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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Помно пратећи догађаје на најсветијем парчету 

српске земље, остављамо за собом још један 

садржајан месец и полако, али сигурно, грабимо ка 

крају најуспешније године од оснивања организације. 

Навикли смо се већ на разноврсне активности наших 

огранака широм света, па је тако било и овог пута. 

Донаторска окупљања, промоције часописа, 

штандови са промотивним материјалом на 

концертима и утакмицама. Успешне резултате 

преданог рада наших активиста ван матице, 

употпунили су наши чланови у Србији спровођењем 

неколико значајних хуманитарних акција широм 

Балкана. 

 

Удружене снаге аустријско-швајцарског огранка 

темељно раде на промоцији организације, као и на 

придобијању нових чланова и донатора. Промоција 

часописа братског удружења „СПОЈИ“, концерт у 

месту Бухс у Швајцарској, присуствовање утакмици 

локалног фудбалског клуба „Кајзереберсдорф – 

Србија 08“, вече палачинки у Туну као и окупљање у 

Храму Васкрсења Христова у Бечу, искоришћено је 

за прикупљање значајних донација, ширење приче о 

нашем доброчинитељском раду, као и за придобијање 

нових чланова и пријатеља организације. 

 

Месец великих хуманитарних активности 

започели смо новом акцијом у Рашкој области. У 

самој акцији помогнуте су три вишечлане српске 

породице, а утрошена помоћ износила је преко 2.500 

€. Као и увек достављена је разноврсна помоћ, а све 

по разумним потребама циљних породица. Домаће 

животиње (крава, овце), основне прехрамбене 

намирнице, опрема за купатило, одећа и обућа, књиге 

као и одбојкашка мрежа за помоћ при одржавању 

турнира за српску децу школског и средњошколског 

узраста. 

 

Друга велика акција протеклог месеца била је 

нова посета српској Крајини. Испоручена је значајна 

помоћ за седам српских породица. Главнину помоћи 

сачињавала је набавка домаћих животиња, односно 15 

оваца и једне краве. Осим тога обезбеђена су и два 

шпорета на дрва, као и материјал за опремање 

купатила. Све укупно утрошено је великих 3.000 € , 

које би требало да бар мало олакшају свакодневне 

муке српског живља на тим просторима. 

 

Наставља се са прикупљањем средстава за 

довршавање два текућа пројекта. За породицу Тамбур 

из Републике Српске односно пројекат набавке 

мотокултиватора, издвојено је нових 500 €. Са друге 

стране, за пројекат доградње куће породици Николић 

из Бојника, уплаћено је нових 127.000 динара, па се 

искрено надамо да ћемо велики део овог пројекта 

успети да завршимо до краја године. 

 

И још једном треба скренути пажњу на лепу вест 

која нам је стигла из Сједињених Америчких Држава.  

Представници Хуманитарне организације „Срби за 

Србе“ у САД-у добили су коначно званично писмо 

од федералне пореске службе IRS којом званично 

ослобађају донаторе наше организације у САД-у 

годишњих пореза. Под шифром 501c3, донатори 

наше организације ће убудуће моћи да сваку донацију 

искористе за умањење пореза, а уз то очекујемо и 

помоћ српских фирми и предузећа која послују 

широм САД-а. У плану је да се сличне потврде о 

ослобађању пореза за донаторе обезбеде и у земљама 

Европе. 

 

Борба на путу за добробит српске деце и српског 

народа у целини не престаје. Из месеца у месец наше 

активности попримају све веће размере, а све 

захваљујући преданом раду активиста на терену, као 

и доброчинства пријатеља и донатора који то 

пожртвовање знају да препознају. 

 

Позив доброчинитељима са свих меридијана је 

константно отворен, јер обесправљене српске 

породице широм Балкана заслужују сву могућу 

помоћ која им се може пружити. 

 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације "Срби за 

Србе" из Београда су протеклог викенда (14-16. 

октобар 2011.) спровели седму по реду велику 

хуманитарну акцију у Крајини. 

 

На подручју Лике (Кореница, Госпић, Доњи Лапац, 

Срб и Грачац) обезбедили смо помоћ за седам 

српских породица у вредности од 3.000 евра. Тим 

новцем купили смо: 15 оваца, 1 краву, 2 пећи и 

комплетан материјал за купатило. Имали смо и 

прилику да посетимо родну кућу једног од 

најзнаменитијих Срба – Николе Тесле. Све то не 

бисмо урадили без помоћи великих пријатеља наше 

организације – оца Далибора, оца Предрага и оца 

Југослава. 

