложени наши сународници на 

Косову и Метохији, планирамо нове активности за 

наредни период. Акценат стављамо на реализацију 

раније започетих акција и пројеката. Сходно томе, 

очекујемо још већу подршку свих вас који подржавате и 

потпомажете наш рад, и овом приликом позивамо на 

саборност и слогу у тренуцима када је то можда и 

најпотребније. 

 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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У склопу нове Васкршње акције на подручју Српске 

Крајине под називом „За Васкрс Крајине“ представници 

ХО „Срби за Србе“ заједно са пријатељима посетили су 

тринаест угрожених породица са подручја Далмације 

и Лике. Акцији су се великодушно прикључили 

пријатељи из Грађанске иницијативе из Вуковара 
који су обезбедили више од 50 пакета играчака, 

слаткиша и школског прибора за Крајишку децу. 

Велику захвалност за помоћ у припреми и каснијој 

реализацији целе акције дугујемо братству манастира 

Крка, као и свештенству Далматинске и Горњо-

Карловачке Епархије. Морамо истаћи да смо овом 

приликом били гости и Његовог Преосвештенства 

Епископа далматинског Г. Г. Фотија, који је пружио 

свесрдну подршку активностима организације. 

 

Планирана средства за спровођење ове акције износе 

близу 14.000 евра. Поред главног дела помоћи, свакој 

од породица уручена је освећена икона Св. Саве – дар 

пријатеља „Међународног јавног фонда јединства 

православних народа“ као и неколико књига 

православне литературе.  

 

Помоћ која је и која ће бити испоручена у наредних 

неколико недеља је следећа: 
 

– Овце – 6 ком. 

– Крава + теле 

– Грађевински материјал 

– Три фрезе 

– Апарат за варење 

– Ситан алат 

– Шпорет на дрва 

– Замрзивач 

– Фрижидер 

– Ђубриво 

– Кревет на спрат – 3 ком. 

– Кревет обичан –10 ком. 

– Орман двокрилни – 3 ком. 

– Столице – 14 ком 

– Душек – 16 ком. 

 

Акцију која је трајала три дана, започињемо посетом 

у Доњој Суваји (Лика), трочланој повратничкој 

породици Радета Богуновића. Породица се одлучила 

пре пола године на повратак у своје село, где ће 

покушати узгојем стоке да створи боље услове за 

опстанак под тешким животним условима које 

повратнички живот носи са собом. Наша организација 

им је помогла значајно у томе куповином шест оваца. 

 

 
Најмлађи члан породице Богуновић 

 

Главни део акције спроводимо у месту Кистање, 

тачније по околним селима где на бранику српства 

преживљавају српске породице као грађани другог 

реда. Осим егзистенцијалних проблема са којима се 

боре из дана у дан, додатну тензију прави група тзв. 

СЗС за Васкрс у 

Крајини 
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Јањеваца (Хрвата са Косова и Метохије), која је након 

прогона 1995. године плански насељена на то 

подручје. Светла тачка и друштвени, а првенствено 

духовни, центар Срба тог краја представља велика 

светиња из 14. века манастир Св. Архангела Михаила 

крај Крке. Братија манастира у ком је иначе једна од 

неколицине Богословија, својски се труди да помогне 

народу на све могуће начине. Манастир запошљава 

између 15 – 20 људи, којима је рад у манастиру 

једини извор прихода. Политичке партије у Срба 

очигледно болују од истих болести широм Балкана, а 

уверили смо се да је тако и у Хрватској. Гола борба за 

власт и сарадња са онима који су их пре нешто више 

од деценије протерали , док је повратнички народ на 

ивици егзистенције карактеришу српску свакодневницу 

и на том простору. Срећом по српски народ, манастир 

Крка са својом Богословијом поново живи пуним 

плућима, на општу радост и корист Срба тог краја. 

 

Прва породица коју обилазимо у том крају је 

породица Небојше и Сузане Штрбац и њихово 

четворо деце (Јелена 14, Милица 13, Лазар 11 и 

Марија 11). 

 

 
СЗС са породицом Штрбац 

 

Породица Штрбац тренутно живи у кући својих 

рођака, док им је са друге стране у изградњи нова 

кућа од стране државе. Обзиром да ће се ускоро 

уселити у нову кућу, одлучено је да им се набаве два 

кревета и шест столица, као и апарат за варење 

како би Небојша имао прилику да од свог рада 

прехрањује породицу. 
 

Након Штрбаца долазимо до породице Шоргић, коју 

смо упознали пре три године приликом наше прве 

посете тим пределима. Мало тога се променило код 

ове породице од наше прошле посете. И даље живе у 

трошној кући без купатила, која чак није у њиховом 

власништву. Обзиром да имају четири девојчице 

(Андреја 16, Александра 12, Мирјана 10 и Ивана 9), 

решили смо да за њих набавимо четири столице, 

кревет на спрат и орман. 

 

 
У разговору са породицом Шоргић 

 

Следећа породица коју обилазимо је породица Неђе 

и Милене Бјелановић и њихово троје дечице 
(Александар 6, Сара 4, Јована 2). Ова побожна 

породица, коју смо могли да видимо и на недељној 

служби у манастиру Крка покушава да оспособи 

један већи објекат за живот уз малу просторију у којој 

тренутно сви живе. Доградњом те просторије би се 

створили адекватни услови за живот ове храбре младе 

породице и њихове дечице. У наредном периоду 

доставиће се грађевински материјал у висини од 

око 2.200 евра, који ће у многоме помоћи да та 

дечица имају пристојне услове за одрастање. 

СЗС за Васкрс у 

Крајини 
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Милена и Јована Бјелановић 

 

Пут нас даље води до породице Жељка и Радмиле 

Радић и њихово четворо деце (Стефан 12, Ивана 10, 

Сандра 4 и Ивона 1). Као и друге породице и 

породица Радић преживљава на социјалној помоћи. 

 

 
СЗС са породицом Радић 

 

Да су велики борци, показује и чињеница да су 

изразили велику жељу за добијањем фрезе како би 

могли да обрађују имање које поседују. Нама ништа 

друго није преостало осим да се својски потрудимо да 

и за ову породицу обезбедимо фрезу. Обзиром да ову 

породицу чини и четворо малолетне дечице, осим 

фрезе у плану је и набавка кревета на спрат и 

једног ормана. 

