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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Са пуно полета, ентузијазма и пожртвованости, а 
испуњени љубављу према свом народу где год он да 
се налазио, спроведено је мноштво најразноврснијих 
акција у режији чланова наше организације и у 
месецу септембру. Братском слогом у сарадњи са 
другим организацијама посећен је поново наш народ 
у Хрватској, неколицина породица широм Србије је 
помогнуто, а посебно истичемо да су наши чланови 
били сведоци на светој тајни крштења двеју породица 
које су помагане више пута до сад. 
 

Почетак и прву половину активности у септембру 
обележиле су конкретне хуманитарне активности. 
Посећене су породице Стојановић (код Јагодине) и 
Трифуновић (крај Ваљева). Посета породици 
Стојановић је овога пута била обавештајног карактера, 
док је у породици Трифуновић извршена провера 
пристиглих кревета на спрат за децу, које је наша 
организација набавила по хитном поступку за ову 
угрожену породицу. 
 

Подручје Рашке области је нажалост и даље 
неисцрпан извор потреба социјално угрожених српских 
породица. Овог месеца значајно је помогнута породица 
Костовић из села Љуљац куповином косилице у износу 
од 96.000 динара. Док је за најмлађе чланове породице 
Јешић из Пријепоља послата помоћ за куповину 
школског прибора, као помоћ у припреми за полазак у 
школу. 
 

Породице из северне покрајине овај пут су биле 
помогнуте на најузвишенији могући начин на који 
нека породица може бити помогнута. Уз несебично 
ангажовање наших представника из Новог Сада наши 
стари знанци породице Љиљак и Дањек крштене су у 
манастиру Крушедол. Наши представници у улози 
сведока-кума на крштењу употпунили су овај свечани 
тренутак у животима ових намучених породица. Од 
активности на северу државе издвајамо и посету 
породици Јовановић коју чини самохрана мајка и 
њено петоро деце, како би се упознали са недаћама са 
којима се ова породица суочава свакодневно. 

Врхунац активности овог месеца је свакако била 
нова велика акција посете и помоћи најугроженијим 
српским породицама са подручја Крајине у Хрватској. 
У сарадњи са две братске организације СПО(Ј)И из 
Инсбрука и СД „Задужбина“ из Словеније посећено је 
и конкретно помогнуто осам породица. 
 

Од ван хуманитарних активности издвајамо да смо 
били гости на слави организације „Мајка девет 
Југовића“ у Грачаници и ручку уприличеном поводом 
привођења крају радова на пројекту доградње куће 
породици Николић из Бојника. 
 

После дужег времена, коначно су у продају пуштене 
и нове мајице наше организације од чије продаје ће се 
финансирати велика већина свих наших хуманитарних 
акција, са нагласком на подручје косовско-метохијских 
енклава. Крај месеца је обележило ново окупљање 
пријатеља и чланова организације у Чикагу, на новој 
палачинка журци, приликом које је прикупљено 
значајних 615$. 
 

Српске породице са великим бројем деце, што је 
по данашњем поимању све више од двоје, налазе се 
на друштвеним маргинама независно од подручја у 
ком су настањене. Поред друштвене маргинализације, 
вишечлане српске породице додатно се суочавају са 
проблемима специфичним за подручје у ком живе 
што додатно отежава целокупну ситуацију. Са друге 
стране решавање њихових свакодневних проблема на 
дужи временски период иде руку под руку са 
квалитетнијим животом и најмлађих чланова, што 
захтева подизање нивоа помоћи на много виши ниво. 
Ангажованост сваког правдољубивог човека је 
дужност зарад бољег сутра целокупног српског 
народа. Стога вас позивамо да и даље будете ослонац 
нашем хуманитарном прегалаштву или да се у 
најскорије време прикључите овој неравноправној 
борби за стабилнију будућност српске деце и 
њихових породица. 
 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Почетком месеца септембра спроведена је нова 
заједничка акција помоћи угроженим српским 
породицама на подручју Крајине. У овој акцији 
нешто скромнијег обима посећено је шест породица. 
Помоћ је допремљена одмах на лицу места за три 

породице, док ће у наредном периоду свеобухватном 
планираном помоћи бити помогнуто укупно осам 

породица. Инцијативи наше организације свесрдно су 
се придружиле братске организације новчаним 
средствима – Српска Православна Омладина 

Инсбрук 1.000 € и Српско друштво „Задужбина“ из 

Словеније са 700 €. У наредних неколико недеља, 
наша организација уплатиће око 1.800 € за потребе 
посећених породица. 
 

 

Списак допремљене и планиране помоћи: 
- веш машина; 

- агрегат; 

- моторна тестера; 

- шпорет на дрва; 

- замрзивач; 

- кревет на спрат; 

- столице; 

- креветац за бебе; 

- дрва за огрев; 

- основне животне намирнице. 

 
Први део акције спроводимо на подручју Лике. Наша 
прва станица у Лици је Кореница у којој је 
планирано да посетимо две породице. У већ раније 
договореном плану помоћи обилазимо прво од раније 
већ познату шесточлану породицу Панић, коју смо 
до сада већ неколико пута значајно помагали. Отац 
Милан нажалост још увек битку бије са хрватским 
државним органима који га неправедно терете за 
наводне ратне злочине и због чега је већ био 
приморан да одслужи део затворске казне. То све 
носи са собом одређене последице, између којих 
можда и најбитнију, као што је немогућност добијања 
редовног запослења. Сходно свим наведеним 
околностима овог пута одлучујемо у договору са 
породицом да купимо професионалну моторну 

тестеру, како би отац Милан могао својим радом и 
одласком у надницу да оствари додатне приходе за 
своје четворо деце. 
 

