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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

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 

предстојећу Нову Годину. Желимо да Вас путем овог 

годишњег извештаја Хуманитарне организације Срби 

за Србе подсетимо на најбитније догађаје и акције 

које смо уз Вашу несебичну помоћ спровели у 2009. 

години.  

 

     Протеклу годину обележиле су бројне акције наше 

организације на Косову и Метохији, где је након прве 

годишњице тзв. Косовске независности и услед 

ограничене слободе кретања, сталних рестрикција 

струје, воде, слободног кретања и тешког сиромаштва 

додатно отежано ионако сурово стање српског 

живља. Управо из тих разлога чланови наше 

организације провели су два највећа Хришћанска 

празника на светој српској земљи и заокружили 

помоћ српској деци и њиховим породицама на 

Космету великом, петом по реду, акцијом ''Космет је 

Србија – Нема предаје'' у септембру 2009. године. У 

склопу наведених акција успели смо да помогнемо 

преко 20 вишечланих породица са више од 80 деце 

куповином најпотребнијих кућних уређаја, 

намештаја, хигијенског прибора и да обрадујемо 

скромне малишане пакетићима са играчкама и 

слаткишима, часописима и књигама. Поред тога 

подржали смо рад и отварање две народне кухиње на 

Космету, рад прве кухиње у Новом Брду и отварање 

друге у Косовској Каменици, а тим поводом нам је 

причињена велика част уручивањем захвалнице 

Епархије рашко-призренске за постојану љубав према 

вери Православној. 

 

     У години иза нас учинили смо и велики искорак 

проширењем деловања наше организације на 

територију некадашње Републике Српске Крајине, 

где смо у месецу јулу, непосредно пред 14. 

годишњицу великог страдања српског народа у војној 

операцији «Олуја», по први пут посетили српске 

породице. Овом приликом помогли смо укупно пет 

вишечланих породица које броје 27 деце куповином 

огрева за зиму, неопходних кућних уређаја, средстава 

за хигијену, животиња и књига. И ова акција је, пред 

сам крај године, украшена уручивањем захвалнице 

СПЦ из општине Кореница. 

 

     На жалост, исто као на Косову и Метохији и на 

подручју данашње Хрватске влада опште антисрпско 

расположење и систем прогона и терора којем се не 

надзире крај. Нама остаје да са зебњом пратимо 

развој ситуације и наставимо да чинимо оно што је у 

нашим могућностима да ублажимо бол и патњу 

нашег народа, како људском речју, тако и пружањем 

материјалне подршке у циљу опстанка на тим 

просторима. 

 

     У самој Србији представници наше организације 

успели су својим вредним и пожртвованим радом, а у 

сарадњи са другим организацијама, да у једној од 

највећих акција до сада обезбеде кров над 

главом породици Мајор из Врбаса у којој су 

учествовали од читалаца ''Политике'', представника 

општине Врбас, грађевинских и других привредних 

фирми до донатора из Србије и дијаспоре. Наравно, 

настављене су посете и помоћ другим породицама 

који нису егзистенцијално обезбеђени и социјално 

угрожени.  

 

     Са посебном пажњом и енергијом представници 

наше организације са центром у Новом Пазару улажу 

интензиван рад на оживљавању простора Рашке 

области где, упркос бројним упозорењима о претњи 

дефинитивног демографског нестанка нашег народа, 

време протиче без видне реакције државних 

институција, друштва и у неповрат односи све већи 

број српских кућа. Наша организација обезбедила је 

помоћ за 10 српских породица које укупно броје 

преко 60 деце. Осим посета породицама, додатно 

охрабрење и конкретна помоћ уручена је у виду пре 

свега хране, одеће, обуће, хигијене, играчака, 

куповином школских књига, па све до замрзивача, 

шпорета, фрижидера и нових лежајева.  

Писмо 

донаторима 
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     На подручју Републике Српске радили смо врло 

активно на конкретизовању помоћи породицама, о 

чему сведочи пре свега почетак сталног пројекта за 

изградњу куће породици Павловић из Обудовца, под 

називом ''Изградимо дом Павловићима'', у коју су се 

поред наше укључиле и друге организације, 

дијаспора као и локални медији. Такође, очекујемо да 

ће у новој години бити окончан започет процес 

регистрације СЗС у Републици Српској, а све у циљу 

омогућавања прикупљања већих средстава за још 

квалитетнији рад наше организације западно од 

Дрине. 

 

     Желимо да истакнемо и резултате на глобалном 

плану у 2009. години, где смо након више од годину 

дана од оснивања огранка СЗС у Аустрији, крајем 

прошле године и званично довршили процес 

регистрације овој држави. Такође, захваљујући 

огранизованим групама наших донатора, очекујемо 

да се у Канади покрене још озбиљнији и агилнији рад 

у сфери наших планираних хуманитарних акција. 

Захваљујући ФК Белим Орловима и њиховим 

навијачима Ultra Serbs из Торонта као и донаторској 

групи Сербоси, у Канади засигурно тек предстоје 

велике акције. 

 

     Уз сарадњу и подршку наших редовних донатора и 

пријатеља организације, како у домовини тако и у 

расејању, сигурни смо да ће наш хуманитарни рад 

донети још боље и квалитетније резултате и 

допринети стварању свести о друштвеној 

одговорности и опасностима које прете нашем народу 

широм Балкана, пре свега у виду беле куге.  