 

Настављамо у истом темпу и до породице Тишма. 

Ову породицу чине родитељи Здравко и Мирјана и 

њихово четворо деце (Милан 24, Александра 21, 

Стеван 14, Љубомир 17). Као и породица Бјелановић 

и ова породица муку мучи са неадекватним 

простором у којима живи. Иако су деца одрасла, ова 

шесточлана породица живи у свега две просторије. 

Поред тога отац Здравко је тежак инвалид (нема ногу) 

што у многоме отежава већ тешку ситуацију. Иако је 

у таквом стању, Здравко је ведрог духа и не жали над 

својом судбином, већ успешно израђује разноразне 

предмете од дрвета, које понекад успе и да прода.  

 

 
СЗС са породицом Тишма 

 

Главни део помоћи за ову породицу ће бити набавка 

грађевинског материјала у висини од око 1.500 

евра, за покривање плочом три недовршене 

просторије, која ће требати значајно да им побољша 

услове живота. Поред тога, глава породице Здравко 

нас је замолио за набавку алата за обраду дрвета, уз 

помоћ којих ће израђивати нове предмете од дрвета и 

тиме доносити додатне приходе својој намученој 

породици. 

СЗС за Васкрс у 

Крајини 



 

 

 

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

 

Акцију на подручју Кистања завршавамо посетом 

породици Вељка и Сретане Вујасиновић. Породицу 

чине и њихова три сина (Стефан 20, Бранислав 14 и 

Чедомир 11). Тежак период адаптирања целе 

породице на повратничке услове је полако за њима, а 

да би комплетно оставили све недаће за собом и 

створили боље услове за будућност својих синова, 

замолили су нас за набавку фрезе како би 

обрађивали винограде које поседују. Поред тога 

обезбедићемо за Вујасиновиће и три кревета. 

 

 
Заједно са породицом Вујасиновић 

 

Сутрадан акцију настављамо у Обровцу посетом 

осмочланој породици Тривуна и Радмиле Баљак, 

који имају шесторо малолетне деце (Петар 17, 

Бранко 15, Милана 13, Божидар 11, Биљана 10, 

Жељко 8), што је заиста редак случај у ионако већ 

разуђеној српској популацији на подручју Крајине. У 

забаченом селу крај Обровца у тешким условима 

живи ова многочлана породица. Цела делегација 

дечице нас је сачекала испред куће, одушевљена 

добијањем краве (1.000 евра) коју им је наша 

организација набавила. Све нас је обрадовала вест да 

се поменута крава отелила неколико дана по доласку, 

тако да је скромни сточни фонд ове породице 

значајно обогаћен. Велике наде ова породица полаже 

у добијену краву, која би требала да буде главни 

извор прехране млеком и млечним производима за 

бројну дечицу Баљак. Осим краве, планирано је да се 

за ову породицу ускоро достави и један замрзивач. 

 

 
Теле породице Баљак 

 

Након тога продужавамо до Доњег Карина и до 

породице Ђуре Богуновића. Трагични услови 

живота у којима живи самохрани отац Ђуро са 

својих четворо малишана (Игор 9, Никола 8, Лидија 

6, Матеј 5) подсетили су нас на услове под којима 

живе многе породице на Косову и Метохији. Оронула 

камена кућа, без купатила није једино што мучи ову 

породицу. Наиме, пре одређеног времена мајка и 

супруга је напустила своју породицу и оставила оца 

без прихода, да се брине сам о четворо малолетне 

деце. Животни услови, или боље рећи неуслови, које 

смо овде затекли су оставили убедљиво најјачи 

утисак на све нас. Ђура показује да га овакви 

животни услови ипак нису савладали до краја и 

замолио нас је за набавку фрезе како би обрађивао и 

нешто мало своје земље коју поседује, али у већој 

мери и земљу других породица у околини и на тај 

начин обезбеђивао кору хлеба за своју породицу. У 

најскоријем року ћемо се потрудити да обезбедимо 

СЗС за Васкрс у 

Крајини 
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адекватну фрезу за породицу Богуновић, како би 

сопственим радом Ђура успео да извуче своју 

породицу из економских тешкоћа у којој се налазе. 

 

 
СЗС са породицом Богуновић 

 

Следећа породица коју обилазимо је породица Милана 

и Славице Вулетић из Куле Атлагића и њихово 

четворо деце (Милош 15, Младен 9, Николина 1 и 

Влада 3 месеца).  

 

 
СЗС са породицом Вулетић 

У сличним условима живи и ова породица као и 

породица Богуновић. На сву срећу ситуација у овој 

породици је нешто боља јер су присутна оба 

родитеља, иако је Милан инвалид из претходног 

отаџбинског рата. За Милана и његову породицу 

обезбедићемо шпорет на дрва и четири столице, 

како би макар мало побољшали услове у којима 

преживљавају. 

 

Последње место у Далмацији које обилазимо током 

ове акције, јесте место Смилчић у ком смо посетили 

две породице. Прва породица је породица самохране 

мајке Весне Олујић, која живи са двоје деце 

(Василијом 12 и Маринком 10) у новом стану, који су 

добили у замену за спаљену кућу у месту ком су 

живели пре рата. Обзиром да је стан донекле намештен, 

за њих ће бити обезбеђен један комбиновани 

фрижидер. 

 

 
СЗС са породицом Олујић 

 

На препоруку локалног свештеника, уз помоћ ког смо 

и пронашли породице из ових крајева, долазимо и до 

друге јако специфичне породице из истог места, која 

није била у плану за помоћ. У питању је породица 

СЗС за Васкрс у 

Крајини 
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Шушак Тодора и Аните који имају двоје деце 
(Стефани 7 и Алекса 4). Ова породица је специфична 

по томе јер се недавно вратила на своје огњиште 

након деветогодишњег боравка у Америци. Из 

привидне социјалне и економске сигурности коју 

нуди Америка, одлучили су се за повратак на своје 

разрушено огњиште и у неизвесну будућност. 

Предузимљиви Тодор започео је узгој воћа, што би 

требало у скорије време да да велике резултате. Оно 

што смо сви заједно препознали код Тодора је знање, 

умеће и велика храброст. Поред свега овога, Тодор 

планира, а и дао је чврсто обећање да ће након што 

воће крене да даје своје плодове, упошљавати и доста 

наших људи из околних села на својим плантажама. 