 
Моторна тестера за породицу Панић 

СЗС акција у 

Крајини 

СЗС акција у 

Крајини 

СЗС акција у 

Крајини 
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Након Панића, у Кореници долазимо до младе 

трочлане повратничке породице Шорак. Породица 
Шорак се храбро одлучила на повратак у Кореницу са 
својом шестомесечном бебом Дајаном. 
 

 
У разговору са породицом Шорак 

 

 
Веш машина и усисивач за породицу Шорак 

У новоизграђеном стану у Кореници који је добијен 
на коришћење и који је потпуно празан, договорена је 
набавка једне веш машине за овај млади брачни пар. 
Обзиром на то да је отац породице био на послу за 
време наше посете, са мајком одлазимо у оближњу 
продавницу где одмах купујемо веш машину и уз 
добијени попуст, добијамо и један усисивач. Надамо 
се да ће ова скромна помоћ унапредити тежак живот 
ове младе повратничке породице који са собом носи 
повратак из избеглиштва. 
 
Наставак акције на подручју Лике спроводимо у 
Доњем Лапцу. Прву породица коју посећујемо јесте 
петочлана породица Рашета. Породицу чине отац 
Дражен и мајка Рада и њихово троје деце Јована (17 
год.), Немања (14 год.) и Бранкица (3 год.). На први 
поглед стекли смо утисак да је породица Рашета једна 
вредна и пожртвована породица. 
 

 
У дому породице Рашета 

 
Оба родитеља су тренутно незапослена што се 
практично и подразумева када су у питању Срби 
повратници. Отац Дражен, иако инвалид из рата, 
свим снагама се бори за своју породицу. Доказ за то 
је и завршетак радова на отварању фарме коза, коју 
ова породица планира да отвори. Сходно потребама 
које изискује отварање једне такве фарме, њихова 
жеља је била набавка једног агрегата за струју који 
би им био од велике користи за већ поменуту фарму. 
Обзиром на то да је један од примарних циљева наше 

СЗС акција у 

Крајини 
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организације помоћ вредним и радним породицама и 
њихово економско осамостаљивање, одмах је 
договорено да се Рашетама купи неопходни агрегат. 
 
Након што смо били срдачно угошћени, опраштамо 
се и настављамо пут до породице Кантар. Ову праву 
малу породичну задругу чини девет чланова. Два 
брата са својим породицама и њихови родитељи. 
Главни разлог за помоћ је брачни пар Кантар 
Бранимир и Ирена који имају троје деце Милану (7 
год.), Јелену (5 год.) и Милоша (3 месеца). 
Бранимиров млађи брат Милан такође живи у том 
домаћинству са својом младом супругом Смиљаном.  
 

 
Породица Кантар 

 
Највећи део времена смо провели у причи са вредним 
Бранимиром који је по занимању ауто-механичар и 
који радом у својој малој импровизованој радионици 
успева да заради нешто средстава како би издржавао 
своју породицу. Највећи проблем тренутно са којим 
се суочава цело ово домаћинство јесте изолација куће 
у којој сви живе. Породица је имала средстава за 
изолацију само једне стране куће док је остатак 
изложен немилосрдним временским условима који 
владају на том подручју, а чији се почетак очекује за 
који месец. Обзиром на то да у овом домаћинству већ 
има троје малолетне деце и да је у кући још један 

млади брачни пар који ће уз Божију помоћ ускоро и 
сам добити потомство, план је да се у најскоријем 
могућем року пошаљу средства за куповину 
материјала за изолацију преосталог дела куће. 
Након утврђеног плана помоћи поздрављамо се са 
вредним домаћинима и настављамо пут Грачаца. 
 
У Грачацу се нисмо дуго задржавали већ смо 
пријатељима организације који помажу наше акције у 
том крају оставили новчана средства за помоћ двема 
породицама које добро знамо од раније, а за које су 
нам стигли ургентни позиви за помоћ. Прва породица 
коју смо замољени ургентно мимо наше планиране 
помоћи да помогнемо јесте деветочлана породица 

Ђилас која броји чак седморо малолетне деце. Отац 
породице Радислав је тешко оболео пре два месеца и 
породица је остала без икаквих прихода. Сходно томе 
остављено је око 90 € за хитну набавку основних 

животних намирница. Друга ургентна помоћ 
остављена је за Миланку Јелачу која тренутно живи 
са својом сестром и коју смо у више наврата помагали 
претходних година. Остављена су средства за набавку 

5м
3
 дрва за огрев. 

 
У поподневним часовима коначно стижемо до 
Кистања у ком се налазимо са пријатељима 
организације са тог подручја и уз чију помоћ 
обилазимо последње две породице планиране за 
помоћ у овој септембарској посети Крајини. 
Првобитни план је промењен на лицу места, па смо 
на позив локалног свештеника из Бенковачке 
парохије, уместо породица из Кистања решили да 
обиђемо две породице у селима недалеко од 

Бенковца. 
 
