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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

     Последњи месец у календарској 2010. години 

прошао је у рекордним бројкама, пре свега по питању 

броја донатора и прикупљених донација у једном 

месецу а уједно и у целој 2010.год. Хуманитарна 

организација Срби за Србе заједно са свим својим 

огранцима широм света успела је захваљујући својим 

донаторима, пријатељима и члановима Организације 

да прикупи преко 12.000 евра у децембру што је до 

сад највећа сума. Додуше, морамо истаћи велику 

донацију Министарства за пољопривреду, шумарство 

и водопривреду Републике Српске која је издвојила 

последњег дана децембра преко 7.000 евра за 

куповину трактора породици Екмечић их 

Херцеговачког села Пребиловци.Такође, на 

годишњем нивоу, прикупљено је укупно 49.000 евра 

и тиме засигурно постављен нови рекорд који ћемо 

тежити да прескочимо колико већ наредне 2011. 

године.  

 

     Што се тиче помоћи коју смо обезбедили српским 

породицама, током децембра посетили смо и помогли 

Милиће из Црне горе, породице Гутаљ и Михић из 

Републике Српске, Премовиће и Томиће из Србије, 

које заједно броје више од 30 деце.  

 

     Почетком месеца уручена је помоћ за петочлану 

породицу Томић из Бујановца у виду дрва за огрев у 

вредности од 18.000 дин. што се Томићима 

обезбедити топли дом до краја зиме. Ова породица 

сусреће се са многим животним искушењима, почев 

од свакодневног притиска и шиканирања од стране 

шиптарских власти, па све до душевне патње једне од 

кћерки која је исту зарадила током нато 

бомбардовања Србије 1999.год.  

 

     Породицу Милић која након погрома српског 

народа 1999. са Косова и Метохије живи у 

избегличком насељу код Подгорице, обишла је и 

помогла представница наше организације из Црне 

Горе. Помоћ у висини од 500 евра је пре свега 

обухватала набавку дрва за огрев, хране и лекова. 

 

У Републици Српској помогли смо две породице – 

Гутаљ и Михић. За Гутаље смо обезбедили половну 

одећу и обућу за децу, као и аутобуске карте за 

превоз до Бања Луке на неопходне операције за једно 

дете. Михићима смо као и до сада обезбедили помоћ 

у неколико пакета хране и хигијене која им је 

тренутно најнеопходнија. 

 

     Породици Премовић која живи у близини Чачка 

помогли смо са набавком три козе и једном крмачом 

која ће их привремено обезбедити са додатним 

количинама меса и млека током зимског периода. 

Морамо да истакнемо и велику помоћ 

пољопривредника из Чачка и околине који су 

бесплатно обезебедили набавку крмаче, транспорт и 

концетрат као и драстично смањили набавну цену за 

козе. Помоћ за ову породицу наставиће се у првим 

данима пролећа. 

 

     Децембар месец је уједно био период када смо 

сводили рачуне и освртали се на досадашњи рад и 

својеврсни прогрес који смо остварили у предходној 

години. Сви чланови и волонтери организације су и 

више него задовољни оствареним у 2010.години пре 

свега на пољу помоћи вишечланим српским 

породицама широм Балкана.  

 

     Такође, захваљујући нашим донаторима и добрим 

људима широм света успели смо да прикупимо сада 

већ значајну суму новца коју смо искористили на 

најквалитетнији могући начин а све у циљу помоћи 

српској деци и њиховим родитељима да се боре са 

тужном и суморном свакодневницом која на жалост и 

даље окружује наш народ. Надамо се да ћемо 

заједничким снагама успети да мобилишемо још 

више добрих људи, донатора, пријатеља и волонтера 

организације широм света за наставак овог 

доброчинитељског рада који смо започели. Уз Божију 

помоћ и благослов, бићемо у могућности да 

обрадујемо већи број угрожене српске деце и тиме 

макар мало утичемо на нашу будућност! 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Срби за Србе са породицом Томић у Бујановцу 

 

Петочлана српска породица Томић, отац Горан, мајка 

Љиљана, деца: Драгана (15 година), Душан (14), 

Катарина (6), могу коначно да одахну, јер ће ову зиму 

дочекати у свом топлом дому. Наиме ова петочлана 

породица, која живи у Бујановцу, обратила се нашој 

организацији да им помогнемо у куповини 6 m³ дрва. 

Отац Горан, ради већим делом месеца у Београду, он 

је једини који привређује у породици, са месечним 

примањима од само 15,000 динара??!  

 

Додатан проблем како каже мајка Љиљана је не само 

што нема посла, као што је случај у целој Србији, 

него Срби уопште не могу да добију посао, јер полако 

све главне функције у граду заузимају шиптари, који 

наравно доводе шиптаре да раде, и не желе Србе да 

запосле. Тако да је живот Срба у Бујановцу изузетно 

тежак. Захваљујући Богу и нашим донаторима 

успели смо да обрадујемо породицу Томић, која се 

захваљује целој организацији.  

 

 

 

 
 

Комшија Драган Величковић, који нам је смањио цену за 

куповину дрва, бесплатно их је транспортовао и наслагао. 
 