Сходно свему изложеном, одлучено је да се за 

потребе развоја плантажа набави ђубриво. 

 

Овом посетом завршавамо обилазак породица на 

подручју Далмације. У повратку свраћамо до старих 

пријатеља у Кореницу (Лика), где уговарамо 

испоруку намештаја за потребе породица широм 

Далмације. На лицу места сазнајемо непријатне вести 

о смрти оца породице (Саве) Маринковић чију смо 

породицу помогли пре две године у једној од акција. 

Иза Саве је остало двоје малолетне деце, која су до 

тог тренутка живела само са оцем. Социјална служба 

се већ појавила и прети да свакога дана одузме децу и 

пошаље их у хрватску породицу на старање. Да није 

све тако црно у нашем српском народу, показује и 

пример првог комшије који је изразио жељу да усвоји 

децу и да се брине о њиховом одрастању. Заиста и 

више него хуман гест, којим смо сви били дирнути. 

Обзиром да ни поменути комшија нема скроз погодне 

услове за пријем ово двоје деце, решили смо да одмах 

одреагујемо и подржимо поменутог човека и да за 

двоје деце купимо два кревета и један орман. 

 

Након вишемесечног планирања, Васкршња акција у 

Крајини до пола је спроведена успешно,а очекује се 

да у наредних месец дана до краја спроведемо акцију 

као што је првобитно и замишљена. Надамо се да ће 

набављена помоћ бити на корист породицама којима 

је намењена, а тамо где је то могуће и на опште добро 

локалне српске заједнице. Поврх свега очекујемо да 

сама наша посета и достављена помоћ помогне 

породицама пре свега да остану и опстану на старој 

српској земљи и да уз свесрдну помоћ Епархија 

Српске Православне Цркве, као и многобројних 

организација као што је наша и свесних појединаца 

Српска Крајина поново заживи старим сјајем. Уз веру 

и наду да ће ова наша акција служити као светао 

пример свима којима је српство и Крајина у срцу, 

остаје нам само да још једном укажемо на проблем 

повратничких породица у Српској Крајини и да 

кажемо да српски народ још увек постоји и да не само 

што га не смемо заборавити, већ га морамо свесрдно 

помагати. 

 

 
 

 
 

 

ЖИВЕЋЕ КРАЈИНА! 

СЗС за Васкрс у 

Крајини 
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Последње недеље априла месеца 2012. године, 

активисти Хуманитарне Организације Срби за 

Србе спровели су хуманитарно-информаривну акцију 

на просторима Рашке области са два циља: први, да 

се упознају угрожене српске породице за које се већ 

дуже времена зна а које још нису добиле нашу помоћ 

и други, да се отпочне са пројектом изградње куће 

породици Баловић са Рогозне. Успешно изведеном 

акцијом оба циља су у потпуности испуњена а изведен 

је и конкретан план помоћи угроженим српским 

породицама у Рашкој области у наредних годину дана. 

 

У петак 27. априла уз помоћ огранка из Новог Пазара 

обишли смо две породице. 

 

Прва је петочлана породица Славковић из села 

Пљевљани, надомак Новог Пазара. Глава породице 

је госпођа Анкица Славковић, која живи са своје троје 

деце Саром (3), Иваном (15), Иваном (20) и девером 

Драгошем. Породица Славковић до пре неколико 

месеци није спадала у угрожене породице којима је 

неопходна помоћ, међутим од Децембра њима се 

срушио цео свет. Најпре је преминула свекрва 

госпође Анкице, затим за месец дана њен супруг, па 

за месец дана девер. Стање породице је сада 

трагично. Драгош који је тежак инвалид (изгубио обе 

шаке због промрзлина у снегу) има минималну 

пензију а мала Сара скромни дечији додатак од 5.000 

динара месечно. Породица сем тога обрађује малу 

башту и то су њихове тренутне могућности. 

 

 
СЗС и породица Славковић 

 

Да ствар буде још гора недавна оштра зима скроз је 

уништила пластеник у дворишту па је сада и питање 

да ли ће породица имати поврће које им је углавном 

чинило исхрану. У договору са породицом Славковић 

решено је да им се у најбржем могућем року обезбеди 

нови пластеник и неколико кокошака као прва помоћ, 

па да се на даље виде које су могућности за њихов 

опоравак. 

 

У истом селу наилазимо на седмочлану породицу 

Сендрић. Миливоје и Анита имају петоро деце, 

Светлану (24), Мирјану (23), Милена (18), Немању (8) 

и Исидору (5). Породица Сендрић живи од дечијег 

додатка од 4.800 динара за 2 детета, бави се 

земљорадњом (пшеница) и поседује једну краву и 

десет кокошака. У разговору сазнали смо да су 

породици потребне основне ствари за домаћинство 

(фрижидер и електрични шпорет) а такође да би 

добродошле и животиње за узгој (прасе а посебно 

крава). 

СЗС у Рашкој 

области 
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СЗС и породица Сендрић 

 

Након ноћења и литургије у Манастиру Сопоћани, у 

суботу 28. априла обишли смо и преостале породице. 

Прве две породице обишли смо захваљујући братству 

Манастира и игуману Теоктисту који их иначе 

помажу кад су у могућности. Обе породице живе у 

непосредној близини Манастира и није било тешко 

наћи их. 

 

 
СЗС са игуманом манастира Сопоћани, оцем Теоктистом 
 

Четворочлана породица Милошевић налази се у 

селу Дољани. Отац и син надниче у Београду док су 

мајка Гордана и кћи Јелка (23) на имању. Јелка, којој 

су установили тумор на мозгу је оперисана, али су 

остале последице, тако да о њој бригу води мајка. 

Живе од 9.000 динара социјалне помоћи и онога што 

им јача половина породице нередовно шаље. Нешто 

хране извуку и из скромне баште. Помоћ која би 

могла да дође у обзир овој породици огледа се у 

покућству (покварен им је фрижидер и имају јако 

лоше кревете) и живини за узгој (потребно око 30 

кокошака). 