Прва породица коју смо обишли јесте петочлана 

породица Ћалић у селу Бргут коју чине отац Милан, 
мајка Јасна и дечица Милица (7 год.), Марко (6 год.) 
и Милош (4 год.). И овде се суочавамо са тешком 
животном свакодневницом која прати српске 
повратничке породице. Породица Ћалић се по 
повртку на своје огњиште суочила са потпуно 
спаљеном кућом и свим пратећим објектима. 
Немајући где, уселили су се у објекат до њихове куће 

СЗС акција у 

Крајини 

СЗС акција у 

Крајини 
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који је некада представљао локалну продавницу и 
која, такође у девастираном стању, је опет пружала 
какав такав кров над главом. Сада у колико толико 
сређене три просторије живи ова петочлана породица, 
која ће за који месец ускоро бити богатија за још 
једног члана. Веома скромна породица осим једног 
замрзивача није имала додатних жеља, али сагледавањем 
комплетне ситуације у дому Ћалића одлучено је да се, 
поред замрзивача, у наредном периоду обезбеди и 

неколико комада намештаја за децу. 
 

 
Представник СЗС са породицом Ћалић 

 
Последња породица коју смо обишли овај пут јесте 
породица о којој нисмо имали никаквих информација 
до пред сам долазак у њихово село, да би након тога 
дошли до информације да је у питању породица 

Жмирић, која се пре неколико година вратила из 
Америке, а коју су наши представници из Беча 
обишли пре две године и значајно помогли. По 
доласку у домаћинство Жмирића у Горње Мирање 

код Бенковца, отац породице Душан нас је срдачно 
дочекао и захвалио на претходној помоћи и посети 
наших чланова. Од прошле посете наше организације 
до сада стање се донекле побољшало изградњом куће 
од стране државе за ову деветочлану породицу која 
броји чак седморо малолетне деце. Ипак незапосленост 
и тешки услови живота који прате све повратнике, па и 
повратнике из Америке још увек нису заобишли ни 

Жмириће. Иако се отац Душан не предаје и има 
велике планове у вези покретања породичног посла, 
за сада све остаје на плановима због недостатка 
средстава. Док се не створе услови за конкретнију 
помоћ у покретању породичног посла, договорено је 
да се породици Жмирић обезбеди један шпорет на 

дрва. 
 

 
Многобројна породица Жмирић 

 
Закључак након сваке посете нашим повратницима у 
Крајини остаје нажалост исти. У ретко насељеним 
подручјима, без шанси за стално запослење, 
напуштени од стране матице, шиканирани од стране 
државе у којој живе, српским породицама и њиховој 
деци не назире се светла будућност. Скромна 
социјална помоћ од стране државе која им је све узела 
и духовна подршка локалног свештенства Српске 
Православне Цркве који такође деле исту судбину, 
једино је што одржава Србе на тим просторима. 
Потреба за акцијама које спроводи наша организација 
са другим братским удружењима је велика. 
Спроведене акције које делују на око крупно, на 
терену мало тога значе у условима који владају. Нама 
преостаје да након сваке акције позивамо људе да се 
прикључе својим ангажовањем на лицу места или у 
сарадњи са нашом организацијом, како би се 
учврстила жеља Србима за останком на својим 
вековним огњиштима, а обезбеђивањем одређене 
врсте помоћи би та жеља добила и свој смисао. 

СЗС акција у 

Крајини 
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У недељу, 2. септембра 2012. године, чланови 
Хуманитарне организације Срби за Србе посетили су 
породицу Стојановић из Винораче код Јагодине и 
породицу Трифуновић из Ваљева. Том приликом 
договорили смо се око помоћи коју би наша 
организација требало да обезбеди до краја године за 
Стојановиће и уверили се да су кревети намењени 
Трифуновићима стигли и да су спремни за монтажу и 
коришћење. 
 
Породица Стојановић броји 11 чланова: деда 
Младен, баба Живка, отац Горан, мајка Јасмина и 
њихово седморо деце: Јована (16), Никола (14), 
Теодора (11), Јован (8), Ксенија (6), Софија (4), 
Емилија (1). Наша прва посета овој сјајној породици, 
али свакако не и последња, била је информативног 
карактера. Желели смо да упознамо ову породицу и 
да видимо како бисмо могли да им помогнемо да 
живе још боље, јер се ни на садашње стање не жале. 
 
Стојановићи живе у кући коју је направио деда 
Младен. Ту кућу тренутно дорађују, проширују, како 
би деца имала више простора. Држе козе, кокошке и 
ћурке, имају башту и један мањи пластеник који је 
Горан сам правио. Горан је завршио два заната, бави 
се и дуборезом. Његова супруга Јасмина је напустила 
другу годину факултета како би одгајала децу и 
управо су њихово седморо деце – њихово највеће 

благо. Њихова деца су срећна и насмејана и 
примећује се слога у целој породици. 
 
Горан нам је рекао да жели да направи радна места за 
своју децу. Када се буду удале и оженили, жели да 
наставе да раде и граде на томе што имају и од своје 
деце не жели да прави социјалне случајеве. Мајка 
Јасмина нам је рекла да већ сада деца умеју све да 
ураде што је потребно око животиња и баште и да, 
ако Јасмина и Горан оду негде, они су у децу сигурни 
да ће све урадити како треба. 
 

