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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

У јеку припрема за велику Божићну акцију која је 
у плану да се спроведе на више локација широм 
Балкана, активности организације су настављене и 
током децембра. Разноврсно је било као и сваког 
месеца од огранка у Америци до централе у Србији. 
 

Овог месеца поново истичемо активност огранка у 
Републици Српској. У сарадњи са братском 
организацијом „Немањићи“ из Тићина настављени су 
радови на заједничком пројекту доградње куће 
породици Ћетковић из Пељава. Док је пројекат 
доградње куће у току, са поносом истичемо да је 
коначно приведен крају велики пројекат куповине 
мотокултиватора са прикључцима породици Тамбур. 
Осим пројеката наши представници из Републике 
Српске обишли су и помогли породице Кесар и 
Здјелар куповином основних животних намирница у 
укупном износу од 750 КМ. Као значајан део 
активности из Српске, издвајамо и велику подршку 
коју добијамо са свих страна. Представници локалних 
телевизија, новина, малих и средњих предузећа, 
манастира као и Рударског факултета су значајно 
помогли наш добротворни рад током месеца 
децембра. 
 

Активности у Сједињеним Америчким Државама 
су и даље на високом нивоу, захваљујући преданом 
раду наших чланова од Њујорка преко Чикага до Лос 
Анђелеса. Осим донација, које су из месеца у месец 
све веће, треба истаћи и буђење Канаде. Својим 
изузетним примером су показали како се то ради, 
чланови српске заједнице у Виндзору у Канади, 
организацијом хуманитарне вечере, на којој је 
прикупљено скоро 4.000 $. Наши најмлађи чланови 
настављају својим светлим примером да показују 
како се љуби српство. Тако је мали Еван 
Шамшаловић, следећи пример свог друга Лазара 
Крсмановића, све своје рођенданске поклоне у 
висини од 710 $ проследио за помоћ вршњацима на 
Косову и Метохији. 
 

У Србији је после дужег времена спроведена 
акција посета и помоћи породицама на подручју 
главног града, приликом којих смо посетили 
породице Костић, Вранић и Стаменковић које укупно 
броје двадесетчетворо деце. Породице Костић и 
Стаменковић смо посетили у неколико наврата током 
месеца и помогли куповином основних животних 
намирница. 
 

Поред акције у главном граду, у остатку Србије 
успели смо да помогнемо и породицу Јешић из 
Пријепоља са укупно 63.000 динара вредном помоћи, 
послали смо ургентну помоћ за доградњу куће 
породици Филић са Косова и Метохије, а крајем 
месеца обишли смо и породице Станковић и Николић 
из Бојника код Ниша. Стигли смо и да помогнемо 
богатим пакетом књига библиотеку у основној школи 
„22. децембар“ из Доње Трепче код Чачка. 
 

Свакако вредно помена је и ново донаторско 
окупљање у Устеру (Швајцарска) где је прикупљено 
око 500 франака за предстојећу Божићну акцију. 
 

Крај месеца су обележили и годишњи састанци 
огранака у Бечу, Чикагу и Београду, где је сумиран 
рад у протеклој години и постављени примарни 
циљеви за наредну годину. 
 

Велике припреме за Божићну акцију теку за сада 
по плану и захваљујемо свима који су се одазвали 
нашем позиву. Резултат тога је преко двестапедесет 
донатора широм света и већ сад значајна сума која ће 
бити на располагању за спровођење до сад највеће 
акције. Предстоји нам свима тешка година, у којој 
очекујемо да помогнемо велики број српских 
породица широм Балкана и да се надамо и молимо да 
ће некоме од њих наша помоћ значајно побољшати 
услове и квалитет живота. Уз позив да останете са 
нама и у наредној години, захваљујемо се, 
поздрављамо вас и желимо вам срећан Божић и 
новогодишње празнике. 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Историја се заиста понавља! Српски народ се и у 
21. веку поново бори за своју егзистенцију и 
опстанак. Широм Косова и Метохије поново сирене 
за узбуну, упуцани и мртви Срби, одбрана 
барикадама и вером у Бога, у Рашкој области претње 
и нетрпељивост, у Старој Србији (Македонији) и 
Српској Крајини настављена дугогодишња 
асимилација и терор, у Црној Гори присиљавање на 
монтенегризацију, у БиХ и Републици Српској 
свакодневно политички и друштвени притисци... 
Глад, беспомоћност, бела куга и препуштеност 
судбини је заједнички основ на коме почива српски 
народ на свим територијама на Балкану. А један од 
највећих хришћанских празника Божић нам иде у 
сусрет.... 
 

У склопу до сада највеће хуманитарне акције 
„Сирене за узбуну најављују Божић!'“, 
Хуманитарна организација „Срби за Србе“ позива све 
донаторе, чланове и пријатеље организације широм 
света да у што већем броју подрже покренуту акцију 
и да скромним новчаним прилозима омогуће 
сиромашним српским вишечланим породицама да у 
радости дочекају празник рођења Христовог. Ова 
велика Божићна акција биће спроведена широм 
Балкана, у местима где је помоћ породицама 
неопходна! 
 