 

 
СЗС и породица Милошевић 

 

На десетак километара од Манастира Сопоћани, у 

Себечеву, живи сиромашна породица Илић. У 

једнособној баскији (кућа од прућа и блата, око 25 

квадрата) живе два студента, средњошколац, отац, 

мајка и баба. Породицу чине Стојана, Вита и Славо и 

троје деце Младен (24), Слађан (22) и Драган (17). 

Отац и мајка надниче и јако мало зарађују па је то 

недовољно за живот ове породице која свој спас 

тражи у помоћи Манастира. Кућа је јако трошна и 

оронула, немају купатило, кревети су лоши, покућство 

скоро па не постоји. Од животиња породица располаже 

са неколико коза и једном кравом. Једина је српска 

породица у ширем окружењу. 

 

Деца су била добри ученици док су имали могућности 

да се школују, а сада су препуштена сиромаштву и 

њихова будућност је неизвесна. Посебно је проблем 

са најстаријим Младеном који је психички оболео и 

нервно комплетно нестабилан. Лечи се у Краљеву, до 

СЗС у Рашкој 

области 
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сада је био три пута на лечењу. Слађан је студент 

четврте године економског факултета у Новом 

Пазару. Он од куће иде пешке, зато што нема новца за 

пут. Мајка је радила у фабрици обуће, предузеће је 

одавно пропало и није успела ништа извући као 

социјални програм. Отац, је психички видно лабилан. 

Ментално најстабилнија је баба, која је дефинитивно 

стуб породице. Решење њихове ситуације је горући 

проблем и захтева доста планирања па се може 

слободно подвести под пројекат. У сваком случају 

мораће се уложити доста труда како би ова породица 

некако стала на ноге. 

 

 
Услови у којима живи породица Илић 

 

 
СЗС и породица Илић 

Након два сата вожње стижемо до шесточлане 

породице Баловић и села Рајетиће. Не губећи време 

одмах крећемо у конкретан договор око изградње 

куће. Тихомир Баловић, глава породице, довео је 

мајстора и помоћника, као и човека који би требало 

да уведе воду. Господин Радош Сендрић из Новог 

Пазара, пријатељ организације, преузео је на себе сву 

организацију око пројекта на чему му се најиксреније 

захваљујемо. 

 

 
СЗС са породицом Баловић 

 

Састављамо полако списак потебног материјала за 

кућу, договарамо се око радне снаге и почиње се са 

копањем темеља. У наредних неколико недеља 

требало би да се дотера материјал, излије плоча и 

полако да крену да се дижу зидови. 

 

 
Договор око изградње куће породици Баловић 

СЗС у Рашкој 

области 



 

 

 

Месечни извештај за мај 2012.                                      Хуманитарна организација Срби за Србе 12 

 

 
Равњање земље за постављање темеља 

 

Спона између нас као финансијера и мајстора као 

извођача биће управо господин Радош. Морамо и да 

се захвалимо господину Сулејману, који је о свом 

трошку довео багер, изравно терен, поставио темеље 

и тиме оставио један итекако снажан и позитиван 

утисак на све нас. Време смо искористили и за мало 

дружења са породицом, а потом се упутили пут 

Голије. 

 

 
СЗС и Тихомир Баловић 

 

Стари знанци, седмочлана породица Коматина, из 

села Радаљица, прва је наша станица на Голији. 

 
СЗС и породица Коматина 

 

Породица је већ помагана у неколико наврата (храна, 

купатило, животиње за узгој) а сада је горуће питање 

њихова штала. Оштра зима срушила је кров на штали 

па је за њихову егзистенцију од велике важности да 

се иста до јесени оспособи. Договорено је да им се 

обезбеди материјал за поправку штале и евентуално 

још нека животиња а потом би породица била у 

могућности да се, бавећи се сточарством и 

земљорадњом, финансијски и животно стабилизује, 

што нам увек и јесте примарни циљ. 

 

 
Срушена штала породице Коматина 

 

СЗС у Рашкој 

области 
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Последња породица коју смо успели да обиђемо јесте 

породица Милојице Шарца у селу Дојиновиће, на 

скроз супротном крају Голије. Сат времена тумбања 

по брдима и чукама на крају се исплатило и успели 

смо поново да стигнемо до Шараца. Шарци су иначе 

већ једном симболично помогнути пре неколико 

година, а пратећи развој њихове ситуације закључак 

је да им је овога пута потребна много озбиљнија 

помоћ. Отац Милојица је удовац, и има петоро деце: 

Родољуб (31), Мирољуб (28), Милица (22), Миланка 

(17) и Милка (17). Сва деца су здрава изузев Миланке 

која је слабовида и болује од епилепсије. 

 

 
Спаваћа соба породице Шарац 

 

Породица је вредна, прима 7.000 динара месечно 

додатак, има леп сточни фонд од око 50 оваца и 2 

краве, но и поред тога њихов живот је изразито 

тежак. Пре свега покућство породице је оскудно, 

кревети су оронули, недостаје им електрични шпорет. 

Кућа им се састоји из два дела, новог и старог. У 

старом делу куће где се налазе спаваће собе плафон, 

направљен од блата и прућа, прети да се уруши. У 

кућу није уведена вода и у њој нема купатила. Од 

свега наведеног приоритет би био да се стари део 

куће тотално реконструише, да се уведе вода и 

породица Шарац помогне са још пар животиња, а 

онда да се Шарци сами потруде да умножавањем свог 

сточног фонда обезбеде себи бољи живот. 

 
СЗС и део породице Шарац 

 

Од осталих активности организације ваља истаћи да 

је за 3 дана остварена и ојачана сарадња са братством 

манастира Ђурђеви Ступови, Сопоћани и Црна Река, 

да је симболично помогнуто у изградњи спортског 

терена у Дежеви, као и да је на истом месту такође 

подржан локални фудбалски турнир. 

 

 
СЗС са пријатељима организације на будућем спортском 

терену у Дежеви 
 

 

С вером у Бога и Свету Србију, 

Бојан Илић 

СЗС у Рашкој 

области 
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Овогодишња Васкршња акција на простору Косова 

и Метохије је, за разлику од претходних, имала 

много више духовни, него материјални карактер. У 

оквиру акције поклонили смо 15 икона Светог Саве 

које су донирали наши пријатељи из организације 

„Фонд јединства Православних народа“. Поред 

тогa, обишли смо две породице са којима смо се 

договорили око помоћи коју ћемо им пружити у 

наредном периоду. 

