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Поштовани, 

Мир Божији, Христос се роди! 

 

Поздрављамо Вас пред најрадоснији 

Хришћански празник у нади да ћете у миру, 

радости и весељу са својом породицом и 

пријатељима дочекати Божић и Нову Годину. 

Желимо да вас у овом годишњем извештају наше 

организације подсетимо и направимо малу 

рекапитулацију најбитнијих догађаја и акција 

које смо спровели у току 2008. године.  

 

Протеклу годину као најпотреснији догађај 

обележила је тзв. независност Косова и Метохије 

и самопроглашење покрајинске владе у нову 

државу. Због бриге око пре свега српске деце и 

њихових породица који осим што живе 

притиснути тешким сиромаштвом, а у последњих 

девет година и мањком слободе кретања и 

нормалног живота, посете и помоћ наше 

организације на Космету постаје све учесталија у 

последњих седам месеци. У неколико посета и 

директних котаката са породицама на Косову и 

Метохији успели смо да обезбедимо велики број 

лежајева, беле технике и кућне опреме, храну, 

хигијенски материјал, помогнемо две народне 

кухиње које хране махом децу и старе 

непокретне људе. Такође, искористили смо 

прилику да обиђемо и неколико најсветијих 

српских манастира и стубова српске културе и 

историје.  

 

На жалост, немири и напади на Косову и 

Метохији над српским становништвом се и данас 

настављају у све јачем интезитету, а како ће се 

ситуација и када смирити остаје нам да сви са 

зебњом пратимо. 

 

У Републици Српској смо врло активно радили 

на конкретизовању помоћи породицама. Наши 

представници су својим вредним и 

пожртвованим радом обезбедили породици Ћодо 

нови кров над главом као и социјалну помоћ од 

државе, потом Васкршње пакетиће и поклоне, 

новчану помоћ за куповину хране, одеће и обуће. 

У току 2009. године ућићемо у процес 

регистровања наше организације на територији 

Републике Српске где ћемо омогућити нашим 

донаторима да лакше, брже и једноставније своје 

донације усмере на домаћу банку при којој ћемо 

отворити нови рачун. 

 

На територији Црне Горе породицама Милић и 

Гогић смо у више наврата финансијски помогли 

како би спречили гладовање најмлађих чланова 

породица. Такође, улепшали смо им Васкрс са 

пакетићима и неколико џакова играчака којима 

су се деца највише и обрадовала. 

 

У Србији представници наше организације су 

поред координисања са осталим представницима 

и акцијама наше организације у Београду, 

најактивније деловали у Рашкој области где смо 

посетили и помогли неколико породица, 

заборављених не само од државних и локалних 

институција, већ и од својих комшија који полако 

али сигурно напуштају Рашку област. 

 

У нову годину улазимо спремни на нове изазове 

и препреке које су пред нама, а све зарад помоћи 

деци и њиховим породицама. У Аустрији и САД 

увелико радимо на регистровању организација 

како би проширили круг могућности и деловања. 

Уз сарадњу са нашим редовним донаторима и 

пријатељима наше организације како у Србији 

тако и широм света сигурни смо да ћемо окупити 

још већи број волонтера, већу финансијску и 

сваку другу потребну подршку у нашем даљем 

хуманитарном раду и деловању. У 2008. години 

смо поставили темеље једне јаке, ефикасне и пре 

свега друштвено одговорне организације. 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Укупно прикупљених донација од донатора:  

Укупно прикупљених донација од Скупштине:  

Завршно стање за децембар 31, 2008: 

_________________________________________________________________________

 

Приходи у 2008:  16,420 €   

Приходи у 2007:  4,647 €  

Приходи у 2006:  7,698 € 

_________________________________________________________________________

 
Укупан број донатора:  201 

Укупан број примљених донација:  

Укупан број породица:  38 

 

_______________________________________________________________________________
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Укупно прикупљених донација од донатора:  15,746 €

Укупно прикупљених донација од Скупштине:  674 € 

за децембар 31, 2008:  2,186 €         

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Укупан број примљених донација:  499 

_______________________________________________________________________________

                                                                                                                             

Финансијски 

извештај
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                                     

Финансијски 

извештај 
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Матија Бећковић 

Косово Поље 

 

Краду ми памћење,  

Скраћују ми прошлост,  

Отимају векове,  

Џамијају цркве,  

Арају азбуке,  

Чекићају гробове,  

Издиру темељ,  

Размећу колевку.  