 

    У нади да ћемо и у наредној години наставити 

нашу заједничку борбу за Српски Народ желимо Вам 

још једном срећне и благословене Божићне и 

Новогодишње празнике. 

 

 

                                                      

Игор Рашула                                       Милош Јовановић 
Председник СЗС Србија               Председник СЗС Аустрија 

 

 

 

 

 
Хуманитарна организација  

Срби за Србе 
 

______________________________________________ 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

______________________________________________ 

 

 

 

 

Писмо 

донаторима 
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Укупно прикупљених донација: 

Укупно прикупљених донација од Скупштине: 

 
Укупно у 2009 години: 27.348 

_____________________________________________________________

 
Приходи организације у 2006: 

Приходи организације у 2007: 

Приходи организације у 2008: 

Приходи организације у 2009: 

 

Укупни досадашњи приходи организације:

______________________________________________________________

 

Број донација у 2008: 477 

Број донација у 2009: 577 

Просечно донација на месечном нивоу:

Просечан приход на месечном нивоу:

Број породица које су примиле помоћ: 

Јануар; 1202

Фебруар; 1002

Март; 1326

€0,0 
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€4.000,0 

€5.000,0 

€6.000,0 

€7.000,0 

Хуманитарна организација Срби за Србе 
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Укупно прикупљених донација: 27.085 € 

Укупно прикупљених донација од Скупштине: 263 €  

48 € 

_____________________________________________________________ 

Приходи организације у 2006: 7,698 € 

Приходи организације у 2007: 4,647 € 

Приходи организације у 2008: 16,420 € 

Приходи организације у 2009: 27.348 € 

Укупни досадашњи приходи организације: 56.113 € 

______________________________________________________________ 

Просечно донација на месечном нивоу: 47,6 

Просечан приход на месечном нивоу: 2.257 € 

Број породица које су примиле помоћ:  

 

Фебруар; 1002

Март; 1326

Април; 2127

Мај; 1297

Јун; 1891

Јули; 2256

Август; 1136

Септембар; 4677

Октобар; 2319

Јануар 1 - Децембар 31, 2009

Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2009.  

Финансијски 

извештај

Хуманитарна организација Срби за Србе 4 

 

Септембар; 4677

Октобар; 2319

Новембар; 1642

Децембар; 6208

донације у 2009.  

Финансијски 

извештај 
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У 2009 години, Хуманитарна организација Срби за 

Србе организовала је и спровела три велике 

хуманитарне акције на Косову и Метохији за помоћ 

српском народу, бројним породицама и њиховој деци 

који живе изоловани у енклавама. Обезбедили смо 

основне потребе породица које махом живе од 

социјалних примања у висини од 11.000 дин. месечно 

(око 113 €). Незапосленост је веома велика због 

последица етничке изолације српског становништва у 

тзв. енклаве на подручју Косова и Метохије и 

немогућности запошљавања. Велики број младих 

људи се и даље исељава са простора КиМ у потрази 

за послом и слободом. И поред те чињенице, и даље 

има Срба којима је помоћ и подрша неопходна како 

би истрајали на светој српској земљи. Једино 

подручје у Републици Србији где је природни 

прираштај српског народа у порасту је управо на 

Косову и Метохији што нам даје само разлог више да 

уложимо још више снаге и енергије у наш 

хуманитарни рад како би се овај тренд позитивног 

природног прираштаја наставио. Како би се 

обезбедио сигуран економски развој српских енклава 

потребно је улагати у мале пројекте земљорадње, 

сточарства, домаће производње хране, вина, 

текстилних производа који би се путем дистрибуције 

продавали како у Србији тако и дијаспори.  

Што се тиче конкретне помоћи наше организације, у 

току 2009 године помогли смо 21 породицу која броји 

82 детета. Помогли смо отварање нове народне 

кухиње у селу Кормињане која тренутно прехрањује 

преко 250 људи. На отварању те кухиње примили смо 

и захвалницу Рашко-Призренске Епархије из руку 

Епископа Рашко-Призренског Артемија. 

У јануару месецу помогли смо породице Ивковић, 

Денић, Стојковић, Симић, Стојановић, и Стојковић у 

склопу Божићне акције. Укупна вредност акције била 

је 2.000 евра. Уручили смо четири џака одеће, стони 

фудбал и 50 часописа Косовски Божури. Породицама 

су купљене следеће ствари: 9 троседа, 3 фрижидера, и 

два шпорета. О овој акцији извештавали су и Вечерње 

Новости у чланку под насловом: ''У безнађу и мало 

радости''.  

 

У априлу месецу помогли смо породице 

Радосављевић, Денић, Ђузић, Влајковић, Бојић, 

Нисић, Денић и Перић у склопу Васкршње акције. 

Укупна вредност акције била је преко 300.000 дин. 

Помоћ породицама у овој акцији била је следећа: 

санитарије и уређаји за купатило, 2 замрзивача, 4 

кревета, 2 веш машине, 2 фрижидера, и једна 

кошаркашка табла. О овој акцији извештавали су 

дневне новине Правда у чланку под насловом ''Срби 

за Србе на Космету''.  