 

Породице којима је уручена помоћ: Каран – 

Кореница, Сердар – Широка Кула код Госпића, 

Дотлић – Доњи Лапац, Овука – Доњи Лапац, Ђилас 

– Крчко брдо код Срба, Трбојевић – Грачац и Јелача 

– Грачац. 

 

Обезбеђена помоћ: 

15 оваца – 1.090 € 

1 крава – 1.070 € 

2 пећи – 620 € 

Опремање купатила – 200 € 

Трошкови пута (гориво, путарине, преноћиште) – 

200 € 
 

Акцију започињемо у Кореници, где рано у суботу 

ујутру долазимо код оца Далибора. Након кратког 

предаха, посећујемо прву породицу. То је породица 

Каран. Предраг и Тамара су се вратили у Лику, након 

15 година избеглиштва у Србији. Са њима живе и 

Предрагови родитељи, док он има великих проблема 

у проналажењу посла због тога што му је отац био 

осуђен за непостојећи ратни злочин. Стога се труди 

да макар сезонским надничењем заради колико-

толико за живот. Планира да држи овце, па 

одлучујемо да му помогнемо са 7 оваца у 

започињању бизниса, с обзиром да је у питању 

брачни пар који тек планира да заснује породицу и да 

ту и остане. Ако Бог да, можда неког наредног пута 

баш од њих узмемо овце. 

 

 
Представник СЗС са Предрагом Караном 

 

Одмах одлазимо у оближње село где купујемо овце 

код једног од домаћина. Ту смо и почашћени 

врхунским личким шљивама. У истом селу 

обилазимо и породицу Прица, којој смо у нашој 

претходној посети Крајини обезбедили краву, која се 

Нема предаје у 

Крајини! 
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у међувремену и отелила. Они инсистирају на томе да 

нам поклоне сир, чијом производњом су почели да се 

баве. 

 

 
Обилазак и куповина оваца за породицу Каран 

 

 
Члан СЗС са кравом и телетом, која је обезбеђена у 

претходној акцији за Прице 

 

Са оцем Далибором настављамо пут Госпића, где 

обилазимо породицу Сердар – једину српску 

породицу у селу Широка Кула. Село је на сваком 

ћошку обележено усташким графитима. Породица, 

коју чине деда Дане, његов син Милан са женом 

Светланом и двоје деце, Јованом (5 год.) и Јованом (2 

год.) живи буквално изоловано, пошто им се на улици 

нико од комшија не јавља (осим на неколико сеоских 

окупљања годишње када им се упућују погрдне речи). 

И поред тога, они немају намеру да напусте своје 

огњиште и не предају се, већ вредно раде. Баве се 

мало пољопривредом, држе нешто оваца и живине. 

 

 
СЗС код Сердара 

 

Ми одлучујемо да им обезбедимо једну краву, која 

ће им свакако бити од велике користи. И ова 

породица се скоро вратила у Лику из Србије, осим 

деде Данета који је био неправедно осуђен на 16 

година, али је пуштен после 4. 

 

 
Крава за Сердаре 

Нема предаје у 

Крајини! 
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Користимо прилику да са оцем Далибором обиђемо 

родну кућу Николе Тесле у насељу Смиљане код 

Госпића. Читав комплекс чине родна кућа Николе 

Тесле, Храм св. апостола Петра и Павла у којем је 

службовао његов отац Милутин Тесла и неколико 

објеката у којима су приказана нека од Теслиних 

открића. Пошто смо, захваљујући нашем домаћину, 

имали част да обиђемо једно такво место од светског 

значаја, наше путешествије настављамо ка оцу 

Предрагу у Доњем Лапцу. 

 

 
Родна кућа Николе Тесле 

 

 
Негде у Лици 

Пошто је већ падао мрак, након кратког предаха, 

ужурбано обилазимо још две српске породице. То су 

породице Дотлић и Овука. Породицу Дотлић чине 

родитељи Дамир и Мира и деца Драган (4 год.) и 

Слађана (2 год.). Незапослени су, отац надничи и 

имају дечији додатак од 600 куна (80 евра). Држе и 

нешто живине и оваца. За њих намењујемо 4 овце. 