 

Aкцију смо започели у Грачаници где смо 

присуствовали јутарњој служби у манастиру, а затим 

смо се нашли са нашим пријатељем Мирелом из 

Швајцарске који се уз помоћ својих фотографија бори 

и сакупља новац за Србе на Косову и Метохији. 

 

Прво одредиште тог дана било је Старо Грацко, село 

за које вероватно многи не би чули да његове 

становнике није задесила страшна судбинa. Наиме, y 

предвечерје 23. јула 1999. године у пољу, у близини 

села, за време жетве, мучки је убијено 14 мештана. 

Овај злочин је нешто што је на село и све мештане у 

њему оставило дубок траг и одразило се на све 

сегменте живота. 

 

Прва породица коју смо обишли и којој смо даривали 

икону била је породица Живић. Бака Љубица Живић 

је у крвавој жетви остала без два синa, а недуго затим, 

погинуо јој је и трећи син. Бака cада живи са две 

снаје, Соњом и Весном, и ca седморо унучади. У 

кратком разговору са овим намученим женама – које 

познајемо из наших претходних акција у којима смо 

им помагали – сазнали смо да се у селу све теже живи 

и да куће по селу – које је некада било чисто cрпско – 

све више купују Aлбанци. 
 

 
Бака Љубица Живић 

 

Следећа породица којој смо посетили и даривали 

иконом била је породица Радојице Стојановића 

коју смо такође помагали у једној од наших 

претходних акција. Радојица је у крвавој жетви остао 

без оца, али упркос томе није напуштао своје село и 

остао је у њему да живи са супругом и два сина. 

 

Последња породица коју смо обишли у овом 

страдалном селу била је породица Јелене Цвејић. 

Јелена је у крвавој жетви остала без оца Љубише, а 

пре неколико месеци остала je и без супруга, те она 

сада сама издржава и подиже три сина – Драгишу, 

Александра и Николу. Као и две претходне породице, 

Јелену и њене синове помaгли смо у нашим 

За Васкрс на 

Космету 
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претходним акцијама, с тим да смо се овог пута 

договарали око начина на који бисмо могли да им 

пружимо помоћ и у будућности. 

 

 
Радојица Стојановић 

 

 
Јелена Цвејић 

Пре него што смо напустили село Старо Грацко и 

наставили пут ка Брезовици, једну икону смо 

поклонили сеоском учитељу, Зорану Ћиркивичу 

Учи, у знак захвалности што нас увек сачека и помогне 

нам око свега што нам је потребно. На путу ка Брезовици 

зауставили смо се у Липљану где смо посетили Црквy 

Ваведења Пресвете Богородице и Црку Флоре и Дамјана. 

 

Породица због које смо се упутили на Брезовицу је 

породица Тансијевић из села Беревце у општини 

Штрпце. Породицу Танасијевић чине отац Славиша, 

мајка Јелена и четворо деце – Јована (13), Ивана (10), 

Тијана (8) и Јован (5). У нашој претходној акцији, у 

јануару ове године, са Танасијевићима смо се договорили 

да покренемо акцију реновирања и изградњe њихове 

куће, пошто они до тада сем зидова нису имали готово 

ништа. Први део реновирања – који смо успешно 

завршили уз помоћ „Српског клуба“ из Њујорка – 

подразумевао је изградњу купатила. 

 

 
Купатило породице Танасијевић 

За Васкрс на 

Космету 
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Током ове посете договорили смо се да у скорије време 

започнемо и изградњу крова који им је непходан ради 

нормалног функционисања, а затим и друге неопходнe 

радовe на кући. 

 

После Брезовице упутили смо се у Призрен у посету 

малој Милици, једином cрпском детy које живи у том 

граду. Са Милицом и њеном мајком Евицом нашли 

смо се код цркве Богородице Љевишке како би им 

предали икону коју смо им наменили. 

 

 
Мала Милица са деком 

 

Наша cледећа дестинација била je Ђаковица, град 

који представља “забрањено место“ за Србе. Једина 

српска „оаза“ у овом готово чисто албанском граду је 

манастир Успења Пресвете Богородице у коме живе 4 

Српкиње. У манастиру смо се задржали веома кратко – 

тек да прозборимо по коју реч са ђаковичким бакама 

које нас увек радо угосте и којима свака посета и 

За Васкрс на 

Космету 
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разговор са људима који им ретко навраћају значи 

више него било шта. 

 

Наставили смо пут ка манстиру Високи Дечани где 

смо се састали са Оцем Исаијом који је у братсву 

манастира задужен за xуманитарни рад. Оцу Исаији 

смо овом приликом предали нашу донацију за помоћ 

при куповини приколице за мотокултиватор породици 

Столић из Велике Xоче. Наиме, Столићима је у 

пожару, пре пар месеци, страдао коњ уз помоћ кога су 

радили и преживљавали. Захваљујући монасима из 

Дечана и добротворима из Америке, породици Столић 

је купљен мотокултиватор и фреза како би могли да 

наставе да раде и сами себе издржавају. 

 

 
Aлександар Столић са оцем Марком и новом фрезом 

 

Следеће одредиште нам је било je cело Дреновац 

које се налази на пола пута између Пећи и Клине. 

Прва cрпска породица која се вратила у ово, до темеља 

разрушено, село је породица Ранка Богићевића. Овај 

некадашњи службеник општине Клина се у Дреновац 

вратио са супругом. Понешене његовим примером, у 

село се вратило још дванаест српских породица. 

Ранко и његова суруга имају четворо деце – Владимира 

(25), Александру (21), Мирјану (19) и Слободана (17). 

Троје старијe деце студира у централној Србији и 

одлични су студенти, а најмлађи син је у средњој 

школи. Због тога што тренутно нема посао – иако је 

добијао гаранције са различитих страна да ће му 

радно место бити обезбеђенo у cрпској општини 

Клина – Ранко није у могућности да сам финасира 

школовање своје деце, те смо му овом приликом 

обећали да ћемо му помоћи око пла ћања рате за 

школовање ћерке. 

 

 
Ранко Богићевић 

 

Последња дестинација на нашем путу је била село 

Осојане код Истока. У овоме селу сачекао нас је наш 

стари познаник и пријатељ Габријел Тот, који нам је 

приредио вечеру и помогао нам да поделимо иконе 

мештанима овога села. Једну икону смо даривали 

Габријелу и његовој породици, супрузи Вањи и деци 

Анђели (13), Невени (10) и Оливеру (8).  