 

На Косову и 

Метохији... 
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У септембру месецу помогли смо породице 

Милановић, Крстић, Станојевић, Јолић, 

Димитријеивћ, Алексић и Максимовић. Укупна 

вредност акције била је 4.000 евра, од којих су 

купљена 5 кревета, 4 веш машине, 2 шпорета на дрва, 

3 електрична шпорета, 1 замрзивач, 950 евра је 

предато за народну кухињу у Кормињану а 1.000 евра 

за куповину куће при манастиру Богородице 

Браинска у општини Медвеђи на административној 

линији са КиМ. 

 

Такође, представници наше организације боравили су 

неколико пута на Косову и Метохији у склопу 

прослава манастирских слава као и обележавање 

Видовдана у Грачаници и Газиместану.   

Хуманитарна организација Срби за Србе наставиће са 

активностима на одржању и очувању српског народа 

на простору Косова и Метохије кроз хуманитарну и 

економску помоћ која ће обезбедити егзистенцију 

нашег народа на овим просторима. Такође, у сарадњи 

са другим хуманитарним и друштвеним 

организацијама обезбедићемо још већи прилив 

неопходне помоћи како кроз директна улагања у 

српски живаљ тако и мотивисању ширих друштвених 

слојева широм дијаспоре ради константног 

ангажовања и одржању неопходне друштвене тензије. 

 

Данас нам кажу, деци овог века, 

да смо недостојни историје наше,  

да нас је захватила западњачка река 

и да нам се душе опасности плаше... 

 

На Косову и 

Метохији... 
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13.01.2009 
Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе кренули у Божићну акцију на Косову и 

Метохији. 

15.01.2009 
Објављен чланак у ''Илустрованој Политици'' под 

насловом ''За Немање и Страхиње''. Интервју са 

представницима наше организације Предрагом 

Маринковићем и Милошем Марковићем урадио 

новинар Јово Вукелић. 

20.01.2009 
У ''Вечерњим Новостима'' објављен чланак о 

спроведеној Божићној акцији на Космету. Новинарка 

Драгана Зечевић испратила је представнике наше 

организације и написала чланак ''У безнађу и мало 

радости''. 

 

22.01.2009 
Општина Вождовац након интервенције наше 

организације и новинара Јове Вукелића помогла 

тринаесточлану породицу Станисављевић из 

Београда и уручивши им помоћ у новцу, белој 

техници и храни. Велики број медија је извештавао о 

овој акцији. 

09.02.2009 
У граду Синсинатију (САД) локална Српска 

заједница у сарадњи са СПЦ Св. Ђорђе организовала 

је донаторску вечеру под називом ''ЗА ДЕЦУ 

КОСОВА''. Половина прикупљених донација (1.000 

долара) уплаћена је нашој организацији. 

10.02.2009 
Представници наше организације присуствовали  су 

хуманитарном концерту под називом "Зора" који је 

имао за циљ прикупљање средстава за изградњу 

обданишта у селу Севцу у општини Штрпце, које се 

тренутно налази у приватној кући. 

14.02.2009 
Представник наше организације Милош Тиосављевић 

координисао је у организовању и набавци 

неопходних потребштина породици Јоксимовић. Од 

укупно 35.000 дин. колико смо издвојили за помоћ 

купљен је замрзивач од 310 литара, 250 кг. брашна, 30 

литара уља, хигијенског пакета, меса, хране, 

слаткиша за децу. 

15.02.2009 
Званично регистрована Хуманитарна организација 

Срби за Србе Аустрија-H.O. Serben für Serben Austria. 

22.02.2009 
Четири представника наше организације посетили су 

у интервентној акцији вишечлану породицу Мајор 

код Врбаса која је пре нешто више од недељу дана 

остала без свог крова над главом. Дом је изгорео у 

пожару. На сву срећу, као што смо се и уверили, 

дечица су сва била добро, весела и раздрагана. 35.000 

дин. уплатили смо за фонд куповине нове куће. 

 

Активности 

организације 
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07.03.2009 
Изашао чланак у дневном листу ''Политика'' који је 

подписао новинар Петко Копривица под насловом 

''Солидарност ће из пепела подићи дом Мајорових'', 

везано за акцију коју смо у заједничкој сарадњи 

покренули за куповину нове куће породици Мајор. 

10.03.2009 
Уручена хуманитарна помоћ седмочланој породици 

Срдана и Снежане Вуксановић у Рашкој области у 

висини од 35.000 дин. за које су купљене храна, 

брашно, намирнице, хигијенска средства као и 

слаткише за децу.  

 

17.03.2009 
Организована је велика изложба аутентичних слика 

ужаса и прогрома који се догодио 17.03.2004 на 

Косову и Метохији. Уз репродукције највреднијих 

икона из већине српских манастира, која је већ почела 

да обилази свет, присутни су још једном одали помен 

тешком пострадању српских светиња и преко 4.000 

прогнаних душа Српског народа, међу којима 1.700 

деце старости од 2-14 година. 

19.03.2009 
Посетили смо породицу Лончар која живи у Мокром, 

насеље Пилана подно Романије. Мирослав и Милојка 

имају шесторо дјеце: најстарији Његош (1988) 

завршио школу за куваре али нема посла. Немања 

(1994) је девети разред основне у Мокром, Гордана 

(1996), Јовица (2000), Јована (2003), Михајло (2007). 