 

 
Породица Дотлић 

 

Друга породица коју обилазимо у Доњем Лапцу је 

породица Овука, коју смо већ помогли у мају ове 

године са 2 овце, 2 јагњета и 10 кока носиља. И овог 

пута њима купујемо 4 овце. 

 

 
Са породицом Овука 

Нема предаје у 

Крајини! 

Нема предаје у 

Крајини! 
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Повратничка породица, као и Дотлићи, има троје 

мале деце и живи у изнајмљеној кући. Мајка има 

проблем са држављанством, пошто се води као 

странац – а то изискује велики број додатних 

трошкова. У Хрватској се право на држављанство 

стиче тек након 5 година сталног боравка у земљи, а 

за то време потребно је стално изнова вадити и 

плаћати визу, здравствено осигурање итд. Један од 

извора прихода им је дечији додатак од 1.400 куна. 

 

 
Млађа гарда породице Овука 

 

Набављамо осам оваца у селу Дољане и идемо на 

починак назад у Лапац. Ујутру присуствујемо 

литургији у Цркви у Доњем Лапцу и доручку код оца 

Предрага, којем се захваљујемо на гостопримству и 

помоћи, и настављамо даље ка Србу. 

 

 
Овце за Дотлиће и Овуке 

У Србу нас дочекује отац Југослав, који нас води у 

село Крчко брдо на самој граници са Босном и 

Херцеговином. Пут до села, тачније калдрма, више 

пута се преплиће са линијом између две државе – 

Хрватске и Босне и Херцеговине, а део пута се мора и 

пешке прећи. Напокон, стижемо и до деветочлане 

породице Ђилас коју смо већ два пута помагали, где 

нас дочекује читава војска деце. Од наше последње 

посете, добили су још једну принову. Ђиласи живе у 

својој кући, али током школске године имају на 

располагању од општине и стан у самом Србу. Како 

им то представља велики трошак, размишљају да се 

„угнезде“ у тој кући где имају и своју земљу. 

Нажалост, кућа није баш у добром стању. Немају 

доведену воду, него се снабдевају водом из бунара, 

кров прокишњава итд. Овог пута, ми се одлучујемо да 

им опремимо комплетно купатило (бојлер, када, 

вц шоља...). Захваљујемо се и растајемо са оцем 

Југославом и продужавамо у Грачац. 

 

 
Породица Ђилас 

 

У Грачацу, опет убрзаним темпом обилазимо још две 

породице, најпре породицу Трбојевић коју смо и 

раније помагали, а затим и породицу Јелача. За обе 

породице намењујемо по пећ на дрва, пошто иде 

зима. Трбојевићима смо пре годину дана већ помогли. 

Имају близанце Стефана и Марију који ускоро пуне 

11 година. Живе од дечијег додатка у висини од 690 

куна и бакине пензије. 

Нема предаје 

у Крајини! 

Нема предаје 

у Крајини! 

Нема предаје у 

Крајини! 
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СЗС са породицом Трбојевић 

 

За породицом Јелача је трагична година. Домаћин је 

пре неколико месеци погинуо у саобраћајној несрећи, 

а за њим је остало двоје деце (Николина 2 год. и 

Тамара 1. год.) са мајком Иваном, а са њима живи и 

његова сестра Миланка (чију смо породицу већ 

помагали у пар наврата), која иде у средњу школу. 

Поред тога, недавно су Миланки у истом дану умрли 

баба и деда. Неко време породица је била у 

катастрофалној ситуацији, буквално нису имали шта 

да једу, али сада се Ивана запослила, тако да полако 

стају на ноге. 

 

 
Представници СЗС са породицом Јелача 

Захваљују нам се на помоћи, а ми продужавамо опет 

ка Кореници да се још једном видимо и попричамо са 

оцем Далибором. 

 

 
 

У разговору сазнајемо кроз каква све туробна 

времена и искушења је пролазио овај крај. Бројни 

усташки и фашистички покољи у Другом светском 

рату, комунистичко затирање цркве, протеривања '90-

их. Али ништа не оставља толики утисак, колико и 

онај најкрвавији рат – рат међу браћом. Рат између 

четника и партизана. Бројне приче, сведочења које 

нам отац Далибор укратко препричава запрепашћују 

нас, колико год се таквих ствари већ наслушали. 

Полако крећемо ка Београду, питајући се шта је то 

што окрене брата НА брата, сина НА оца, Србе НА 

Србе? У мислима схватамо од коликог је значаја наша 

заједничка борба „Срби ЗА Србе“! 