 

Следећа породица из Осојана којој смо посетили је 

породица Лацмановић. Породицу Лацмановић чине 

домаћин Цветко, његова супруга и тројица синова. 

Код куће затичемо најмлађег сина Топлицу (13) коме 

предајемо икону. Породица Ђурић Рашка је следећа 

на нашем списку. Ова породица је од наше претходне 

посете увећана за још једног члана тако да их сада 

укупно има петоро – Рашко, његова супруга Ивана, и 

три ћерке Ивона (4), Лана (1) и најмлађа Теа рођена 

пре три месеца. Даривамо и њима икону и одлазимо 

код породице Репановић Зорана који живи са 

супругом Јеленом и троје деце, Петром (6), Николином 

(2) и Луком (1). 

За Васкрс на 

Космету 

За Васкрс на 

Космету 
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Породица Ђурић 

 

 
Породица Репановић 

Последња породица на овоме нашем путу била је 

породица Лазић Звонка коју чине Звонко, супруга и 

троје деце Анастасија (8), Александар (6) и Томица 

(2). 

 

Након поздрава са Габријелом, кренули смо ка 

Косовској Митровици, спуштајући ce полако кроз 

Дреницу која је некада била позната као друга Света 

Гора, а у новијој историји као најтврђе упориште 

терориста, која је готово „очишћенa“ од Срба. Три 

иконе које нисмо успели да поделимо оставили смо 

нашем пријатељу Мирелу који ће их предати 

корисницима народних кухиња у Косовском поморављу. 

 

 
 

 
 

Нема предаје! 

 

 

Извештај: Ђорђе Бојовић, Србија 

За Васкрс на 

Космету 
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У склопу велике акције на територији Старе Србије 

која је започета посетом јануара ове године, 

комплетирана је планирана помоћ за једну од породица 

коју смо обишли, породицу Николић из Старог 

Нагоричана. За шесточлану породицу Николић 

обезбеђена је помоћ у виду набавке електричног 

шпорета и елемената за опремање купатила. 

Сматрамо да ће ова помоћ бити од значајне користи за 

породицу у којој се налази четворо малолетне деце. 

 

 

 
 

 
 

 

Стигла помоћ 

за Николиће 
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Стигла помоћ 

за Николиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Ниша и Швајцарске током васркшњих 

празника обрадовали су две многочлане породице из 

Бојника – породице Николић и Станковић, којима 

наша организација већ дуже време помаже. 

 

Велики пројекат доградње куће породици Николић 

је настављен, тако да је наша организација у овој 

фази обезбедила материјал како би се цела кућа 

средила споља у укупној вредности од 211.000 дин. У 

наредних месец дана очекује се да ће овај велики 

пројекат бити завршен. 

 

 
Кућа породице Николић 

 
 

 
 

 

Код породица 

у Бојнику 

Код породица 

у Бојнику 
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Породици Станковић однешени су поклони у виду 

основних животних намирница, одеће и слаткиша 

за децу које су донирали наши пријатељи из 

Швајцарске. Посебну захвалност дугујемо породици 

Ђорђевић и госпођи Оливери и њеним пријатељицама, 

који су се истински потрудили да овим многочланим 

породицама највећи хришћански празник прође у 

радости и весељу. 

 

 
Дом породице Станковић 

 

 
 

 

Извештај: СЗС – Ниш, СЗС - Швајцарска 

Код породица 

у Бојнику 
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Праћени умилним зрацима ђурђевданског сунца, 

након Свете Литургије два тима Хуманитарне 

организације Срби за Србе запутила су се пут 

Неузине покрај Сечња како би у домаћинској 

атмосфери куће породице Љиљак прославили овај 

велики празник и уручили прикупљене дарове. 

 

Након двочасовног путовања дочекала су нас 

насмејана лица Илије, Јовице и Рајка – најмлађих 

представника ове вредне једанаесточлане породице – 

који су се несумњиво највише обрадовали посети, а 

праву радост изазвали су поклони које смо уручили: 

 

– столице (9 ком.), 

– тросед, 

– двосед (2 ком.), 

– трокрилни орман, 

– двокрилни орман, 

– тањири и чаше. 

 

Укупна вредност испоручене помоћи износила је од 

120.000 динара, док су трошкови пута износили 

10.720 дин. Овом приликом захваљујемо се 

пријатељима наше организације из продавнице Дом 

Маркет из Београда који су на целокупну робу 

направили попуст од неколико десетина хиљада 

динара а уједно и сами донирали ситно покућство! 

 
 

 
 

Будући да је Стојанка крајем прошлог месеца 

прославила свој 18. рођендан, чланице новосадског 

огранка припремиле су за њу посебан поклон који се 

састојао у одећи и козметици, али и духовној 

литератури као својеврсној припреми за Свету Тајну 

Крштења која би требало да се реализује током маја 

месеца у фрушкогорском манастиру Крушедол. Тим 

поводом, пријатељ организације је Стојанки 

поклонио музичку линију, а њеној браћи два 

мобилна телефона. То је било право изненађење за 

породицу и сасвим смо сигурни да ће унети весеље у 

њихову уобичајено радну атмосферу, а посебно код 

старије деце. 

Ђурђевдан код 

Љиљкових 
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Док је мушки део екипе водио озбиљне разговоре о 

будућим пројектима којима би ХО „Срби за Србе“ 

подржала планове оца Славка и његових синова, 

женски део је уживао у игри са раздраганим 

малишанима и разговору са мајком, женом херојем и 

темељом ове породице. 

Том приликом договорена је посета најмлађих 

чланова породице женском делу новосадске екипе 

која би требало да буде реализована са првим данима 

летњег распуста. Овом договору највише се 

узвеселио мали Јовица који се целог дана трудио да 

нас својим досеткама одржи у сјајном расположењу и 

на тај начин укаже најтоплију добродошлицу. 

