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 Драги Донатори, 

 Поштовани чланови, 

 Драги Пријатељи, 

Хуманитарна организација Срби за Србе 
успешно је спровела у дело неколико 
конкретних акција током месеца јула које су 
пре свега омогућиле породицама и деци на 
Косову и Метохији да добију основне 
потребштине у виду беле технике, опреме за 
кућу, хране, итд. 

• У склопу акције ''НЕМА ПРЕДАЈЕ'', 
три представника наше организације ''Срби 
за Србе'' посетили су неколико енклава и 
српских села на Косову и Метохији.   

Захваљујући свесрдној помоћи 
хуманитарне организације ''Мајка девет 
Југовића'' из Звечана, представници наше 
организације обишли су породице у општини 
Ново Брдо, Косовској Каменици, Витини и 
Грачаници.  

Након што смо обишли и 
поразговарали са породицама и лично се 
уверили у катастрофалну животну средину у 
којој живе Срби на Косову и Метохији, 
припремили смо списак ствари које би 
породицама у овом тренутку биле 
најпотребније. 

Породици Стојановић са деветоро 
деце купљена су три нова троседа. 
Породицама Стошић, Јовановић, Арсић и 
Перић по један нови тросед. Породици 
Златановић фрижидер. Шпорет на дрва 
трочланој породици Милић из села Прековце 
где се налази народна кухиња. 

За потребе народне кухиње у општини 
Витина која треба да почне са радом током 
августа и храни око 120 људи, купили смо 
један електрични шпорет и замрзивач од 40 
литара. Такође, 660 евра ће отићи за набавку 
брашна, уља, соли, шећера, грашка и пасуља 
за рад народне кухиње. 

• Представник наше организације 
Милош Тиосављевић из Новог Пазара 
обишао је осмочлану породицу Илић која 
живи у селу Беланска, на 15 км. далеко од 
Пазара. У извештају који је наш представник 
приредио наведено је да су најмлађим 
Илићима потребне књиге, као и прехрамбене 
намирнице брашно, зејтин и шећер. 

• Дванаесточланој породици Настић из 
Липљана смо крајем јула купили нови 
шпорет на дрва, популарни Смедеревац, као 
и 250 кг. брашна како би подмирили потребе 
хране за наредна два месеца. Отац породице 
Настић преноси неизмерне речи захвалности 
испред његове породице за сву досадашњу 
помоћ коју су примили од организације 
''Срби за Србе''. 

• Представник наше организације Бојан 
Кулишић из Луксембурга посетио је 
десеточлану породицу породицу Нешковић 
са планине Озрен у Републици Српској, којој 
ћемо у месецу августу обезбедити 
једнократну помоћ за набавку хране и дрва за 
грејање. 

• Пријатељи наше организације 
посетили су породицу Дубајић са села 
Бојиште из Новог Града у Републици 
Српској где су том приликом однели $860 и о 
томе нас известили са неколико фотографија 
Дубајића и њиховог дома. 

У августу планирана је посета и 
једнократна помоћ за неколико породица. 
Такође, ужурбано радимо на отварању Pay 
Pal рачуна у Европи. У Београду смо у 
процесу тражења адекватног канцеларијског 
простора.  

Као и у предходним обраћањима и 
овог пута тражимо од Вас свесрдну подршку 
у нашем даљем хуманитарном раду. 
 
С поштовањем, 

Скупштина организације 
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НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

    Пут Косова и Метохије започињемо у 
четвртак, а већ у петак ујутру смо доспели 
до Звечана. Након упознавања са оцем 
Богомиром и попадијом Светланом која 
испред Рашко-Призренске епархије води 
хуманитарну организацију ''Мајка девет 
Југовића'' задужену за рад народних кухиња 
на Косову и Метохији. 
    У Грачаници су нам се придружили 
главни координатори за рад народне кухиње 
у Прековцу где нам је била следећа 
дестинација. Упознали смо се са радом 
кухиње, просторијама и машинама које 
свакодневно хране неколико стотина 
српских породица. Одали смо признање 
свим запосленима у кухињи, јер сам процес 
прављења и бриге о храни, као и 74 
пређених километара сваког дана је и више 
него херојски рад. 
    У селу Бостане у општини Ново Брдо смо 
се упознали са породицом Зорана 
Златановић, чије две сестре живе са 
психичким поремећајем и о којима се 
свакодневно брину и комшије и људи из 
народне кухиње. Услови у којма 
Златановићи живе изгледају поражавајуће. 
Како би обезбедили да се храна коју добију 
сваког дана и која им остане не квари и не 
баца, договорили смо да њиховој кући 
обезбеди фрижидер.  

 
Сестре Златановић са фрижидером. 