 

 

 

 

 

 

СЗС у Бујановцу 

за Томиће 
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У недељу 13.12 смо посетили породицу Премовић из 

села Прислоница код Чачка. Са њима смо ступили у 

контакт преко игумана манастира Вујан и пријатеља 

из организације Радости Моја из Немачке. Породива 

Премовић броји 8 чланова, самохрану мајку Ружицу 

са седморо деце: Јелена (2002), Лука (2001), Мирјана 

(2000), Живка (1996), Ана (1994), Биљана (1992), 

Александар (1991). 

 

Прво смо се нашли у манастиру Вујан са Оцем 

Јованом. Манастир се налази свега пар километара од 

дома породице Премовић. Сам манастир је познат 

између осталог и по томе јер је свој монашки живот у 

њему започео наш велики духовни вођа Патријарх 

Павле. Унутар цркве се налазе Свете мошти 

непознатог светитеља, за којег се једино зна да је био 

испосник на том месту где се сада манастир налази. 

Патријарх Павле је у то време тешко боловао од 

туберкулозе плућа и иако му доктори нису давали 

скоро никакве шансе, није желео да се лечи по 

болницама него се даноноћно молио и клечао пред 

Светим моштима и тако добио исцељење. 

  
Циљ наше посете породици Премовић био је да се 

упознамо са породицом и да заједно са њима 

размотримо на који начин би могли да их помогнемо. 

Овог пута смо им однели мало воћа и слаткиша као и 

књигу о Светом Сави. Кућа у којој живе је однедавно 

омалтерисана и изолована, купатило је урађено 

захваљујући хуманитарној организацији Радости 

Моја из Немачке али ипак потребно је још средстава 

да се још среди изнутра. Оно што нас радује је то да 

ова породица има услове и вољу да гаји домаће 

животиње, поред две крмаче, једне козе и кока које 

већ имају, тако да ће се наша помоћ вероватно 

састојати у томе да им се купи нешто од домаћих 

животиња.  
 

Премовићи су скромни и тихи људи мада нису сва 

деца била на окупу, најмлађи чланови Јелена и Лука 

нису скидали осмех са лица све време нашег боравка 

тако да су у најбољем светлу представљали своју 

породицу. Њих двоје све што раде раде заједно, 

стално грле једно друго и чини се као да су у овим 

скромнијним породицама још од детињства деца 

много више везана једно уз друго и тачно се види 

њихова љубав, топлина и одсуство иједне трунке 

зависти и себичности. 

 

 
 

Мајка има укупна примања од 15.000динара. Почели 

су да раде најстарији син и ћерка тако да ова 

породица полако почиње да устаје на своје ноге, а 

надамо се да ћемо им уз заједничку помоћ свих нас 

додатно помоћи да буду своји домаћини и потпуно 

независтни. 

 

Посета и помоћ 

за Премовиће 
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У другој посети Премовићима, заједно са нама су 

били и пољопривредници Радисав Рацковић из 

Српског сабора Двери и Милан Мајсторовић који 

су несебично подржали акцију и помогли нам да 

обезбедимо стоку и довеземо је до породице. Од 

господина Рацковића смо добили три козе по веома 

повољној цени од 15.000 дин. а од господина 

Мајсторовића бесплатно једну крмачу за Премовиће и 

два пакета концетрата, наравно након што смо 

објаснили разлог нашег позива. Такође, пријатељи 

наше организације из Љига ''Моба'' су нас упутили 

својим контактима и везама до ових добрих људи па 

се овом приликом свима ЈОШ ЈЕДНОМ 

ЗАХВАЉУЈЕМО ОД СРЦА!!!! 

Но и поред уручене помоћи, породици Премовић је и 

даље потребна помоћ да стане на своје ноге.  

Њихова кућа још увек није завршена, недостаје део 

крова и горњи спрат, а потребно је саградити и нов 

димњак како би се дугорочно решио проблем грејања 

у целој кући. Они сада морају један део куће да греју 

на струју због чега им стижу велики рачуни, које нису 

у могућности да плате. Дуг са каматом за струју се 

сваког месеца увећава.  

Надамо се да смо овом акцијом успели да унесемо 

још мало радости у дом Премовића пред престојеће 

Божићне и новогодишње празнике, и да ћемо уз 

заједничку помоћ добрих људи бити поново у 

прилици да то учинимо. 

 

 

 

СЗС у Бујановцу 

за Томиће 
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Самохрану мајку петоро дјеце, Зденку Гутаљ из 

Источног Сарајева у Републици Српској, и њену 

дјецу смо већ два пута помогли. Зденка се некако 

сама сналази и довија и осим молбе љетос да им 

купимо фрижидер избјегавала је да тражи помоћ. 

Међутим овај пут ни она није имала избора. 

Најмлађе дјете, Немању (11 година) који има 

проблема са развојем је морала водити на 

претраре у болницу у Бања Луку. Издатак око пута, 

колико год био мали за Гутаље је био немогућ и 

Зденка нам се обратила за помоћ. 