 

Упркос свакодневним претњама, српски народ успева 

да опстане на својим вековним огњиштима, а у 

последње време зебележен је и повратак прогнаних 

породица и поред спутавања званичних власти. Част 

нам је била да управо тим храбрим породицама 

изађемо у сусрет у оквиру ове нове хуманитарне 

акције. 

 

 

Извештај: Стефан Јечменица, Србија 

Нема предаје у 

Крајини! 
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Уз Божију помоћ, у петак 30. 09. 2011. године, 

двочлана моторизована екипа хуманитарне 

организације „Срби за Србе“, у саставу Бојан Илић и 

Милош Голић, запутила се пут светиње Ђурђевих 

Ступова у Старом Расу, и уз помоћ члана Бошка 

Тимотијевића и осталих добронамерних људи 

успешно реализовала још једну велику хуманитарну 

акцију на простору Рашке Области. 

 

У самој акцији помогли смо три породице, уз 

утрошена средства од 223.960 динара. Фонд за 

акцију био је 265.500 динара (Х. О. „Срби за Србе“ 

236.500 динара, Х. О. „Стара Рашка“ 20.000 динара, 

мајице „Нема Предаје“ и „Војводство“ 9.000 динара). 

 

За 3 породице у овом делу Србије обезбеђено је 

следеће: 

1 крава – 90.000 динара  

сено за краву – 13.000 динара 

1.100 кг брашна – 38.500 динара 

хигијена и прехрамбени производи – 20.500 динара 

комплетно купатило + мајстор – 43.460 динара 

1 пар патика – 2.500 динара 

1 одбојкашка мрежа – 6.500 динара 

2 пакета хигијене и гардеробе 

Трошкови акције – 9.500 динара 
 

Укупно: 223.960 динара. 

Остатак новца је 25.540 динара и од тога ће се, 

захваљујући активистима из Новог Пазара, у што 

скорије време купити животиње за узгајање. Део 

новца од 17.000 динара, пребачен је на рачун 

организације и потрошиће се у наредној акцији на 

Космету! 

 

У суботу, 01. 10. 2011, после јутрења и службе у 

манастиру Ђурђеви Ступови, активисти СЗС 

запутили су се пут села Мишчиће (Дежева) до 

породице Радомировић. Мајка Зорица са петоро 

деце живи у оронулој кући без купатила. Тијана 

(1988), Ђорђе (1991), Никола (1994), Тања (1996), 

Милош (1997) и Андријана (1999) се купају напољу, а 

када услови то не дозвољавају морају у кухињи. У 

претходном договору са Радомировићима закључили 

смо да је овој породици неопходно доделити помоћ 

коју би они знали да искористе на далеке стазе, па је 

пала одлука да им донирамо краву. 

 

Уз помоћ пријатеља Микоте Радевића, из Сјенице, 

коме се овим путем захваљујемо, породици 

Радомировић дотерали смо краву – Жујку! 

 

 
Крава за породицу Радомировић 

 

Због могућег недостатка хране за краву у зимском 

периоду обезбедили смо им и 140 бала сена, а за 

Радомировиће узели смо још 500 кг брашна. 

СЗС поново у 

Рашкој  
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Стигло брашно за Радомировиће 

 

Породица је такође добила још пакет хигијене и 

један пар нових патика. Уз обећање породице да ће 

се о крави пажљиво бринути и да ће средити оронулу 

шталу напуштамо овај скромни дом и крећемо пут 

Голије. 

 

Око 30 км од Новог Пазара, на обронцима планине 

Голија налази се село Радаљица. У том селу живи 

породица Коматина, (наши стари знанци) Радмила и 

Вукосав са шесторо деце (четири ученика), бабом и 

дедом, једном кравом и три прасета. 

 

 
Кућа породице Коматина 

Деца су следећих узраста: Немања (1996), Миладин 

(1998), Александар (1999), Анђела (2004), Данијела 

(2006), Марко (2009). Ситуација је следећа: до 2005. 

године имали су: 4 краве, 4 телета, 2 вола и 80 оваца. 

То су продали да би живели на бољем месту, те су до 

старе куће саградили нову. Сада су спали на 1 краву, 

1 теле, 3 свиње (80-90 кг) и 1 коња. Због 

неопходности да породица добије нормалне 

хигијенске услове, за Коматине смо набавили 

плочице за купатило, каду, шољу, туш са чесмом, 

бојлер, а платили смо и мајстора који ће урадити 

купатило. 