    Недалеко од куће Златановића, стајемо у 
посету породици Живојина Стојановића у 
засеоку Шумарци, такође село Бостане. 
Стојановићи имају деветоро деце и како смо 
се уверили на лицу места проблем са 
простором за спавање. Договорили смо 
набавку три троседа за њихов дом како би 
могли да се колико толико рашире и 
ослободе скученог простора. 

 
Председник Игор Рашула са Стојановићима  

 
Стојановићи са новим троседима. 
    Пут смо наставили ка Косовској 
Каменици где смо направили краћу паузу у 
црквеном имању у самом центру града. У 
мору ''црних орлова'' приметили смо 
старијег српског сељака са шајкачом који 
немарећи за било шта слободно шета кроз 
центар Каменичке пијаце. Нашем 
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одушевљењу није било краја. Такође, 
искористили смо 
прилику да један 
од представника 
наше организације 
обиђе своју 
фамилију у 
оближњем селу 
Мочаре.  

     Следећа 
дестинација била је 
Витина, која се 
налази на 15 км. од 

македонске границе. У Витини је пре рата 
1999.год. живело преко 90% Срба, али на 
жалост тај број се данас свео на 12-13 
породица које су стациониране у близини 
градске цркве у којој је такође смештена и 
зграда дома здравља и стамбене просторије. 
Имали смо прилику да попричамо са србима 
у Витини који су нас са неверицом да смо из 
Београда и одушевљењем угостили. Обишли 
смо и локалну школу коју похађа 10-так 
српских ђака којој је засигурно потребно 
реновирање столова, столица, табли и пода у 

учионицама. 
Цртежи који се 
налазе у школи 
имају много 
мотива слободе, 
Исуса Христа, 
Светог Саве и 
Србије.  
    На 5км од 
Витине, у 

црквеном 
имању, налази се 

и нова народна кухиња која ће од ускоро 
почети са радом и храниће око 120 људи. 
Просторија је уређена, инсталације су 
постављене, чека се на опрему и храну. 
    Након Витине, враћамо се у Ново Брдо 
где смо обишли још две породице. У засеоку 
Чукљовце упознали смо се са породицом 
Стошић. Мајка Ружица се враћала у село из 

Грачанице где је једна ћерка на лечењу од 
опекотина. Стошићи примају месечни 
додатак од 11.000 дин. за четворо деце које 
подижу. Било нам је драго да видимо да 
иако врло сиромашно живе, дом Стошића је 
веома пристојан и чист. Њима је такође 
неопходан један кревет за дечицу. 

 
Са породицом Стошић у Чукљовцима 

    У оближњем селу Извор, упознали смо се 
и са породицом Јовановић која одгаја троје 
деце. Имали смо прилику да видимо њихову 
кућу која је у очајном стању и којој ни 
темељна поправка не би помогла. 
Јовановићима смо такође наменили један 
кревет како би се родитељи са пода 
преселили на удобнији лежај. 

 
Тросед за породицу Јовановић из Извора 

     Након потресних обилазака неколико 
породица у Новом Брду, враћамо се у 
народну кухињу у Прековце где ручамо 
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изврсни домаћи специјалитет – пасуљ. Ту 
смо од Светлане Арсић која марљиво ради 
већ више од две године у кухињи сазнали да 
њена петочлана породица такође има 
потребу за једним креветом у свом дому. 
       У Грачаницу се враћамо у 
послеподневним сатима где почињемо 
набавку свих пописаних материјала. Са 
2,500 скупљених евра пазарили смо 7 
кревета за породице Стојановић, Стошић, 
Јовановић, Арсић и Перић коју нисмо 
стигли да обиђемо. Један фрижидер смо 
наменили породици Златановић. Шпорет на 
дрва трочланој породици Милић из села 
Прековце где се налази народна кухиња. За 
потребе што бржег отварања народне 
кухиње у Витини купили смо један 
електрични шпорет, и замрзивач од 40 
литара. Такође, део новца, тачније 660 евра, 
отићи ће за набавку брашна, уља, соли, 
шећера, грашка, и пасуља како би кухиња 
већ у другој половини јула започела са 
радом.  

 
Народна кухиња у Витини храниће 120 људи 

      Ово је била до сад најобимнија и највећа 
акција наше организације. Иако још увек 
под утисцима са пропутовања, можемо 
отворено рећи да је ситуација у којој Срби 
живе у источном и јужном делу Косова и 
Метохије поражавајући. Српске куће, 
путеви и насеља више личе на 17. и 18. век. 
Осим што смо финансијски помогли да се 
обезбеде неке неопходне ствари за 

породице, жеља нам је пре свега да тужне 
слике у којима Срби живе пренесемо далеко 
у свет, јер смо у могућности да то свима 
покажемо.  