 

Куд да чергам с Високим Дечанима?  

Куд да предигнем Пећарсију?  

Узимају ми оно  

Што никоме нисам узео,  

Моје лавре и престонице,  

Не знам шта је моје,  

Ни где ми је граница,  

Народ ми је у најму и расејању,  

Пале ми тапије  

И затиру постојанство.  

Зар да опет затрапим Свете Архангеле?  

Да ми помунаре поново Љевишку?  

Очни живац су ми одавно растурили,  

Сад ми и бели штап отимају,  

Жртвено поље са крававом травом  

Не смем да кажем да је моје.  

Не дају ми да уђем у кућу  

Кажу да сам је продао,  

Земљу коју сам од неба купио  

Неко им је обећао.  

 

Ко им је обећао  

тај их је слагао  

Што им не обећа  

Оно што је његово?  

Зато јуришају на мене удружени  

Кивни што сам их познао. 

 

 
СЗС на протесту у Њујорку, САД 

 

 
СЗС на протесту у Чикагу, САД 

 

 
СЗС на протесту у Београду, Србија 

Косово и 

Метохија 
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Тзв. ''независност'' Косова и Метохије остаће 

запамћен као један од најтужнијих и 

најпотреснијих догађаја у новијој српској 

историји. Космет је војном и силом стране 

политике отето од Србије. Истини за 

негативних друштвено-политичких догађаја у 

последњих 60 година је предходило овом потезу 

албанских политичара. Данашње генерације 

младих људи су махом остали неми и не 

заинтересовани за проблем Космета, а пре свега 

малобројног српског становништва које је остало 

да преживљава сваки нови дан и да се бори за 

свој голи опстанак. На жалост, неслога и раздор 

међу српским становништвом како на Космету 

тако и широм света се и поред свих брига и мука 

наставља несмањеним интезитетом.

 

И поред свих раздора, неслога и празних борби за 

превласт, наша организација вредно улаже своје 

време, новац и енергију у децу и породице које 

су изабрале и успеле да опстану на својим 

огњиштима. Данас се деца највише рађају управо 

на Космету, што је доказ да њихови родитељи

желе да наставе свој живот. Наша организација у 

нади да побољша услове живота Срба на Космету 

упорно и вредно припрема и организује 

хуманитарне акције. У току 2008. године 

боравили смо у два наврата на територији 

општине Ново Брдо где смо са укупно 3.5

обезбедили велики број нових лежајева, 

фрижидера, шпорета, а такође и помогли две 

народне кухиње које херојски воде наши 

пријатељи из организације ''Мајка девет 

Југовића''. Такође, представници наше 

организације боравили су на слав

Високи Дечани и Девич, и посетили неколико 

других српских историјских стубова културе. У 

сарадњи са нашим пријатељима са сајта Српски 

Космет као и другим хуманитарним и 

друштвеним организацијама вредно настављамо 

борбу за најмлађу српску дечицу. 
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Тзв. ''независност'' Косова и Метохије остаће 

запамћен као један од најтужнијих и 

најпотреснијих догађаја у новијој српској 

историји. Космет је војном и силом стране 

политике отето од Србије. Истини за вољу, много 

политичких догађаја у 

последњих 60 година је предходило овом потезу 

албанских политичара. Данашње генерације 

младих људи су махом остали неми и не 

заинтересовани за проблем Космета, а пре свега 

тва које је остало 

да преживљава сваки нови дан и да се бори за 

свој голи опстанак. На жалост, неслога и раздор 

међу српским становништвом како на Космету 

тако и широм света се и поред свих брига и мука 

наставља несмањеним интезитетом. 