 

 
Бошко Тимотијевић уручује материјал и елементе за 

купатило 

 

Деца немају здравствене књижице, тачније нису 

оверене. Прва информација коју смо добили јесте да 

морају платити 250 – 300 евра порез на имање да би 

остварили социјалну помоћ. Међутим, та цифра је по 

накнадном сазнању нарасла на 78.000 динара (што је 

новац који ми тренутно немамо) па смо одлучили да 

овај случај размотримо и у што скорије време 

Коматинама узмемо животиње за узгајање како би 

појачали њихов сточни фонд и омогућили им да 

трговином животињама сами дођу у ситуацију да 

плате порез и изборе се за бољи живот. Породици смо 

такође обезбедили 600 кг брашна (да имају за зиму) 

и пакет хигијене и гардеробе. 

СЗС поново у 

Рашкој  
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Стигло брашно за Коматине 

 

 
СЗС са породицом Коматина 

 

Са Коматинама, преко Новопазарске секције СЗС 

остајемо у контакту, а њихов случај ће и даље 

привлачити нашу пажњу. За посебне услове куповине 

брашна, као и транспорт брашна и елемената за 

купатило, посебно се захваљујемо пријатељу 

организације, господину Бојану Томовићу. 

 

У недељу, после службе у манастиру, и по благослову 

оца Герасима, окупљеним девојкама из Старог 

Раса доделили смо нову одбојкашку мрежу како би 

омладина Старог Раса могла да се бави и овим 

спортом, а уз Божију помоћ могуће је да ће се ускоро 

основати и одбојкашки клуб Стари Рас. 

 

 
Срби за Србе у Ђурђевим Ступовима 

 

 
Срби за Србе уручују одбојкашку мрежу 

 

Због немогућности да останемо дуже у Новом 

Пазару, двочлана екипа СЗС враћа се за Београд, а 

Новопазарска секција појачана са госпођом Гоцом из 

организације „Расанка“ обилази породицу Баловић. 

За Баловиће обезбедили смо храну и хигијену у 

вредности од 20.500 динара. 

СЗС поново у 

Рашкој  
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Намирнице за породицу Баловић 

 

На венцу планине Рогозна, близу Косова и Новог 

Пазара, налази се село Рајетиће. У њему живи 

шесточлана породица Баловић. Верица (1998), 

Вељко (1999), Сара (2003) и Кристина (2005) живе са 

оцем Тихомиром који је тешко болестан (тумор на 

мозгу) и мајком Милицом (епилептичарка). Деца су 

се нагледала очевих и мајчиних патњи. Детињство 

немају. 

 

 
       "Расанке" са породицом Баловић 

Кућа је у рушевинама и рупама. Имају нешто мало 

стоке, штале, малу башту и 18 хектара земљишта. 

Нико у породици није радно способан. Заиста јако 

тешка ситуација коју смо затекли. Породицу смо 

помогли тренутно једнократном помоћи, а у договору 

са активисткињама из организације „Расанка“ 

одлучићемо како је даље могуће помоћи овој 

породици. 

 

 
„Срби за Србе“ и „Расанке“ са породицом Баловић 

 

За успех акције у Рашкој области посебну захвалност 

дугујемо још и Оцу Герасиму, игуману манастира 

Ђурђеви Ступови, као и целом братству, госпођама 

Гоци и Душици из удружења „Расанка", породици 

Бошка Тимотијевића, госпођи Милици Радуловић на 

донацији хигијене за 2 породице и свима осталима 

који су и овога пута свим срцем били уз нас. Ми им 

свима поручујемо да нећемо стати, и да док је нас, 

наш народ неће остати сам! 

 

 

С вером у Бога 

Бојан Илић, Милош Голић, Бошко Тимотијевић 

 

 

 

Блажени милостиви, јако тиј помиловани будут. 

СЗС поново у 

Рашкој  
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У недељу, 9. октобра 2011. године, о празнику Светог 

Јована Богослова, чланови и пријатељи аустријског 

огранка Хуманитарне организације „Срби за Србе“ 

окупили су се у Храму Васкрсења Христова у Бечу. 

 

Након Свете литургије, млади хуманитарци 

потписали су у просторијама црквене библиотеке 

уговоре о аутоматским уплатама донација 

(Dauerauftrag) у висини од 10 до 20 евра месечно.  

Тако ће нашој организацији стојати на располагању 

укупно 165 евра више на месечном нивоу. 