 
 

 
 

СЗС у Јагодини 

и Ваљеву 
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Горан нам је рекао да не жели да његова деца напусте 
Србију, да их учи да воле Србију и да цене то зашта 
су наши преци гинули – живот и слободу. Однос 
према деци коју имају Горан и Јасмина нисмо могли 
да не приметимо. Њихова деца се уче да буду добри 
људи, али и да знају ко су - да буду Срби. У 
дворишту је Горан деци направио кућицу са 
тобоганом на којој се виори српска застава. Горан 
каже: „Како ја својој деци да објасним ко су, ако она 
то не могу да виде“. Деца имају и постављен кош, као 
и део слободног дворишта у ком могу да се играју. 
Деци није ускраћен ни компјутер, ни интернет, али, 
према Горановим речима, знају колико, када и зашта 
треба да га користе. 
 

 
 

 

Горан је тражио помоћ од државе и цркве како би 
покренуо посао у пољопривреди, али није наилазио 
на позитиван одговор. Све помоћи су биле 
једнократне и минималне, са којима он није могао 
много да уради. Он нам је предложио да би, ако 
бисмо им помогли, они кроз 2-3 године помогли некој 
другој породици. Они би желели да се баве 
пољопривредом и да тако повећају кућни буџет. 
 
С обзиром да смо видели борбеност, слогу, срећу, рад 
и труд у овој породици, договорили смо се да им 
наша организација помогне у набавци једног 
пластеника и неопходног семена за узгој. У наредним 
месецима ће бити одвајана средства за пластеник, 
који би требало да буде постављен до краја године. 
Поздрављамо се са овом породицом и домаћински 
нас испраћају са кесом свеже обраних шљива из 
њиховог дворишта. 
 

 
 
Из Јагодине крећемо у Ваљево, где живи породица 

Трифуновић. У прошлој посети договорили смо се 
да им купимо 5 кревета за најмлађе чланове ове 
породице. Кревете смо им купили у вредности од 
55.000 динара. Од како су пријављени Центру за 
социјални рад пре неколико месеци, овој породици су 
добри људи помогли да дозидају спрат и да направе 
собе за децу. Центар за социјални рад их и даље 

СЗС у Јагодини 

и Ваљеву 
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надгледа и према речима оца Милана сваких 7 дана 
долазе код Трифуновића или Трифуновићи одлазе 
код њих. Трифуновићи су добили и списак услова 
које морају да испуне да би деца остала код њих, 
укључујући и то шта деца треба да једу у току дана. 
Током ове посете снимљен је прилог који ће бити 
приказан на регионалној телевизији Вујић, те се овом 
приликом захваљујемо камерману Мирославу 
Миловановићу на издвојеном времену и труду. 
 

 
 

 
 
Да подсетимо, породицу Трифуновић чине отац 
Милан, мајка Марина и њихово петоро малолетне 

деце: Николина (12), Крстивоје (9), Бојана (6), Ивана 
(4) и Милица (3). Отац и мајка су пријављени Центру 
за социјални рад због занемаривања деце, уз оптужбе 
да деца живе у нехигијенским условима. Комшије су 
устале у одбрану ове породице, тврдећи да нема 
разлога да се деца одузимају родитељима. Ова 
породица живи од Миланове плате коју добија радећи 
као домар у ваљевској школи и од дечијег додатка 
који примају за четворо деце. 
 

 
 

 
 
Надамо се да ће ова породица и даље наставити да 
живи заједно и да ће се наћи још добрих људи који ће 
помоћи да ова породица живи у бољим условима. 

СЗС у Јагодини 

и Ваљеву 
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КОСИЛИЦА ЗА ПОРОДИЦУ КОСТОВИЋ 

 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је 
једанаесточлану породицу Костовић из села 

Љуљац код Новог Пазара. Помоћ је подразумевала 
набавку косилице у вредности од 96.000 динара.  
 

 
Косилица за породицу Костовић 

 
 

Ово није први пут да наша организација помаже 
вредне Костовиће. Било је више донација у виду веш 
машине, компјутера, намирница, хигијенских пакета, 
пелена, гардеробе итд. намењених овој пожртвованој 
породици, што је само доказ да не заборављамо 
њихове проблеме и муке и да умемо да прискочимо у 
помоћ кад год невоља „закуца на врата“. Надамо се да 
смо набавком косилице барем мало олакшали 
свакодневну борбу Костовића за боље сутра. 
............................................................................................. 
 

ОПРЕМА ЗА ШКОЛУ ЗА НАЈМЛАЂЕ 

ЈЕШИЋЕ 
 

 
 
Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе су протекле недеље послали три ранца, три 

пара патика и школски прибор за младе 

нараштаје породице Јешић из Пријепоља. Овим 
скромним поклонима желимо Јешићима срећан и 
успешан почетак нове школске године. Захваљујемо 
се и нашим пријатељима из Канаде, који су недавно 
донирали пет ранаца и школски прибор управо у ове 
сврхе. Од те донације смо за Јешиће издвојили два 
ранца и школски прибор, док смо остатак пошиљке 
платили 4.500 динара. Подсећамо да смо породицу 
Јешић већ у неколико наврата помогли, и то 
елементарним покућством и дрвима за огрев. 
 