Живе у подруму те куће којег су преградили са 

параванима. 

20.03.2009 
Посетили смо породицу Тамбур. Родитељи Витомир 

и Драгана, су млади људи са својом дјецом: Огњен 8, 

Сара 7, Анастасија 4, Лука 3 и Ивана 1,5 годину су 

једна јако весела породица која и поред свих 

проблема обезбјеђују својој дјеци све што могу. 

Витомир је у рату рањен и још увијек има гелера у 

нози које би требао оперисати што му онемогуцава 

тежи рад. 

 

23.03.2009 
Помогли смо породицу Лончар са 250 евра. Родитељи 

су одлучили да ће од тог износа 100 евра вратити део 

постојећег дуга који имају у комшијској продавници 

(700 КМ) а од осталих 150 евра купити намирнице 

које су им неопходне. 

25.03.2009 
Помгли смо породицу Тамбур у висини од 250 евра 

од којих су купљени прехрамбени производи, 

плаћени рачуни и мало прасе купљено у Србији. 

29.03.2009 
Невладина организација Млади за Космет из Црне 

Горе након успешно спроведене хуманитарне акције 

на територији Косова и Метохије помогли су у два 

наврата породицу Милић из избегличког кампа 

Рибничка врела код Подгорице, такође породицу из 

нашег програма помоћи. Милићи су поред новчане 

помоћи од 300 евра добили и помоћ у одећи, обући, 

колицима и носиљкама за бебе, као и играчкама и 

слаткишима за најмлађе. 

Активности 

организације 
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07.04.2009 
Посетили смо породицу Михић која живи у Павловцу 

(општина Источно Сарајево) у старој војној команди 

на самом рубу општине у поприлично пустом крају. 

Братислав и Марина имају 6 дјеце: Сања која је 

напунила 18 година и живи сада у Бања Луци, 

Бенјамин 14, Милена 12, Невен 9, Николина 6, и 

Срђан 3 године. 

16.04.2009 
У склопу последњих припрема пред Васкршњу 

акцију Хуманитарне организације Срби за Србе, 

представници организације из Београда извршили су 

куповину кошаркашке табле, обруча и мреже која ће 

у току наредних неколико дана бити постављена у 

Клини, у дому породице Радосављевић. Овим 

потезом желимо да истакнемо потребу да се и 

Српској деци на Косову и Метохији омогући 

несметано бављењем спортом. 

 

23.04.2009 
Хуманитарна организација Срби за Србе, а у склопу 

акције "Космет - Васкрс 2009", угостила је у Београду 

једну од најмногобројнијих срспких породица са 

Косова и Метохије, са 9-торо деце, из забаченог села 

Сушиће (подно Шар Планине) општина Штрпце. 

Породицу Радована и Љиљане Станојковић примили 

смо отвореног срца, прошетали Београдом, Вртом 

добре наде, Калемегданом и Кнез Михајловом. 

Најрадоснија су била деца, а то нам је и био циљ. 

 

27.04.2009 
Представници хуманитарне организације Срби за 

Србе из Београда боравили су у јужној српској 

покрајни Косово и Метохија у склопу четврте по реду 

хуманитарне акције под називом ВАСКРС НА 

КОСМЕТУ. Помоћ наше организације добило је осам 

породица на Космету: Радосављевић, Денић из 

Врбовца, Ђузић, Влајковић, Бојић, Нисић, Денић из 

Страже, и Перић. 

 

 
 

01.05.2009 

У празничном четвороброју дневног листа Правда 

(Србија) изашао је и кратак извештај о протеклој 

акцији хуманитарне организације Срби за Србе 

спроведене на Косову и Метохији у склопу акције 

''Васкрс на Космету 2009''. 

 

01.05.2009 
Крајем априла примили смо поздраве од Николе и 

Ђорђа Радосављевића из Клине након одигране прве 

баскет утакмице у њиховом дворишту.  

 

04.05.2009 
Завршена је акција помоћи осмочланој породици 

Петровић из села Постење код Новог Пазара. Од 

35.000 дин. колико је намењено Петровићима 

купљени су нови шпорет ''Смедеревац'', пегла Беко, 

завесе, постељина, јастуци, ципеле и патике за децу, 

неколико пакета хране и других прехрамбрених 

намирница. 

 

 

 

Активности 

организације 
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08.05.2009 
Породица Мајор је захваљујући последњој донацији 

наше организације у висини од 67.000 дин. започела 

пресељење у нови дом, након што су пре неколико 

месеци деца једва извукла живу главу из пожара који 

је прогутао све што су имали. 

 

08.05.2009 
Хуманитарна организација Срби за Србе успешно је 

завршила мини-пројекат око поновног инсталирања 

PayPal система путем кога ће донатори наше 

организације имати прилику да финансијски подрже 

даљи рад и активности организације. 

 

 

11.05.2009 

Пријатељи и добротвори хуманитарне организације 

Срби за Србе из Београда започели су продају летњих 

мајицa са историјским мотивама Косова и Метохије. 

Сав приход од продаје ових мајица ићиће нашој 

организацији а новац ће бити плански и програмски 

утрошен у следећој хуманитарној посети на простору 

Косова и Метохије. 