 

 

Са тим донацијама нпр. можемо сваког месеца да 

купимо једном детету на Космету лежај, породици у 

Крајини огрев за зиму или обезбедимо храну и 

хигијенски прибор за једну породицу у Републици 

Српској. 

 

ДОНАТОРИ: 

� Данијел В. � Петар П. 

� Марко Г. � Миодраг Н. 

� Стефан Н. � Милош Ј. 

� Милан С. � Рафаела Т. 

� Игор М. � Тао Ј. 

� Данијел М.  

 

Овом идејом желимо да подстакнемо осталу српску 

браћу и сестре у матици и расејању да се организују 

на сличним или истим принципима, и тако покажу на 

делу љубав према сопственом народу и Oтаџбини. 

Нема предаје! 

 

 
 

Уколико и Ви желите да се прикључите овој 

акцији или организујете сличну у кругу Ваших 

пријатеља јавите се једном од наших 

представника у Аустрији путем електронске 

поште на адресу szsaustrija@gmail.com. 

Нова акција у 

Бечу! 
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Промоција часописа „Споји!“ 
 

 
 

У недељу, 2.октобра 2011. године, одржана је 

промоција другог броја часописа „Споји!“ у 

организацији Хуманитарне Организације „Срби за 

Србе“, Српског просветног и културног друштва 

„Просвјета“ и Српске Православне Омладине 

Инсбрук – СПО(Ј)И. Промоција другог броја 

часописа „Споји!“ одржана је након Свете Литургије 

у просторијама Храма Светог Саве у Бечу, а излагачи 

су били: проф. матерњег језика, госпођа Светлана 

Матић, затим дипл. инж. господин Жељко Гашић, 

потпредседник СПКД „Просвјета“, Мина Ковач, 

студент Конзерваторијума у Бечу и чланица хора 

Руске и Српске православне цркве у Бечу, као и 

Владимир Влајић, председник и један од оснивача 

омладинског удружења СПО(Ј)И. 

 

Овом приликом је кроз продају часописа 

прикупљена и хуманитарна помоћ у висини од 326 

евра. 

 

На самом почетку, отац Петар Пантић поздравио је 

све присутне уводном беседом о српском језику и 

ћириличном писму, а затим је Владимир Влајић 

представио најважније детаље везане за часопис 

„Споји!“ и његов други број, који носи назив „Понос 

српског бића, наша је ЋИРИЛИЦА!“ и главну тему 

„очувајмо ћирилицу!“. 

 

Тако су око 80 присутних гостију, који су испунили 

салу скоро до последњег места, могли да сазнају 

више о разлозима покретања часопис „Споји!“, као и 

да су његови циљеви да информише, пре свега, 

српску омладину у Аустрији, Швајцарској, Немачкој 

и Србији о горећим питањима из области српског 

језика и писма, српске историје и традиције, српске 

културе и духовности и да им приближи светосавску 

православну веру. 

 

Такође је изнето да часопис излази два пута годишње, 

на један од православних празника и да се тренутно 

може купити у скоро свим Храмовима СПЦ у 

Аустрији и у Берлину, главном граду Немачке, као и 

пo наруџбини путем интернет презентације 

www.spoji.org. 

 

За часопис пишу аутори из разних области, који у 

овом другом броју нуде разна сагледавања прошлости 

и садашњости ћирилице, као и различита могућа 

решења за њено очување у будућности, али су при 

томе сви уједињени и спојени око једног заједничког 

циља, а то је очување ћирилице! 

 

 

Активности у 

Аустрији 
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У наставку је дипл. инж. господин Жељко Гашић, 

потпредседник Српског просветног и културног 

друштва „Просвјета“, изнео неколико речи о учешћу 

његовог удружења у другом броји часописа 

„Споји!“, а уз то је представио и будуће планове 

„Просвјете“ на пољу очувања српског језика и 

ћириличног писма у главном граду Аустрије, као што 

је на пример пројекат „Српска причаоница“ за децу 

од 6 до 10 година, где ће се причати српске бајке и 

учити српска ћирилица. 
 

Након излагања СПКД „Просвјета“, реч је имала 

госпођа проф. Светлана Матић, професорка српског 

језика у Бечу, која је такође изнела неколико речи о 

свом учешћу у другом броју часописа „Споји!“, а 

поред тога се осврнула и на тему српске школе и 

садашње стање учења српског језика у Бечу, рекавши 

између осталог и то да је јако важно знати свој 

матерњи српски језик, јер је то основа за нашу децу, 

да на овим просторима успешно науче и немачки 

језик и тако савладају и један и други језик у 

потпуности. 