 
 

Активности у 

Рашкој 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су у недељу 16. септембра породицу 

Јовановић из Сремске Каменице – самохрану мајку 
Весну и њених петоро деце: Јелена (1995), Марина 
(1997), Бранислава (2002) и близанци Марко и 
Милош (2003). Оно што на први поглед упозорава је 
чињеница да Јовановићи живе у трошној и неусловној 
кући која има доста пукотина и рупа јер се налази на 
клизном терену. Упркос проблемима, деца су добри 
ђаци, а мајка Весна се не предаје и сналази на све 
могуће начине да им приушти све што им је потребно 
за нормално и срећно детињство. 
 

 
 
Шесточлана породица Јовановић живи од 30.000 
динара месечно, и то, нажалост, није довољно јер, 

поред основних животних потреба, ту је и трошна 
кућа која стално изискује нека улагања – мајка је била 
принуђена санира кров јер је прокишњавао, разно 
покућство није у функцији, купатило је у јако лошем 
и нефункционалном стању... Такође, деца су 
школарци и неопходне су им књиге, школски прибор, 
обућа и гардероба. 
 

 
 

 
 
Наша организација ће размотрити овај случај и 
касније донети одлуку о евентуалној помоћи. А до 
тад можемо само да поручимо Јовановићима да нису 
сами, да се не предају и да истрају у њиховој 
свакодневној борби за голи опстанак. 

СЗС у посети 

Јовановићима 
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Као што смо раније најављивали, приликом наше 
последње посете породицама Љиљак из Неузине и 

Дањек из Равног Села направљен је договор да се 
изађе у сусрет жељама чланова ових многобројних 
породица и омогући им се и помогне у приступању 
Светој Тајни Крштења. Последњи дани месеца 
августа, пред сам празник Велике Госпојине, стекли 
су се услови да се тај радосни догађај и реализује. 
 

 
 
У рано недељно јутро тог 26. августа, нешто пре 9 
часова, у дворишту српске царске лавре-манастира 
Крушедола у радости и нестрпљивом ишчекивању 
сабрало се осам чланова породице Љиљак и шест 
чланова породице Дањек. Затим су се заједно са 

члановима и пријатељима Хуманитарне организације 
Срби за Србе упутили на Свету Литургију. Након 
одслужене Литургије и манастирског послужења 
Светој Тајни Крштења приступили су осморо 
Љиљкових и четворо Дањекових и сестра Смиља која 
је у последњем моменту одлучила да се крсти (иначе 
мајка двоје присутне деце). Децу је крстило шест 
кумова – чланови и пријатељи организације и две 
послушнице манастира Крушедол. 
 

 
 
Свету Тајну Крштења обавио је јеромонах Клеопа 
Стефановић, сабрат манастира Крушедол и докторант 
на Православном теолошком институту у румунском 
граду Јаши где тренутно и живи, а поред редовних 
докторских студија чува и мошти велике српске 
светитељке Свете Петке. Заиста смо се уверили да је 
отац Клеопа истински духовни пастир српскоме роду 
и прави амбасадор српског Православља. С обзиром 
на то да отац није хтео да узме прилог који смо му 
наменили, на крају смо се договорили да га проследи 
за издржавање једног дечака коме и сам помаже 
колико може. 
 
Након крштења кумови су деци предали дар који се 
састојао од крстића, православног молитвеника, 
бројанице и три иконице – главно оружје дуготрпне 
бробе на духовном путу сваког православног 
хришћанина. Затим је уследило фотографисање за 
које се од срца захваљујемо пријатељу организације 
Милану који је и аутор фотографија са самог чина 

Крштење у 

Крушедолу 

Крштење у 

Крушедолу 
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крштења. Након уписа деце и кумова у Књигу 
крштених, дружење је настављено на манастирском 
имању. Уз пригодну закуску сви присутни су се 
обрели под летњиковцем нових манастирских конака 
где су нам се придружили и други пријатељи 
организације из Новог Сада и Београда и манастирска 
братија, а нашу радост поделио је и некадашњи 
ректор карловачке Богословије протојереј ставрофор 
проф. Душан Петровић са својом супругом. 
 

 
 
У касним поподневним часовима кренули смо пут 
манастира Гргетег где смо узели благослов 
хиландарске Богородице Тројеручице, а на поклон од 
манастира новокрштени су добили и по једну 
иконицу Тројеручице. Из Гргетега смо се упутили ка 
манастиру Велика Ремета. Ту је породица Љиљак 
добила на поклон од једне сестре и икону своје крсне 
славе будући да је до тада нису имали. Након 
обиласка манастира и дружења на предивном 
манастирском имању, уз благослове оца Стефана и 
поклоне новокрштенима у виду духовних књига 
породица Љиљак је комбијем отишла пут Неузине 
док су Дањекови са нама пошли пут Новог Сада. 
 
Растанак је, наравно, пратила сета али су срца била 
пуна. Заиста, ретко је где тог дана било више радости 
него у друштву ових дивних Христових војника. И 
овога пута, хвала им на томе. 