 

Замолила нас је да јој купимо гардеробице за Немању 

да не би ишао у старим стварима у болницу. Да јој 

помогнемо платити смјештај и пут јер она 

једноставно не може ни то мало обезбједити. Немања 

је добио доста нових ствари које смо му купили. 

Успут смо његовој сестри Бојани однијели неке 

поклоњене гардеробе за дјевојчице док овај пут за 

дјечаке нисмо ништа више имали па смо морали 

куповати у Београду у висини од 6.000 дин. 

 

Платили смо Зденки (80 КМ) повратне карте и дали 

јој новац за смештај од двије ноћи у Бања Луци (85 

КМ). У ову сврху смо потрошили 120 КМ са рачуна 

Републике Српске. У сваком случају и овај пут смо 

успјели притећи у помоћ дјеци чији родитељи једва 

успјевају саставити крај са крајем па једноставно 

непредвиђене трошкове не могу покрити. Немања 

има проблем са коштаном сржи и његов је раст скроз 

успорен. Зденка се нада да ће успјети третманима то 

ријешити јер је дијете наручено у јануару да лежи у 

болници. 

 

 
 

Нова помоћ за 

Гутаље из РС 
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У сами смирај 2010. године, лепа вест је стигла у 

нашу Организацију. Уместо како смо планирали за 

око 30 месеци, а сходно нашим финансијским 

могућностима, осмочлана породица Миладина 

Екмечића, повратничке српске породице у 

Херцеговачком селу Пребиловци, добија планирани 

трактор у периоду између Божића и Православне 

нове године. Уз свесрдну помоћ бројних Срба из 

расејања, а на молбу председнице СЗС Републике 

Српске Добрине Кусмук, Влада Републике Српске 

и њено надлежно Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, данас нам је 
дозначило 14.305 КМ (преко 7,000 евра). Тиме је 

наша хуманитарна организација практично 

заокружила финансијску конструкцију, те ћемо већ 

првог радног дана у 2011. год., одмах након празника, 

кренути у пребацивање пара продавцу и куповину 

трактора за Екмечиће. 

 

Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе први пут су посетили српске породице у 

Херцеговини у пролеће 2010. год. Прва породица коју 

смо обишли били су Екмечићи, повратничка 

осмочлана породица која се вратила у ''познато'' село 

Пребиловци. Пребиловци су познати по масовним 

истребљењима Срба у Другом светском рату, као и 

ратовима 1991-1995 на простору бивше Југославије. 

Данас у Пребиловцима од 20 так пријављених 

повратника, свега 6 породица се за стално вратило. 

Миладин и Сојка Екмечић су били међу првима 

који су одлучили да се врате на своје огњиште. 1992. 

су напустили дом и провели рат у Билећи. Миладин 

се прикључио ВРС. После рата Миладин je увидeо да 

је избеглички живот тежак те су се одлучили и 2002. 

године се вратили на своје. Затекли су апсолутно све 

порушено и попаљено. Кућа тотално срушена, 

воћњаци посечени, a ливаде запуштене. 

 

Међутим, претходних 8 година Екмечићи су се 

кућили. Кућу су поново подигли и у једној половини 

живе Миладин са породицом, а у другој његов брат са 

породицом. Направио је Миладин и шталу, набавио 

краве. Поново посадио и још увијек сади воћке. 

Обрађује велике површине своје земље, а и узима и у 

закуп туђе да би што више посејали. 

 

Миладин и Сојка имају петоро паметне и изузетно 

вредне деце. Бојан (18 година) иде у средњу школу у 

Мостару. Бојана (15 год.) такође у средњу, а Бранка 

(10 год.) и Биљана (9 год.) иду у основну школу у 

Чапљини. Божана (3 год.) једина остаје кући са 

родитељима. Деца помажу око свега и њих четворо 

(Божана је још мала) са својим родитељима све ручно 

обрађују а за оно што не могу морају да плаћају најам 

трактора.  

 

Захваљујући разумеваљу државе и већ оживелим 

програмима Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске, 

посебно српским повратничким породицама - 

конкретно програмима у интензивирању 

пољопривредне производње на индивидуалним 

газдинствима, породица Екмечић ће и пре почетка 

пролећних радова на земљи бити у прилици да 

испланира, те реализује нову производњу у 

2011.години. Трактор који ће им веома брзо бити 

уручен, свакако ће омогућити да се и деца укључе у 

породичну мануфактуру, остану на свом огњишту и 

сутра заснују своје породице. 

 

У име наше Хуманитарне организације и свих 

људи који су донирали средства у овом нашем 

највећем пројекту до сада, најсрдачније се 

захваљујемо. 

Донација за 

Екмечиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 

http://www.srbizasrbe.org 

 

Charity organization Serbs for Serbs 

http://www.serbsforserbs.org 
 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Востани Сербие! Востани царице! 

И дај чедом твојим видет твоје лице. 

Обрати серца их и очеса на се, 

И дај њима чути слатке твоје гласе. 

 

Востани Сербие! 

Давно си заспала, 

У мраку лежала 

Сада се пробуди 

И Сербље возбуди! 

 

Доситеј Обрадовић – Востани Сербие 