 

За сам крај промотивног дела, млада студенткиња из 

Беча, Мина Ковач, као један од многобројних аутора 

у другом броју „Споји!“, прочитала је свој текст, као 

један предукус овог часописа за све госте, добивши 

велики аплауз и позитивне реакције већине 

присутних гостију. 

 

После тога уследила је и мало дужа, али исто толико 

и конструктивна дискусија о српском језику и 

ћириличном писму, а Хуманитарна Организација 

„Срби за Србе“ приредила је хуманитарни штанд 

на којем су се продавали први и други број 

часописа „Споји!“, сакупвши тако укупно од 

продаје часописа и добровољних донација 326 

евра, који ће бити испоручени српској деци и народу 

на територијама бивше Југославије у једној од 

будућих акција. 

 

Промоција другог броја часописа „Споји!“ са 

називом „Понос српског бића, наша је 

ЋИРИЛИЦА!“ са главном темом „очувајмо 

ћирилицу!“ одржана је такође недељу дана раније у 

Инсбруку, а планирана је и за 23. октобар у Берлину. 

 

 

СПКД „Просвјета“ 

Хуманитарна Организација „СРБИ за СРБЕ“ 

Српска Православна Омладина Инсбрук - СПО(Ј)И 
............................................................................................. 

 

 

У гостима код Кајзереберсдорф – Србија08 
 

 
 

По изузетно лепом времену за фудбал, представници 

ХО „Срби за Србе“ из Аустрије су били гости ФК 

Кајзереберсдорф – Србија 08. Том приликом смо 

упознали бројне навијаче и гледаоце овог клуба са 

активностима наше организације, а били су и у 

прилици да купе наше мајице и часописе (СПОЈИ!). 

Спортски гледано, наши пријатељи нису остварили 

повољан резултат. За утеху остаје то да смо у 

хуманитарне сврхе успели да скупимо 60 € од 

продаје мајци. 

 

Будући да је ово наше прво дружење, и да ћемо се од 

сада трудити да испратимо сваку утакмицу коју 

Кајзереберсдорф – Србија 08 играју код куће, 

очекујемо још боље резултате и успехе на свим 

пољима! 

Активности у 

Аустрији 



 

 

 

Месечни извештај за октобар 2011.                     Хуманитарна организација Срби за Србе 15 

 

 
 

У суботу, 1. октобра 2011. године, представници 

Хуманитарне организације „Срби за Србе“ –

Швајцарска посетили су концерт Миљана Миљанића 

и Вере Матовић у пограничном месту Бухс у 

Швајцарској. Овом приликом представили смо рад 

организације, информисали наше пријатеље и 

потенцијалне донаторе о нашем досадашњем раду, и 

истовремено искористили прилику за продају мајица 

„НЕМА ПРЕДАЈЕ“. 

 

 
 

Укупно је продато 34 мајице и прикупљена сума од 

560 франака и 90 евра. Уз сваку купљену мајицу 

наши донатори добијали су на поклон бројаницу као 

знак захвалности наше организације. 

 

 
 

Овом приликом захваљујемо се организатору 

концерта који нам је омогућио да учествујемо на 

концерту, као и нашим донаторима који су 

препознали потребу да заједничким снагама 

помогнемо браћи на КиМ. 

 

 
 

 

С вером у Бога, 

ХО „Срби за Србе“ – Швајцарска 

СЗС и концерт 

у Бухсу 
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У недељу 16. октобра 2011. године у стану породице 

Ђаковић у Туну пријатељи и чланови СЗС 

Швајцарска организовали су, сада већ 

традиционално, „Вече донаторских палачинки“. 

Овога пута екипи СЗС огранка из Швајцарске 

придружили су се и чланови "Омладине српске 

православне црквене општине Берн". 

 

 
 

Вече је протекло у пријатној атмосфери и дружењу 

гостију, а то је била је и прилика за представљање 

даљих планова нашег огранка у Швајцарској. 

 
 

На крају, да би задовољство било потпуно, учесници 

"вечери донаторских палачинки" прикупили су суму 

од 410 франака која ће бити искоришћена за 

радове на завршетку изградње куће породици 

Ћетковић са Мајевице! 

 

 
 

До следећег дружења... 