 

13.05.2009 
Вишечлана породица Илић из Старе Рашке остала је 

без оца храниоца. Радојица Илић је преминуио после 

дуге и тешке болести,а иза њега су остали супруга 

Светлана и шесторо деце. Село Беланска налази се 15 

километара од Новог Пазара. Илић су незапослени, и 

преживљавају искључиво од пољопривреде. 

 

18.05.2009 
Након што им је кућа у којој су живели до скоро у 

Врбасу изгорела до темеља, у року од три месеца 

прикупљена су средства која су омогућила нови 

животни почетак породице Мајор. Представници 

наше организације из Београда заједно са новинарем 

Политике Петком Копривицем, председником 

општине Врбас г-д Лаиновић и телевизијском екипом 

РТВ Бачка искористили су пријатно недељно поподне 

да први пожелимо срећно усељење и да се са дечицом 

дружимо и изиграмо. 

 

 
 

21.05.2009 
Примили смо донацију у виду нове дигиталне камере 

намењене представнику СЗС у Рашкој области, 

господину Тиосављевићу. Камеру смо добили из 

Брисела, од великог пријатеља и донатора наше 

организације господина Косарића. 

 

26.05.2009 
СЗС на насловној страни ''Политике'' под насловом 

''Нови дом за шесточлану породицу Мајор'' а као и до 

сада, чланак је подписао новинар Петко Копривица. 

 

 
 

29.05.2009 
Посета породици Лончар у Републици Српској. 

 

 

Активности 

организације 
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30.05.2009 
Посета и помоћ породици Илић са Мањаче у 

Републици Српској у висини од 360 евра како би пре 

свега вратили дуг у локалној продавници за храну од 

400 КМ (око 200 евра) а за остатак новца поново 

приуштили себи нешто хране. 

 

01.06.2009  
Полагањем цвећа и паљењем свећа у Новом Пазару 

обележена годишњица погибије 11 цивила у НАТО 

бомбардовању. Најмлађа жртва био је двогодишњи 

Марко Симић, који је страдао у наручју свог оца. 

Представник Хуманитарне организације Срби за Србе 

Милош Тиосављевић присуствоао је скупу. 

 

04.06.2009 
Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Београда у сарадњи са организацијом Хумано 

Срце Шапца посетили су десеточлану породицу 

Вулетић из села Дреновац код Шапца. Овом 

приликом напунили смо две велике кесе сланих и 

слатких посластица за најмлађе Вулетиће. У 

разговору са самохраном мајком хероином Љубинком 

представници наше организације упознали су се у 

каквим условима Вулетићи живе.  

 

16.06.2009 

Представник наше организације у Новом Пазару 

Милош Тиосављевић обишао је манастирски 

комплекс у Тушимљи цркве Успења пресвете 

Богородице смештеног у брдовитом Рашком региону. 

У срдачном разговору са игуманом Сергејем, 

представљен је наш досадашњи рад и активности пре 

свега у Рашкој области као и жељу да напуштена 

имања уступимо породицама из колективних центара 

широм Србије које желе да ту пронађу нови почетак. 

 

17.06.2009 
Уручени поклони за најмлађе чланове породице Ћодо 

на Палама.  

 

21.06.2009 

Посетили смо осмочлану породицу Симовић из села 

Осоје удаљеног три км од Новог Пазара. Родитељи 

Новак (45) и Снежана (49) имају петоро деце и то 

најстаријег Лазара (19) који је завршио средњу 

школу, Ивану (17), Дијана (16), Јована (14) и најмлађа 

Јелена од 10 година. 

 

26.06.2009 
Представници наше организације присуствовали 

Видовданској академији у Бечу. 

 

28.06.2009 

Срби за Србе на прослави 620. година од боја на 

Газиместану. Свети Видовдан је обележен у 

Грачаници као и на спомен обележју палим 

Косовским јунацима. 

 

30.06.2009 
Завршена је акција помоћи породици Симовић из 

села Осоје код Новог Пазара. Од ствари које су 

Симовићи изразили жељу да имају купљени су: нова 

веш машина, намирнице и слаткиши, средства за 

хигијену, пегла и један музички плејер све у висини 

од 35.000 дин. 

 

03.07.2009 
Посетили смо породице Вулетић из села Дреновац 

којима смо обезбедили супрасну крмачу за помоћ у 

развоју сточарства, као и породицу Тарлановић из 

села Рибари у општини Шабац.  

 

Активности 

организације 
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06.07.2009 
Посетили смо вишечлану породицу Милетић која 

живи у близини Новог Пазара. 1999. године су 

напустили Лепосавић са Косова и Метохије и 

тренутно живе као подстанари. Милетићи имају 

шесторо деце: најстарија кћерка Наташа има 20 

година, Надица 18, Весна 17, Станка 13, Душица 11 и 

најмлађи син Марко 8 година. Мајка Миланка ради 

као кројачица док Миломир ради као физички радник 

у фабрици грађевинског материјала.  