Српски народ који 
и даље живи на 
Косову и Метохији 
а поготово јужно 
од Ибра је 
последњи бедем 
одбране српског 

рода. То на жалост ни политичари ни 
свакојаке индивидуе нису у стању да 
отворено и јавно кажу. Када се и последња 

српска породица 
убије или отера са 
Косова и Метохије, 
ни судбина остатка 
српског народа у 
Србији, Р. Српској, 
Босни, Црној Гори, 

Крајини,.. више неће бити нимално сигурна. 
Чак шта више, врло је вероватно да ће се 
врло ускоро читав један народ збрисати са 
лица земље ако и даље останемо паснивни 
посматрачи свега што нам се догађа.  

 
     Хуманитарна организација Срби за Србе 
трудиће се да и даље својим скромним 
напорима омогући да се кроз конкретне 
акције помогне српским породицама да 
остану на својим вековним огњиштима и да 
издрже притиске своје ближе и даље 
околине. 
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Срби за Србе – Буди и ти један! 

 
    
22. јуна, 2008 је у Торонту одржана прва 
ревијална фудбалска утакмица између ФК 
Бели Орлови и њихових навијача Ultra Serbs. 
Представници наше организације су 
присуствовали утакмици и договорили 
сарадњу и у будућности са пријатељима из 
Торонта.  
     Извештај је припремио представник наше 
организације у Канади Бојан Цвјетковић: 
“Дошао сам у Торонто по договору  око 13 
часова и веома брзо сам се нашао са 
организаторима ове утакмице. На улазу су 
могле да се купе улазнице по цени од 20 
канадски долара као и мајице са натписом 
www.srbizasrbe.org - I ja sam jedan по цени 
од 15 долара а исто тако су се делиле и кесе 
са натписом наше организације. 
    Прво је одиграна утакмице њихових 
јуниора који су доказали да Бели Орлови не 
морају да брину за таленат у будућности да 
би негде око 15 часова почела главна 
утакмица. На трибинама је било око 100ак 
људи а било би их  више да је време било 
боље али је ипак све протекло у најбољем 
реду. Посебну пажњу је привукло долажење 
Ултра Срба за време загревања пред 
трибине и отпоздрављање људима који су 
дошли да помогну овој акцији а њихова 

слика пред њиховим банером који је стајао 
на трибинама ће остати једна вечна 
успомена на почетак  сарадње између наше 
организације и ове изванредне групе 
навијача.  
    Утакмица  је била хуманитарног тока тако 
да су се већина играча  чувала од повреда. 
На самом почетку  почела је да пада киша 
али то уопште није омело верне навијаче 
Белих Орлова који нису играли из 
оправданих разлога да уз хармонику и даље 
певају под накривеним делом стадиона и 
направе прелепи амбијент.  
    Желео бих у своје име као и у име целе 
организације да се овако јавно захвалим 
свим Ултра Србима као и ФК Белим 
Орловима на овако племенитој акцији и 
надам се да ћемо имати доста оваквих 
акција у будућности.” 
    Крајња рачуница по питању прикупљених 
донација је следећа: продате су 153 карте, 
$320 је зарађено од мајица, трошкови 
стадиона, мајци и реклама $1,320 и сума која 
је донаирана организацији ''Срби за Србе'' 
износи $2,060 канадских долара. Још једном 
желимо да упутимо речи захвалности нашим 
пријатељима у Торонту за читаву акцију 
коју су успешно спровели у дело. 
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Финансијски извештај 

 
    Укупно стање на рачуну 30. 06. 2008 

                 Девизни: 3.765 € 

                 Динарски:  дин. 25.520 дин. 

                 Укупно донатора: 39 

 

   
  Приходи у периоду 1.07 – 31.07. 2008  

                 Девизни: 693 € 

                 Динарски: 9,708 дин. 

                 Укупно донатора: 31 

 
 
   Трошкови у периоду 1.07 – 31.07. 2008  

                 Девизни: 2,653 € 

                 Динарски: 31,476 дин. 

 

 
   Завршно стање за дан  31.07.2008 

                 Девизни: 1,805 € 

                 Динарски: 3,752 дин. 
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Статистички подаци 

Хуманитарна oрганизација Срби За Србе

Преглед донација за 2008 годину

Ј: 250 €

Феб: 1,651 €

Март: 2,568 €

Април: 1,417 €

Мај: 1,155 €

Jун: 1,230 €

Jули: 835 €

Aвгуст: 0 Сеп: 0 Oкт: 0 Нов: 0 Дец: 0
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Број донатора у 2008

Јан: 9

Феб: 58

Март: 100

Април: 56

Мај: 37 Jун: 39

Jули: 31

Aвгуст: 0 Сеп: 0 Oкт: 0 Нов: 0 Дец: 0
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Хуманитарна организација 

СРБИ ЗА СРБЕ 
 
 

http://www.srbizasrbe.org 

 

 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 