а, неслога и празних борби за 

вредно улаже своје 

време, новац и енергију у децу и породице које 

су изабрале и успеле да опстану на својим 

огњиштима. Данас се деца највише рађају управо 

на Космету, што је доказ да њихови родитељи ту 

желе да наставе свој живот. Наша организација у 

нади да побољша услове живота Срба на Космету 

упорно и вредно припрема и организује 

хуманитарне акције. У току 2008. године 

боравили смо у два наврата на територији 

општине Ново Брдо где смо са укупно 3.500 евра 

обезбедили велики број нових лежајева, 

фрижидера, шпорета, а такође и помогли две 

народне кухиње које херојски воде наши 

пријатељи из организације ''Мајка девет 

Југовића''. Такође, представници наше 

организације боравили су на славама манастира 

и посетили неколико 

других српских историјских стубова културе. У 

сарадњи са нашим пријатељима са сајта Српски 

Космет као и другим хуманитарним и 

друштвеним организацијама вредно настављамо 

 

 

Породица Станојковић, село Сушиће

 

Са породицом Стојановић, село Бостане

 

Са породицом Стошић у Чукљовцима

 

 

Косово и 

Метохија
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, село Сушиће 

 
Са породицом Стојановић, село Бостане 

 
Са породицом Стошић у Чукљовцима 

Косово и 

Метохија 
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Тросед за породицу Јовановић из Извора

СЗС у Витини и Косовској Каменици

 

Народна кухиња у Витини 
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Тросед за породицу Јовановић из Извора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЗС у Витини и Косовској Каменици 

 

Породица Савић, село Коретиште

 

Самохрана мајка Перић са новим лежајем

 

Нови лежај у оронулој кући на Новом Брду

Косово и 

Метохија
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Савић, село Коретиште 

 
Самохрана мајка Перић са новим лежајем 

 
Нови лежај у оронулој кући на Новом Брду 

Косово и 

Метохија 
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Месец: Јануар 

Породице: Крстић, Недељковић, Перић и 

Живковић (избеглички камп Радинац) 

Укупна помоћ: 20,000 дин. 

__________________________________________ 

 

Месец: Фебруар 

Породице: Љиљак 

Укупна помоћ: 25,000 дин. 

__________________________________________ 

 

Месец: Март 

Породице: Станојковић, Настић, Илић, 

Ратковић, Радановић 
Укупна помоћ: 90,000 дин. 

__________________________________________ 

 

Mесец: Април 

Породице: Илић, Петковић, Милић, Гогић, 

Љиљак 

Укупна помоћ: 45,000 дин. и Васкр. поклони 

__________________________________________ 

 

Meсец: Мај 

Породице: Димитријевић 

Укупна помоћ: 25,000 дин. 

__________________________________________ 

 

Meсец: Јун 

Породице: Радојковић 

Укупна помоћ: 10,000 дин. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meсец: Јули 

Породице: Настић, Стошић, Јовановић, Арсић, 

Перић, Стојановић, Златановић 

Укупна помоћ: 270,000 дин. 

__________________________________________ 

 

Месец: Август 

Породице: Станојковић, Илић 

Укупна помоћ: 32,700 дин. 

__________________________________________ 

 

Meсец: Септембар 

Породице: Јовић, Љиљак, Перић, Станковић, 

Стојановић, Филиповић, Пешић, Стефановић 
Укупна помоћ: 147,800 дин. 

__________________________________________ 

 

Meсец: Октобар 

Породице: Милошевић, Илић, Ратковић, 

Торбица, Петковић, Милић 
Укупна помоћ: 149,000 дин. 