 

21.07.2009 

Представници организације из Београда и Славоније 

посетили су у понедељак 20. јула породицу Гостић у 

селу Бановци близу Вуковара. Гостићима смо 

уручили скромну помоћ у виду неколико пакета 

пелена и беби опреме за најмлађег осмомесечног 

Милана, као и неколико хигијенских и прехрамбених 

пакета са основним намирницама. Ово је уједно и 

прва акција СЗС-а у Славонији. 

 

  
 

22.07.2009 

Завршена акција помоћи породици Милетић. 

Представник наше организације Милош Тиосављевић 

заједно са родитељима Миломиром, Миланком и 

најмлађим осмогодишњим сином Марком обишао је 

неколико продавница где су купљени нови шпорет на 

дрва, мали електрични шпорет, храну, и средства за 

хигијену. Укупна вредност помоћи као и до сада 

износила је 35.000 дин. 

28.07.2009 
Представници организације боравили су у 

манастирима Студеница у Рашкој области и Острог у 

Црној Гори. Током посете овим светињама, наши 

представници имали су могућност да се упознају са 

духовном и културном ризницом српског богатства 

који се на жалост тренутно налази у две различите 

земље одвојене политичким границама. 

 

 
 

02.08.2009 

Представници СЗС-а у сарадњи са Српском 

Омладином Холандије и свештенством Епархије 

Горњекарловачке посетили су по први пут свету и 

напаћену српску земљу Крајину која се тренутно 

налази у Хрватској. У склопу планиране помоћи наше 

организације помогли смо породице Шупут (дрва) и 

Панић (књиге и шпорет) из Коренице и Наранчић 

(крава) из села Дољане у Лици. 

 

Активности 

организације 
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15.08.2009 
Посетили смо породицу Игрутиновић из села Висока 

код Куршумлије којој је уручена помоћ наше 

организације у виду новог шпорета и 15 коки носиља. 

 

  
 

18.08.2009 
Посетили смо седмочлану породицу Милановић из 

Ново Пазарског округа. Милановићи граде кућу и 

помоћ им је преко потребна. Отац Вујица Милановић 

38 и мајка хероина Вукомирка Миловановић 44 

тренутно имају петоро деце: најстарија Славица има 

26 година и удата је, затим Бистрица 21, Слободан 16, 

Николина 5, Валентина 4 године и шесто дете је на 

путу. 

 

22.08.2009 
Одржана је друга хуманитарна утакмица између ФК 

Српских Белих Орлова и њихових навијача, Ултра 

Срба из Торонта. Утакмица је одржана у Хамилтону 

по веома лошем времену до те мере да је судија 

морао да прекине утакмицу једно време због 

сигурности играча јер је почело баш да грми. 

 

 

26.08.2009 
Неколико пакета дечије одеће, пелена и играчака 

намењених породицама Костовић и Коматине из 

Рашке области које наша организација редовно 

помаже и прати уручени су породицама и деци. 

 

01.09.2009 

Представници наше организације из Београда 

одржали су неколико састанака на којем је 

договорена даља и конкретнија сарадња са првим 

студенским фондом са Правног факултета ''Осмех на 

дар'' како би пронашли најбољи начин да помогнемо 

и колико је у нашој могућности усрећимо што више 

малишана широм Србије. 

 
 

05.09.2009 

Пристигли су нам велики пакети хуманитарне помоћи 

из Амстердама од пријатеља наше организације. 

Пакети помоћи намењени породицама у Рашкој 

области. 

 

07.09.2009 
Самохрана мајка Милена Илић преузела је три пакета 

уџбеника за своје најмлађе школарце (3. 5. и 9. 

разред) у Бањалучкој књижари ''Култура''. Укупна 

вредност уџбеника и школског прибора била је 406 

КМ или 205 евра колико смо и послали путем 

девизног рачуна из нашег огранка из Беча. 

 

11.09.2009 
Хуманитарна помоћ коју смо примили из Амстердама 

уручена је породицама Јоксимовић и Коматина у 

Рашкој области. Представник наше организације у 

Новом Пазару Милош Тиосављевић заједно са 

родитељима поделио је хуманитарну помоћ, играчке, 

одећу, обућу... 

 

14.09.2009 

Представници организације на скупу ''Породична 

шетња'' у Београду. 

Активности 

организације 
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16.09.2009 
Представници наше организације у Републици 

Српској посетили су породицу Тамбур из Источног 

Сарајева. 

 

22.09.2009 
Ученици, родитељи и професори Математичке 

гимназије у Београду прикључили су се као нова 

група донатора нашој организацији. 

 

26.09.2009 
Представници оргнаизације из Београда боравили су 

на Космету у склопу пете по реду помоћи српском 

народу и деци и том приликом помогли седам 

породица као и почетак рада четврте народне кухиње 

у селу Кормињане близу Косовке Каменице. У овој 

акцији набављени су 4 машине за веш, 5 кревета, 2 

шпорета на дрва и 2 електрична, као и дрва, брашно, 

уље и друге намирнице за нову кухињу.  

 

 
 

30.09.2009 

Тринаесточланој породици Наранчић из Крајине 

уручена крава купљена при нашој последњој посети. 

03.10.2009 
Завршили смо планирану акцију помоћи породици 

Милановић из села Посетење у Рашкој области. Од 

предвиђених 35.000 дин. (уз 4.000 дин. који су 

Милановићи додали) породици смо купили нови 

замрзивач и шпорет. 