Такође, захваљујемо се и братству манастира Крушедол 
на гостопримству и свећама које су даровали и оцу 
Пајсију Будимиру што нам је омогућио да се заиста 
осећамо као домаћини овом догађају, оцу Клеопи 
Стефановићу на предусретљивости и служењу, 
архимандриту Стефану Вучковићу и сестринству 
манастира Гргетег. Затим, нашем пријатељу Милану 
Шкорићу на предивним фотографијама, Драгану 
Видојковићу на прилогу за овај догађај у вредности од 
5.000 динара и другој помоћи, брату Љубиши, 
Велимиру, сестри Слободанки, Босиљки и Евици и 
свима другима који су на било који начин у било ком 
моменту учествовали у овој радости. 
 

ХО „Срби за Србе“ је била организатор и домаћин 

и пружила материјалну помоћ од 20.000 динара и 

60 евра: 
 
� 10.000 динара за комби превоз породице Љиљак 

(Неузина-Крушедол-Неузина); 
� 4.000 динара за поклоне новокрштенима (крстић, 

бројаница, православни молитвеник, иконица 
Ангелине Српске Крушедолке, Мајке Божије и 
Христа Спаса); 

� 2.000 динара за 6 метара белог платна; 
� 5.000 динара за пиће и послужење (пиће, кафа, 

воће, колачи, тањири, чаше...маркет) + 1.000 
динара (1 кг форнети); 

� 1.000 динара за гориво; 
� 1.200 динара за путне трошкове породици 

Дањек; 
� 60 евра је купљено за оца Клеопу;  
� текуће ситнице попут пића за манастир и оне 

безбројне успутне ситнице за које смо 
заборавили... 

 
Тако је протекла, Богу хвала, једна сасвим нетипична 
акција наше организације. Слава и хвала Господу за 
све! 
 
 

Извештај: Милана Грк, Србија 

 
 

Крштење у 

Крушедолу 
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На празник Усековање Јована Крститеља, донатори и 
чланови Хуманитарне организације „Срби за Србе“ 
посетили су братство најмлађег српског манастира 
„Светог владике Николаја Велимировића“ на Соко 
Граду (код Љубовије), и оставили скроман дар за 
просперитет и даљи развој овог, већ сад светог места 
у матици. Манастир je задужбина Епископа шабачког 
Лаврентија посвећен светом Николају Велимировићу 
владици Лелићком и Жичком. Већ више од деценије, 
сваког лета ту је средиште међународне манифестације 
„Моба“ која окупља младе људе из дијаспоре који 
потичу са ових простора. 
 

 
 
Манастирски комплекс обухвата малу цркву, музеј и 
стамбени део за госте, као и радионицу за монаштво. 

„Дом епископа Николаја“ се налази уз сам манастир. 
Располаже библиотеком, трпезаријом, апартманом са 
32 једнокреветне собе и другим корисним 
просторијама. На стени која надвисује читаво 
окружење, и која је била део турског утврђења 
подигнут је позлаћени крст, који је као знак покајања 
немачког народа за учешће у безумној агресији на 
Србију 1999. године поклонилa манастиру породица 
Вробел из Немачке. 
 
Споменик Св. владици Николају, висок 3 метра рад је 
Даринке Радовановић, скулптора из Београда, а 
поклон Бранка Тупањца, Србина из Чикага. У оваквој 
духовној оази, често можемо затећи уметнике, 
сликаре, писце... Све оне који су се дали у потрагу за 
хармонијом душе и света. У скромној просторији 
музеја, изложени су документи и фотографије из 
живота и рада владике Николаја, од рођења до 
престављења. Друга половина музејског простора је 
посвећена археолошким предметима, историји Соко 
града, животу и обичајима житеља овога краја. Као и 
њихова давна претходница, монахиња Јефимија; 
монахиње соколског манастира подариле су Храму 
прегршт рукотворина, поред узношења молитви и 
редовног и вредног старања око манастирских 
послова. У уметничкој радионици, при Црквеном 
музеју, оне постижу да се баве и осликавањем икона 
и фресака, и филигранским везом на свили, у славу 
Господа и светих учитеља. 
 
Посебну специфичност чине Молитвене капеле изван 
манстрирског комплекса. Путем којим се узбрдо иде 
од манастира до уздигнутог крста, подигнуто је десет 
капела од камена. У свакој од њих исписана је једна 
од 10 Божијих заповести, а српски сликари су 
унутрашњост капела пригодно осликали. Пењући се 
завојитим и живописним путем, посетилац може 
предахнути и одморити се на клупицама које су 
постављене уз капелице, покрај пута. 
 
Размишљајући, у тишини, о свакој Божјој заповести, 
путник уједно прелази и пут од себе сама до Господа, 
и јасније сагледава своју животну стазу, чистије 
мисли о свом боравку на земљи, међу људима. 

Манастир Св. 

Николаја 

Манастир Св. 

Николаја 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе из 
Ниша и Швајцарске били су гости породице Николић 

(Бојник), која је направила ручак захвалности за 
чланове организације, али и за све пријатеље и комшије 
који су помогли у доградњи куће. 
 

 
Некадашњи изглед куће 

 
Радови на кући почели су пре око годину дана и за то 
време, породица Николић је заједно са пријатељима и 
комшијама успела да од једне мале неусловне куће 
направи лепу и велику кућу на коју су поносни сви 
становници малог села Ђаце надомак Бојника. Као 
што се може видети на сликама, кућа је споља 
завршена, а остало је само да се окречи унутра, постави 

ламинат и направи купатило, и најмлађи чланови 
породице Николић моћи ће да се уселе у своје нове 
собе. Породица планира да се унутрашњост куће 
заврши у наредних месец дана. 
 