 

Пошто су дефинисани наредни кораци сарадње, 

домаћини су нам указали част и позвали нас за 

празничну трпезу уз коју су се наставили разговори о 

најразличитијим темама наше свакодневице. Поред 8 

чланова наше организације био је присутан и мајстор 

Јадранко који је поред монтирања допремљеног 

намештаја породици уступио један фен и један 

продужни кабл. На самом крају дружења уследило је 

заједничко фотографисање свих присутних, а 

недостајала је једино Даница која овога пута није 

била код куће. 

 

 
 

Не можемо се отети утиску да је овог Ђурђевдана у 

кући Љиљкових владала неизмерна радост и дух 

истинског пријатељства. Само на крају, не можемо са 

сигурношћу тврдити ко је кога тог дана помогао 

будући да се ниједан комад намештаја не може 

мерити са количином чисте и племените љубави коју 

су нам као на длану, несебично даровали ти 

малишани, а која је у свету у коме живимо постала 

прави раритет. А намештај се ипак, признаћете, може 

купити на сваком ћошку. 

 

 

Извештај: Јелена Лаки и Милана Грк 

Ђурђевдан код 

Љиљкових 
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СЗС помогли Рајичиће 

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је 

крајем месеца априла породицу Рајичић из 

Смедерева. Самохрану мајку Мају и њено четворо 

деце, поред свакодневних проблема, задесила је, 

нажалост, и велика трагедија. Наиме, Мајина беба, и 

најмлађи члан ове веома скромне породице, је због 

срчаних проблема преминула. Узимајући у обзир ове 

околности, организација је одлучила да донира помоћ 

у вредности од 20.000 дин. за куповину основних 

животних намирница и других потребштина. Искрено 

жалимо због ове веома тужне ситуације и надамо се 

да ће доћи бољи дани за породицу Рајичић. 

______________________________________________ 

 

Помоћ за Костиће и Урошевиће 

 

Крајем априла месеца Хуманитарна организација 

Срби за Србе помогла је две породице у Београду – 

деветочлану породицу Костић и избегличку 

седмочлану породицу Урошевић. Након апела за 

помоћ и сазнања да су породице у веома тешкој и 

алармантној ситуацији, организација је одлучила да 

изврши набавку основних животних намирница у 

укупној вредности од по 10.000 дин. и на тај начин 

отклони огромну бригу која мучи све чланове 

породице. 

 
Породица Костић са намирницама 

 

 
Намирнице за породицу Урошевић 

 

 

 

 

СЗС у тешким 

тренуцима... 
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Слатко донаторско дружење у Швајцарској 
 

 
 

У суботу 28. априла смо још једном имали част да 

окупимо наше драге пријатеље великог срца и 

организујемо дружење уз слатке палачинке. Овом 

приликом смо их такође упознали и приказали 

најновије пројекте и акције наше организације. 

Добротворно дружење је прошло успешно и можемо 

се похвалити прикупљеном сумом од 470 CHF. 

 

 
 

На овај скроман начин се поново срдачно 

захваљујемо породицама Јанковић и Шнајдер, нашим 

пријатељима из Софије Ивану Филипову и Сопхији 

Никовој, Игору Банзићу, Зорану Ранчићу, Љиљани 

Николић, Сандри Велти, као и активним члановима 

огранка СЗС Швајцарска. До следећег окупљања! 

Промоција часописа у Бечу 

 

 
 

У недељу, 27. маја 2012. године, у организацији Српске 

Православне Омладине Инсбрук – „СПО(Ј)И“, а уз 

подршку Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ и аустријског огранка Хуманитарне 

организације Срби за Србе, одржана је промоција 

трећег броја часописа „Споји!“ са главном темом 

„Одлив становништва и високообразованих“, односно 

„Зашто је потребно да се вратимо својим коренима и 

отаџбини?“. Хуманитарна организација Срби за Србе 

је овом приликом поново приредила хуманитарни 

штанд на којем је уз продају часописа и других 

артикала прикупљена хуманитарна помоћ у висини 

од 359 евра. 

 

 
 

У оквиру промоције велики број посетилаца имао је 

прилику да се упозна са кратком историјом часописа, 

Активности 

СЗС огранака 
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садржајем најновијег броја, финансијскoм конструкцијом 

истог и наравно са будућим плановима у пројекту који 

предвиђају комплетну трансформацију часописа у 

заједнички пројекат горе наведених организација. 

Гости су такође могли да чују ставове познатог 

економисте из Београда и једног малинара из 

Ивањице о томе како је могуће покренути српску 

привреду уз повратак капитала и младих стручњака 

из дијаспоре. 

______________________________________________ 

 

Хуманитарни концерт у Бечу 

 

 
 

У суботу 26. маја 2012. године одржан је велики 

хуманитарни концерт познатих београдских реп 

група ТХЦ ла Фамилија и Фантастична четворка 

у Бечу, у клубу All In. На концерту који је 

организовала Хуманитарна организација Срби за 

Србе из Аустрије присуствовало је преко 200 људи 

који су својим присуством и добрим расположењем 

допринели фантастичној атмосфери. 

 

Са задовољством можемо рећи да је на овој хип хоп 

вечери укупно прикупљено 2.674 € и 50 дин. 

 

Концерт су отворили млади бечки репери: Spike & 

Brainfuck Entertainment и Ортаци – Шваба, Пинки 

и Манијак, који су својим извођењем прилично 

„загрејали“ масу, а након тога наступили су Шкабо, 

Марлон Брутал и њихова група Фантастична 

четворка, као и група ТХЦ ла Фамилија који су 

довели атмосферу до усијања. 

 
 

Гости су током ове вечери имали прилику да се 

упознају са радом и мисијом наше организације и да, 

уколико то желе, оставе добровољан прилог, купе 

мајицу или цд-ове група. Сва та прикупљена средства 

ће наравно бити искоришћена за потребе акција наше 

организације на Косову и Метохији и српској Крајини, а 

све у циљу да се помогне угроженим породицама и 

њиховој деци. 

 

Приходи остварени на концерту: 

– спонзори 350 € 

– донације 2122€ + 50 динара 

– мајце 132 € 

– цд-ови 70€ 

Укупно: 2.674 € + 50 дин. 

 

Трошкови организовања концерта: 

– закуп клуба 290 € 

– флајери 40 € 

– постери 70 € 

– хостел 345 € 

– оброци 50 € 

– обезбеђење 270 € 

– превоз 750 € 

Укупно: 1.815 € 

 

На крају остварен је нето приход од 859 €. 