 

08.10.2009 
Село Радаљица са 24 домаћинства у подножију 

планине Голије (општина Нови Пазар) добило је 

новог становника. Радмила Коматина, мајка хероина, 

донела је на свет своје шесто дете, четвтог сина. 

Наша организација је у неколико наврата помогла ову 

вишечлану породицу. 

 

11.10.2009 

Представници организације присуствовали су 

отварању 4. по реду народне кухиње на Косову и 

Метохији у селу Кормињане. У организацији 

Епархије Рашко-Призренске и Хуманитарне 

Организације "Мајка девет Југовића" отварању је 

присуствовало око двестотинак гостију, мештана, 

новинара и пријатеља организације. Владика 

Артемије уручио је захвалницу нашој организацији 

За постојану љубав према Светој Вери Православној. 

 

14.10.2009 

Послали смо 420 евра породици Ратковић како би им 

помогли да обезбеде 5 метара дрва и зимску одећу за 

своју дечицу. Такође, Ратковићи су наставили карику 

доброчинства па су нам помогли у проналажењу 

приватника на Мањачи код кога ћемо тако 

обезбедити 5 метара дрва за породицу Илић. 

 

26.10.2009 
Представници организације посетили су породице 

Љиљак у банатском селу Неузине, недалеко од 

Петровграда, а потом и породицу Милутиновић у 

селу Пивнице, у општини Бачка Паланка, како би им 

уручили планирану. Избегличкој Крајишкој породици 

Љиљак обезбедили смо супрасну прасицу и неколико 

прасади, а Милутиновићима три козе, 20 коки носиља 

као и 200кг сена као подршку у самосталној 

производњи и прехрањивању породица. 

Активности 

организације 
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27.10.2009 
Објављен интервју са члановима организације за 

шведско-српски часопис ''Дијаспора''. 

 

28.10.2009 

Уручена дрва за огрев породици Ратковић из Бања 

Луке. Ратковићи су потрошили 700КМ за куповину 

10м дрва за ову зиму, а 120КМ за куповину одеће на 

Бањалучкој пијаци. 

 

29.10.2009 
Представници СЗС-а Предраг Маринковић и Милош 

Марковић посетили су најтиражније дневне новине у 

Србији Вечерње Новости где је новинар Марко 

Прелевић направио интервју са њима. У издању 

Новости од 29. октобра објављен је интервју под 

насловом ''Мало по мало, много'' на 11 стр. Такође, 

интервју је изашао и на интернет страници Новости. 

 
 

14.11.2009 
Покренули смо свеопшту акцију за помоћ породици 

Павловић из Р. Српске да заврши изградњу своје 

породичне куће. Такође, овом акцијом желимо да 

алармирамо јавност а поготову све државне структуре 

Р. Српске и Србије како би се борци и хероји српског 

народа који су се борили у отаџбинским ратовима 

90тих година прошлог века оставили своје да би 

бранили друге српске породице од прогона и покоља 

и њихова огњишта. 

 

15.11.2009 

Његова Светост Патријарх Српски господин Павле 

упокојио у ВМА центру у Београду у својој 95. 

години живота. 

21.11.2009 
Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа 

Рашко-Призренског господина Артемија започела је 

обнова древног манастира Богородице Браинске у 

Браини, општина Медвеђа. Наша организација ће 

1.000 евра издвојених из наше последње акције на 

Косову и Метохији приложити као почетни капитал 

за куповину прве куће избегличкој вишечланој 

породици са Косова и Метохије која  изрази жељу да 

ту живи. 

 

23.11.2009 

Куповина основних животних намирница 

шесточланој породици Михић из Источног Сарајева. 

У куповини су учестовали поред мајке, Милена, 

Николина и Срђан. 

 

 
 

24.11.2009 
Неколико чланова наше организације одлази на славу 

манастира Високи Дечани св.Стефан Дечански на 

Косову и Метохији. 

 

27.11.2009 
Уручен део хуманитарне помоћи из Амстердама 

породици Лазаревић. 

 

 

Активности 

организације 
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30.11.2009 
Уручено 5м дрва за породицу Илић са Мањаче у 

Републици Српској. 

 

01.12.2009 

Ученици и запослени у Шестој београдској гимназији 

покренули су акцију прикупљања средства за 

Божићну акцију наше организације на Косову и 

Метохији у јануару 2010 године. 

 

02.12.2009 
Почели први радови на обнови и доградњи куће 

породице Павловић из села Обудовац у Републици 

Српској. Наша организација покренула је стални 

пројекат који има за циљ да употпуности заврши све 

потребне радове на дому Павловића. 

 
 

03.12.2009 
Посетили смо породицу Радојице Божовић који је 

удовац, жена Руменија је преминула а иза себе 

оставила четворо деце: Ивана 14 година, Стефана 12, 

Јелену 9, и Анђела од 3 године. Отац Радојица ради 

код приватника у обижњој пекари где су плате су 

веома лоше и за ову велику породицу недовољне. Са 

њима  заједно живе и баба и деда Василије и Јованка 

Божовић. Такође, у истој кући са њима је и Радојицин 

брат Дејан. 

 

05.12.2009 

Уручена хуманитарна помоћ из Амстердама 

породици Вуксановић из Рашке области. У торбама је 

било пуно играчака, постељине, гардеробе, 

хигијенског прибора.  