 

 

С вером у Бога, 

Душан Ђаковић 

Донаторско 

вече у Туну 
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Као што је било у плану, Хуманитарна организација 

„Срби за Србе” је и овог месеца наставила велику 

акцију помоћи породици Николић из Бојника у 

изградњи куће. 

 

Да подсетимо, Николићи имају дванаесторо деце – 

Миленка (28 година, удата), Миодраг (26), Ненад 

(25), Срђан (23), Биљана (19), Бојана (18), Мирјана 

(17), Зорица (16), Граница (14), Јовица (13), Ружица 

(12) и Горан (11). Глава породице, отац Стојан, је као 

технолошки вишак отпуштен из грађевинске фирме 

пре неколико година, тако да ова врло скромна 

породица успева некако да преживи од 

пољопривреде, надничења оца Стојана и од социјалне 

помоћи која износи 11.000 динара. Нажалост, не 

примају дечији додатак. 

 

У разговору са оцем Стојаном, установили смо да је 

заправо највећи проблем ове породице у недовољном 

простору за једанаесторо деце која тренутно живе у 

њиховој кући. У прилог тој слици ишла је и чињеница 

да је шесторо деце спавало у соби од неколико 

квадрата на 3 кревета(??!), док су се остали сналазили 

и спавали у кухињи или код рођака који живе у 

близини. Отац Стојан је имао идеју да дозида кућу, 

али због јако тешке финасијске ситуације није био у 

могућности да купи материјал. 

Први део помоћи – материјал за доградњу спрата на 

кући у вредности од 160.000 дин – наша 

организација је обезбедила 21. септембра ове године. 
 

Пошто је први део помоћи завршен, чланови СЗС из 

Ниша отишли су код породице Николић средином 

овог месеца како би уплатили новац за почетак 

радова за другу фазу. Друга фаза изградње кошта 

127.560 динара, што је укупно око 2.800 евра која 

је наша организација уложила у овај велики 

пројекат. Први део фазе је прошао без проблема и 

Николићи су спремни да крену у реализацију другог 

дела који садржи постваљање кровне 

конструкције и постављање црепова. 

 

 
Чланови СЗС-Ниш у разговору са породицом Николић 

 

 
Садашњи изглед спрата 

 

 

Извештај: ХО „Срби за Србе“ – Ниш 

Не предајемо 

за Николиће 

Још помоћи за 

Николиће 
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Подршка породице Kingsly из Америке 

 

Породица Kingsley из Америке је, поред средстава 

која је донирала нашем огранку у Америци, послала и 

једно дивно писмо подршке. Овим путем желимо да 

изразимо нашу захвалност и солидарност са 

породицом Кingsley. Надамо се да је ово само почетак 

овакве врсте подршке и жеља нам је да се што већи 

број донатора укључи у нашу борбу за бољу 

будућност српског народа. 

 

У наставку: текст писма подршке породице Кingsley. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Срби за Србе, 

молимо вас прихватите овај скромни чек за помоћ 

нашим пријатељима на Косову (Србија). 

Као пријатељи Србије, чврсто верујемо да је Косово 

Србија! И надамо се ћемо подржати Србе на северу 

Kосова где су под опсадом насилника. Искрено, 

хришћански Срби са Косова су истински браниоци – 

и треба им помоћи на сваки могући начин. Надамо се 

да ће овај скромни допринос помоћи. 

Хвала вам! 

______________________________________________ 

 

 

„Мала српска продавница“ уз СЗС 
 

 
 

 

Пријатељи Хуманитарне организације „Срби за Србе“ 

из „Мале српске продавнице“ као и YU sport 

shop-a прикључили су се нашем донаторском тиму и 

подржали рад наше организације продајом наших 

мајица „НЕМА ПРЕДАЈЕ“ чији ће комплетан 

приход ићи за помоћ српском народу на Косову и 

Метохији. 

 

Ово је само нови корак у стварању преко потребне 

српске слоге широм света. 

 

 

 

ХВАЛА НА ПОВЕРЕЊУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка 

нашем раду 
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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!!  
  

ИДЕМ НА КОРДУН  
 

…У мени има и воље и снаге 

Све препреке савладати могу 

Жељу сам давно исказао Богу 

Не рече ми да ићи не могу 

 

Стићи ћу ја до мог родног краја 

На кућиште ђе ми кућа била 

Биће сретна моја родна земља 

Она ме је појила ранила... 

 

Милош Крњета 