 

Желимо још једном да се захвалимо свим спонзорима 

(Gabel&Co., Cafe Bar – Sportwetten Prestige, Tesla 

Elektrotechnik), донаторима и пријатељима наше 

организације који су присуствовали овом догађају и 

који су тиме дали велики допринос у остваривању 

боље будућности нашег народа! 

Активности 

СЗС огранака 
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Хуманитарни турнир „Тројка из блока 

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе 

организовала је 19. маја први по реду хуманитарни 

турнир у шутирању тројки под називом „Тројка из 

блока“ који је одржан на теренима основне школе 

„Лаза Костић“ у 23. блоку на Новом Београду. Дејан 

Томашевић, Дејан Бодирога и Кошаркашки савез 

Србије подржали су организовање овог такмичења. 

На турниру је учествовало преко 100 такмичара 

различитих узраста, а победник такмичења био је 

Јован Радуловић са 13 поена у финалу. 

 

 
 

Циљ ове хуманитарне манифестације био је 

прикупљање финансијских средстава за изградњу 

куће шесточланој породици Баловић из Рашке 

области. Укупни приходи били су 121.100 дин. у које 

су укључени приходи од спонзора, учесника и 

донатора. 

 

Турнир су свечано отворили шутом за три поена 

кошаркаш Дејан Милојевић испред Кошаркашког 

савеза Србије и Бошко Ћирковић Шкабо из 

Београдског синдиката. Музички део програма водили 

су реп групе ТХЦ ла Фамилија и Фантастична четворка. 

Након трочасовних квалификација „жестоке“ борбе за 

три поена, 10 најбољих такмичара пласирало се у 

финале и били су награђени скромним робним 

наградама.  

 

Поред победника Јована Радуловића, друго место 

освојио је Марко Мишковић док је на трећем месту 

био Алекса Пиштољић. Најмлађи учесник такмичења 

имао је само 3 године, а најстарији 62 године. 

 

 
 

Један од главних организатора овог хуманитарног 

такмичења био је и Младен Матијашевић из 

организације „Срби за Србе“ који је дао свој 

коментар на целокупну манифестацију: 

– Испунили смо сва очекивања зацртана пре почетка 

турнира. Уложили смо огроман напор да по први пут 

организујемо овакву спортску, а уједно и хуманитарну 

акцију. Радује нас чињеница да смо успели да окупимо 

пре свега младе људе да кроз спортско и витешко 

надметање допринесу једном племенитом циљу. 

Захваљујемо се свим учесницима, спонзорима и 

донаторима који су подржали нашу манифестацију. 

 

Новинари СОС канала и Танјуга били су на лицу места 

и извештавали са овог јединственог хуманитарног 

догађаја. 

СЗС догађаји у 

Београду 
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Ову хуманитарну акцију свесрдно су подржали: 

Кошаркашки савез Србије, Дејан Бодирога, Дејан 

Томашевић, Дејан Милојевић, градска општина Нови 

Београд, ТХЦ ла Фамилија и Фантастична Четворка, 

Принцип прес, Позориштанце Пуж, директор, 

наставници и ученици ОШ „Лаза Костић“, Red Bull, и 

Бео Даг, док су спонзори ове манифестације били: 

АСБВ Термотехника, теретана Fitline Gym, City 

Service Београд, Тарго телеком, Тениски клуб Газела, 

Мax caffe, Мишконе пластик, и Proud Mary. 

 

 
 

СЗС журка у клубу Гарден 

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе успешно је 

организовала журку у београдском клубу Гарден у 

четвртак 24. маја. Ово добротворно вече имало је за 

циљ прикупљање средстава за изградњу куће породици 

Баловић из Рашке области. Упркос чињеници да је у 

касним вечерњим сатима над Београдом била потпуна 

провала облака, на журци се окупило скоро 200 гостију, 

како из Београда и Србије, тако и широм света. Укупно 

је прикупљено 60.940 динара, 130 евра и 20 фунти! 

Овом приликом упућујемо посебне речи захвалности 

Скандал бенду који се побринуо за сјајну атмосферу, 

клубу Гарден и свим запосленима као и нашим 

пријатељима који су својим присуством допринели да 

заједно учинимо још једно добро дело. ХВАЛА СВИМА! 

 

 
 

СЗС догађаји у 

Београду 
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Хуманитарна организација Срби за Србе обележила је 

12. и 13. маја своју славу Светог Василија Острошког 

Чудотворца. Представници наше организације из 

Београда окупили су се у суботу пред почетак литургије 

у храму Светог Симеона Мироточивог где је пресечен 

славски колач и освештано жито. 

 

 
 

Сутрадан, у недељу 13. маја, уприличен је славски 

ручак за чланове, волонтере, пријатеље и донаторе 

организације у ресторану Цер на Новом Београду. У 

пријатном дружењу и лепој атмосфери сумиране су 

досадашње акције и направљени планови за будуће. 

Специјални гости на овом славском ручку били су 

чланови наше организације из Лос Анђелеса. 

 

 
 

Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Њујорка прославили су, такође, славу наше 

организације Светог Василија Острошког у цркви 

Светог Саве 12. маја. Пресечен је славски колач, 

освештано жито и прочитане молитве за све чланове 

и донаторе наше организације у САД и широм света 

који добрим делима већ седму годину за редом 

помажу српски народ и угрожене породице на 

подручју широм Балкана. 

 

 
 

 

Свети Василије Острошки моли Бога за нас! 

 

 

 

 

Обележавање 

славе 
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Молитва Светом Василију Острошком 
 

Свети Василије, велики угодниче Божији, 

помози свима па и мени. Велики бранитељу вере 

Православне, одбрани и нас који твоју Свету 

веру држимо, и с надом теби приступамо. 

Велики архијереју Божији, помоли се Богу 

Сведржитељу за све људе твоје, па на послетку 

и за мене недостојног и последњег. Тврдошки 

витеже и Острошки подвижниче, спасавај нас 

од беда видљивих и невидљивих... 

Измиритељ си био завађене браће, измири и 

сада све завађене, збратими разбраћене, овесели 

тужне, укроти самовољне, исцели болне. Свети 

Василије Чудотворче и Оче наш духовни, чуј и 

услиши чеда твоја духовна у Христу Исусу 

Господу нашем. Амин. 