09.12.2009 
Примили смо захвалницу Српске Православне Цркве 

из црквене општине Коренице у Крајини за 

добровољни прилог помоћи српском народу. 

 

10.12.2009 
Уручена помоћ породици Тамбур у Источном 

Сарајеву у виду прехрамбених намирница, играчака 

за децу и слаткиша у вредности од 500км. 

 

11.12.2009 
Уплаћена прва транша новца за куповину куће у 

околини манастира Богородице Браинска за 

избегличку породицу са Косова и Метохије у висини 

од 95.000 дин. 

 

17.12.2009 

Завршена акција прикупљања средстава у Шестој 

београдској гимназији у висини од 43.300 дин. 

 

25.12.2009 
Уручена помоћ породици Божовић у Новом Пазару. 

Купљене су превасходно прехрамбрене намирнице у 

вредности од 40.000 дин. 

 

26.12.2009 
Посетили смо породицу Тиосављевић Сашу 43 и Кату 

43 године, који имају шесторо деце: Марију 19 

година, Тијану 17, Стефана 15, Андреа 14, Уроша 11 

и Ану 9 од година. Вишечлана породица 

Тиосављевић живи као подстанар у Новом Пазару. 

 

27.12.2009 
Помогли смо породицу Дањек из Равног Села које се 

налази недалеко од Врбаса са куповином хране у 

висини од 40.000 дин. Саша Дањек живи са своје две 

ћеркице Јованом (8) и Јеленом (5). Са њима у кући су 

и Сашина сестра са своја два сина, један има 5 година 

а други тек шест месеци.  

 

29.12.2009 
Чланак о нашој организацији објављен у интернет 

новинама ''Новинар.де'' под насловом ''Божићна 

акција Срби за Србе''. 

Активности 

организације 
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• Волонтерима и пријатељима организације 

 

• Сталним и редовним донаторима 

 

• Фирми Кнежевић Транс из Београда 

 

• Ресторану-Хотелу Цар из Смедерева 

 

• Пливачком клубу Swim Star 2000 из Београда 

 

• MODS69 продавници из Београда 

 

• Белим Орловима из Аустрије 

 

• Ultra Fashion радњи из Новог Сада  

 

• ФК Бели Орлови из Торонта 

 

• Ultra Serbs из Торонта 

 

• Уредништу часописа Косовски Божур 

 

• Патриотском форуму Српска Елита 

 

• Задужбини Српске Омладине Словеније 

 

• ХО Мајка девет Југовића из Звечана 

 

• Епархији Рашко-Призренској 

 

• Чикашким Србима 

 

• Студенском фонду Осмех на Дар 

 

• Шведско-Српском часопису Дијаспора 

 

• Новинару Новости Драгани Зечевић 

 

• Новинару Политике Петку Копривици 

 

• Новинару Јови Вукелићу 

 

• Навијачкој групи Делије Север 

• Православној Грчкој браћи из Норвешке 

 

• Православној Руској браћи из Москве 

 

• СПЦ у општини Кореница у Крајини 

 

• Шестој београдској гимназији из Београда 

 

• Фирми АСБВ Термотехника из Београда 

 

• Донаторској групи Другари утд из Београда 

 

• Фонду Хумано Срце Шапца 

 

• Донаторској групи Сербос из Калгарија 

 

• Фирми Беопанакс из Београда 

 

• Донаторима из Синсинатија 

 

• Математичкој гимназији из Београда 

 

• Донаторима из Амстердама 

 

• Дневним новинама Правда 

 

• Социјалној служби у Источном Сарајеву 

 

• Удружењу Двери Српске и Српска Мрежа 

 

• Сајту Сербиан Кафе 

 

• ХО Стара Рашка из Београда 

 

• Анонимним донаторима 

 

• И свим добрим људима који су нам излазили 

у сусрет и подржавали наш доброчинитељски 

рад у сваком смислу и погледу. 

 

 

Хвала ВАМ. 

 

Заувек ВАМ 

захвални... 



 

 

 

Годишњи извештај за 2009.                                

 

 

Позивамо Вас да и даље пом

Хуманитарне организације

својсвтен и доступан начин 

да помогнемо још в

српских породица где год се оне налазиле.

____________________
Испунимо ограничено време неограниченим делима

________________________________

 

 

 

 

                                           Хуманитарна организација Срби за Србе

Позивамо Вас да и даље помажете и подржавате рад

Хуманитарне организације Срби за Србе

својсвтен и доступан начин како би били у прилици 

да помогнемо још више српске деце 

српских породица где год се оне налазиле.

 

_________________________________
Испунимо ограничено време неограниченим делима

Свети Сава, Владика Николај Велимировић

__________________________________________________________________________

 

Хуманитарна организација 

Срби за Србе 

http://www.srbizasrbe.org 

organizacija@srbizasrbe.org 

Београд, 07.01.2010

Деца су наша 

будућност!
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и подржавате рад 

Срби за Србе на Вама 

како би били у прилици 

 и још више 

српских породица где год се оне налазиле. 

____________________ 
Испунимо ограничено време неограниченим делима 

Владика Николај Велимировић 

______________________________________ 

Деца су наша 

будућност! 