 
Садашњи изглед куће 

 
Подсећања ради, најмлађи чланови породице 
Николић нису имали довољно места за спавање у 
својој кући – у једној просторији величине 10м² 
спавало је шесторо деце, док су се остали чланови 
породице сналазили тако што су спавали код рођака и 
пријатеља који живе у близини. Након великог 
пројекта који је покренула наша организација, 

породица Николић је добила још 70м², односно 

још 3 спаваће собе, једну дневну собу, купатило и 

велику терасу. Овим пројектом омогућено је да сви 
Николићи могу да спавају у својој кући, под истим 
кровом, због чега ова многочлана породица изражава 

неизмерну захвалност свим донаторима који су 

помогли ову велику акцију. 
 
Да би овај пројекат био завршен до краја остаје да 
сачекамо да се заврши и унутрашњост куће, када ће 
Хуманитарна организација Срби за Србе купити још 
три кревета и тиме ће овај велики пројекат бити 
окончан. 
 
 

Извештај: СЗС – Ниш и СЗС – Швајцарска 

На ручку 

захвалности 

СЗС на ручку 

захвалности 
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У недељу увече, 23. септембра, пријатељи и породица 
су се још једном окупили у Чикагу (САД) како би уз 

палачинке, пиће и дружење прикупили донације за 

српску децу. Захваљујући домаћици Цеци Петровић 
било је прегршт невероватно укусних палачинки, али и 
домаћа, 5 година стара, ракија из Чачка. 
 

 
 
Док су одрасли уживали у доброј храни, пићу и 
пријатној атмосфери, деца су се играла, добро 
проводила, и градила пријатељства која ће, надамо се, 
трајати дуго, дуго времена. Можемо закључити да је 
ова палачинка журка имала двоструку корист: прво, 
прикупљено је 615 $ и друго, провели смо заиста 
квалитетно време са пријатељима и показали нашој 
деци колико је важно да не забораве српску традицију 
и културу. 

Домаћини су се срдачно захвалили свим донаторима 
за помоћ и подршку (већина присутних пријатеља је 
већ донирала више пута) и истакли да су за децу у 
Србији веома важне ове врсте догађаја и да њихови 
доприноси заиста помажу породицама широм Србије 
у борби за нормалан живот. 
 

 
 
Надамо се да ће бити још много оваквих окупљања у 
предстојећим хладним данима! 
 
Нека Бог благослови и заштити нашу децу! 
 

 

Палачинка 

журка у САД-у 
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Преглед новчаних токова за септембар 2012. године 
    

 

Србија Р.Српска Швајцарска 
Аустрија и 

остале земље 
САД 

  ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД 

Почетно стање – 01.09. 507  283,439  682  708  1,547  3,686 

Примљене донације 570  57,350  30  250  1,449  2,415 

Трошкови донација 0  0  0  0  (43) (54) 

Пренос новца (840) 159,980  1,408  (700) (720) 0 

Оперативни трошкови (185) (15,862) (83) 0  (57) (3) 

Трошкови пута у Јагодину и Ваљево 0  (5,020) 0  0  0  0 

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0  (960) 0  0  0  (3) 

Трошкови организације у Београду 0  (9,882) 0  0  0  0 

Трошкови превоза акције у Крајини (185) 0  0  0  0  0 

Трошкови организације у Р. Српској 0  0  (73) 0  0  0 

Трошкови провизије у Р. Српској 0  0  (10) 0  0  0 

Месечни трошкови банке у Бечу 0  0  0  0  (29) 0 

Трошкови трансфера новца 0  0  0  0  (28) 0 

Донирана средства 0  (358,250) (2,011) 0  (700) 0 

Набавка косилице за породицу Костовић 0  (96,000) 0  0  0  0 

Увођење воде Димитријевићима, Јасеново 0  (39,690) 0  0  0  0 

Мат. за изолацију куће за пор. Кантар-Д. Лапац 0  0  0  0  (700) 0 

Помоћ избегличком центру у Врби, Краљево 0  (48,980) 0  0  0  0 

Измирење дуга за струју породице Гутаљ (Р. С.) 0  0  (131) 0  0  0 

Материјал и трошкови радника за кућу Баловића 0  (120,000) 0  0  0  0 

Прва рата за трактор за породицу Вучковић 0  0  (1,880) 0  0  0 

Материјал за кров штале за Коматине (Србија) 0  (53,580) 0  0  0  0 

Крајње стање – 30.09. 52 126,657 26 258 1,476 6,044 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансијски 

извештај 
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Преглед донација за септембар 2012. године 
Бр. Донатор Земља Валута Износ Бр. Донатор Земља Валута Износ 