__________________________________________ 

 

Meсец: Новембар 

Породице: Коматина, Видојевић, Тошић, Ћодо 

Укупна помоћ: 100,000 дин. 

__________________________________________ 

 

Месец: Децембар 

Породице: Шарац, Јовановић, Костовић 

Укупна помоћ: 45,000 дин. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед 
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Породица Илић, на Мањачи 

Породица Ћодо, Пале  

 
Породица Радановић, Мала Соћаница 

 
Породица Рашковић, Бања Лука 

 
Породица Петковић, Бања Лука 

 

 
Породица Торбице, село Поткозарје 

Република 

Српска 
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Породица Милић, избеглички камп у Подгорици 

 
Дејан Милић и Иван Стијовић у Васкршњој акцији 

 
Дијана Калуђеровић (рођена Милић) са својом децом 

 
Породица Гогић у Васршњој акцији наше организације 

 
Најмлађи Гогићи са играчкама 

 
Васрсенко са џаковима играчака за Гогиће 

 

Црна Гора 
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Породица Костовић, село Љуљац 

 
Породица Шарац, село Дојиновице 

 
Породица Видојевић, село Видово 

 
Породица Коматина, село Радаљица 

 

 
Породица Димитријевић 

 

Стара 

Рашка 
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Породица Јовановић, Смедерево 

 
Породица Љиљак са представницима СЗС 

 
Љиљак са Васршњим поклонима 

 
Породица Јовић у Сремским Карловцима 

 

 
Најмлађи Јовић 

 

 

 

 

 

 

Србија 



 

 

 

Годишњи извештај за 2008. г

 

 

Хуманитарна организација 

Срби за Србе би желела да се упозна

са младим, вредним и ажурним

особама широм света који желе

да се баве хуманитарним радом,

стичу нова искуства и развијају

своје лидерске способности....

 

..и наравно друже се и шире контакте

у целој дијаспори. 

 

 

 

Контактирајте нас: 
organizacija@srbizasrbe.org
 

 

годину           Хуманитарна организација Срби за Србе

Хуманитарна организација  

Срби за Србе би желела да се упозна 

са младим, вредним и ажурним 

особама широм света који желе 

да се баве хуманитарним радом, 

стичу нова искуства и развијају 

своје лидерске способности.... 

наравно друже се и шире контакте 

 
organizacija@srbizasrbe.org 

Волонтери
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Волонтери 
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ИН Комерц, Суботица 

 
Кнежевић Транс, Београд 

 

 
Пливачки клуб Swim Star 2000, Београд 

 

 
Огледало, српске новине у САД 

 

 
Фокус, Бањалучке новине 

 

 
Навијачка група Ultra Serbs, Торонто 

 

 
Српски Космет 

 
Патриотски форум Српска Елита 

 

 
Хуманитарна организација Стара Рашка 

 

 
Илустрована Политика 

 

 
Српска Омладина Словеније 

 

 
Српска Национална Лига, Чикаго 

 

 
Косово Метохија 

Пријатељи 

и донатори 

ХВАЛА! 



 

 

 

Годишњи извештај за 2008. г
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http://www.srbizasrbe.org
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

 

 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

И када патио, и кад ратио,

И када памтио па вратио,

Деца ти се рађала.. 

Даће Бог да роди зоб и узри клас, 

Да буде и за коње и за нас,

И када свеца славио, 

И када школу правио, 

И кад се у чуду, чудом бавио,

Деца ти се рађала! 

Љубивоје Ршумовић

 

Хуманитарна организација Срби за Србе 14 

Хуманитарна организација Срби за Србе 

http://www.srbizasrbe.org 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

И када патио, и кад ратио, 

И када памтио па вратио, 

Даће Бог да роди зоб и узри клас,  

Да буде и за коње и за нас, 

И кад се у чуду, чудом бавио, 

Љубивоје Ршумовић 