1. Serbs for Serbs САД УСД 2.629 45. Јелена К.  САД УСД 15 

2. Сербоси Канада Канада УСД 440 46. Ђ.Т.  Србија РСД 25.000 

3. Марко М. Аустрија ЕУР 10 47. Горан Р.  Шведска ЕУР 20 

4. Милан М. Шведска ЕУР 15 48. Српска Омладина Србија РСД 1.000 

5. MJ Cook САД ЕУР 10 49. Хорнет група Србија РСД 3.700 

6. Дан К. САД УСД 25 50. Ђорђе Србија ЕУР 10 

7. Оља М. САД УСД 25 51. Милован И.  Норвешка ЕУР 30 

8. Бојан Б. В. Британија ЕУР 10 52. Борис М.  Норвешка ЕУР 20 

9. Мирослав Ч. Шпанија ЕУР 10 53. Миланка С.  Француска  ЕУР 530 

10. Александар Т. Канада ЕУР 15 54. Раде Б.  САД УСД 50 

11. www.cikaskisrbi.com САД УСД 25 55. Милош Ј. Аустрија ЕУР 15 

12. Далибор Б. Србија РСД 500 56. Бранислав Г. Аустралија ЕУР 25 

13. Миодраг Н. Аустрија ЕУР 10 57. М. Г. 99 Швајцарска ЦХФ 20 

14. Слађана Ј. Аустрија ЕУР 10 58. Драган Д.  Ј. Африка ЕУР 300 

15. Марко Г. Аустрија ЕУР 20 59. Feinbaum C. Швајцарска ЦХФ 60 

16. М. П. Швајцарска ЦХФ 40 60. Божидар Ј.  Србија РСД 900 

17. Соња Х. Швајцарска ЦХФ 20 61. Теодора С.  Француска  ЕУР 10 

18. Душан Ђ. Швајцарска ЦХФ 30 62. Б. С.  Аустрија ЕУР 20 

19. Маја Ј. Швајцарска ЦХФ 20 63. Крстан К.  Аустрија ЕУР 100 

20. Милан Д. САД УСД 15 64. Срђан Е.  Немачка  ЕУР 55 

21. Петар П. Аустрија ЕУР 10 65. Браћа Ђуричић Холандија ЕУР 40 

22. Немања М. Аустрија ЕУР 20 66. Марко М.  Србија РСД 3.500 

23. Миле и Ружица Р. Србија ЕУР 20 67. Небојша С. Србија РСД 1.200 

24. Слав К.  САД УСД 25 68. Жељко Б. Канада  УСД 50 

25. Банијац Исланд ЕУР 15 69. Iamworker н/д ЕУР 79 

26. Игор М. Аустрија ЕУР 15 70. Војислав Ц. Аустрија ЕУР 10 

27. Снежана Ј. Холандија ЕУР 30 71. Радован Д.  Србија РСД 500 

28. Иван А.  САД УСД 25 72. Мирко П.  Србија РСД 850 

29. Београд кафе Чикаго САД УСД 50 73. Драган Б.  Србија РСД 500 

30. Милица Р. Србија РСД 500 74. Немања Н. Србија РСД 1.500 

31. М. З. н/д ЕУР 120 75. Душан Ј.  Србија РСД 500 

32. Иво В. Канада ЕУР 20 76. Марко/Aтина Грчка ЕУР 10 

33. Небојша М. н/д ЕУР 10 77. Миодраг В. Швајцарска ЕУР 25 

34. Фрфе Норвешка ЕУР 40 78. Драгиша С. САД УСД 50 

35. Иван Р.  САД УСД 25 79. Александар К. САД УСД 50 

36. Александар Ђ. Р. Српска КМ 30 80. Rysiek Пољска УСД 20 

37. Raphaela T. Аустрија ЕУР 5 81. Иван В. САД УСД 15 

38. Александар Ј. Србија РСД 1.000 82. Горан Т. САД УСД 50 

39. Милош В. Србија РСД 8.000 83. Срђан М. САД УСД 25 

40. Бранислав Л. Канада ЕУР 10 84. Зоран Б. Аустрија ЕУР 20 

41. Валентина С.  Канада ЕУР 35 85. М.К. Швајцарска ЦХФ 40 

42. Александар М.  САД УСД 15 86. Милош Ђ. Србија РСД 500 

43. Драгана W.  САД УСД 40 87. Палачинка журка САД УСД 615 

44. А. Н. Е. 99 Швајцарска ЦХФ 20 88. Драгана  Шведска ЕУР 15 

Финансијски 

извештај 
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89. Анкица Д. САД 

90. Вељко Л. Србија 

91. Лидија П.  Србија 

92. Далибор В. Шведска 

93. Божана Ј. САД 

94. Даглас Н. Данска 

95. Јелена С. Канада 

96. Б.Н. Аустралија 

97. Борис С. Швајцарска 
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9984

Април; 6007

Мај; 22378

Јун; 4900
Јули; 5137

Август; 11487

Септембар; 6692 

Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Донације у 2012.  

Април; 208

Мај; 135Јун; 127Јули; 117Август; 117
Септембар; 107

Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Број донатора у 2012.
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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!!  

Владика Николај Велимировић 
 

Моја вера у Бога не смета ми да усвојим сву праву 

науку од алфе до омеге? Најбоља наука стоји у 

савршеној хармонији са најбољом вером. А најбољи 

се никад не препиру: најбољи се разумеју и љубе. 

Ниски или неједнаки се препиру и гложе и уживају у 

препирању и гложењу. Но препирање и гложење 

псевдовере и псевдонауке поколеба многе просте 

душе у вери. 

 

Највеће истине лакше ћеш доказати људима 

животом но речима. Зато и не почињи говорити о 

њима прво језиком јер ћеш их довести у сумњу. 