Овом приликом позивамо и све наше братске 
хуманитарне, друштвене и црквене организације да 
нам се прикључе, да нас подрже и да се у својим 
редовима организују и почну да прикупљају новчане 
донације за планирану Божићну акцију. 
 

Акција прикупљања новчаних средстава, у 

којој планирамо да скупимо 20.000 евра, трајаће 

током децембра 2011. и јануара 2012. године. Тим 

средствима ћемо обезбедити помоћ за велики број 

породица, а пре свега деце! 

 
Такође, желимо да позовемо све електронске, 

писане, интернет, радио и друге медије да пренесу 
ово саопштење наше организације и тиме допринесу 
да се наш апел за помоћ чује широм света што пре. 
 

Сви планови, акције и финансијски извештаји о 
достављеној хуманитарној помоћи српском народу 
биће, као и до сада, доступни на званичном сајту 
наше организације: www.srbizasrbe.org као и на сајту 
наше организације у САД: www.serbsforserbs.org. 
 

Отворене су следеће могућности за уплату 
донација: 

 
– динарски рачун у Србији: 160-279491-71, Banca 

Intesa, Београд; 
– девизни рачун у Србији: IBAN: 

RS35160005080002381269, SWIFT: DBDBRSBG, 
Customer: Srbi za Srbe; 

– путем PayPal система за Европу: 

szsaustrija@gmail.com; 

– путем PayPal система за САД: 
szsamerika@gmail.com; 

– путем Moneybookers система: 
c3c.org@gmail.com; 

– путем Alert Pay система, на емаил: 
c3c.org@gmail.com; 

– рачун за Европску унију у Аустрији: Account: 
10364339, BLZ: 32000; 

– рачун за Европску унију: IBAN: 
T973200000010364339, SWIFT: RLNWATWW, 
Customer: Serben fur Serben, Raiffeisen Bank, 
Stadtpark 9, A-1030 Wien, Austria; 

– рачун у Швајцарској: Account: 85-419625-6, 
IBAN: CH4609000000854196256, SWIFT: 
POFICHBEXXX, Customer: Serben fur Serben; 

– путем Western Union система: 

c3c.org@gmail.com 

 
Контакт са представницима организације можете 

остварити путем емаилова: 
organizacija@srbizasrbe.org и c3c.org@gmail.com, 
као и путем Skype: szsbeograd. 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 
 

Са вером у Бога, 

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ 
 
 

 Сирене за узбуну 

најављују Божић! 
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Хуманитарна организација Срби за Србе захваљујући 
донаторима и људима добре воље који су се одазвали 
нашем апелу, упутила је данас помоћ за породицу 

Филић са Косова и Метохије у вредности од преко 
250.000 динара, а све у склопу предстојеће Божићне 
акције. Помоћ се пре свега састоји у набавци 
покућства које ће се испоручити када радови на 
санацији њиховог дома буду готови. Радове на кући 
породице Филић финансира организација Мајка 

девет Југовића из Грачанице. Такође, наша 
организација је обезбедила и помоћ у виду лекова и 

санитетског материјала за амбуланту у Осојану 

код Пећи. 
 
Помоћ за породицу Филић: 

1. Набавка кухињских елемената 
2. Електрични шпорет 
3. Веш машина  
4. Кауч – 3 ком. 
5. Трокрилни ормар – 2 ком. 
6. Пећ на чврсто гориво – 2 ком. 
7. Сто и четири столице 
8. Лежај 
9. Витрина 
10. Бојлер 

11. Тепих – 3 ком. 
12. Ћебе – 3 ком. 
13. Шпорет на дрва 
14. Усисивач 
15. Пегла 

 
Комплетна набавка помоћи извршена је у 

Грачаници у продавницама СИ и Кристал којима 
се и овом приликом захваљујемо. Такође, 
напомињемо да смо овом приликом извршили и 
уплату заосталог дуга у овим продавницама за 
предходну велику акцију наше организације (у 
вредности од 55.175 дин.) коју смо спровели у 

августу ове године. 
 

 
 
Помоћ за амбуланту у Осојану: 
– лекови и санитетски материјал у вредности од 

104.393 дин. Хуманитарна организација Срби за Србе 
испоручиће по други пут лекове и санитетски 

материјал у предстојећој Божићној акцији амбуланти 
у Осојану након молбе локалног Дома здравља и 
српског становништва из овог Метохијског села 
током јануара. 
 

Средства за куповину лекова обезбеђена су на 

хуманитарној вечери у Канади и овом приликом 

се још једном захваљујемо нашим племенитим 

пријатељима из Канаде. 

СЗС за Филиће 

и Осојане 
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Током викенда 10. и 11. децембра 2011. године, 
трочлана екипа СЗС из Београда, помогла је и 
посетила три породице на територији нашег 

главног града. На Бежанији породицу Костић са 

седморо деце смо помогли куповином основних 
животних намирница, док смо породицу Вранић из 
Малог Мокрог Луга са десеторо деце и породицу 

Стаменковић са Петловог Брда са седморо деце, овај 
пут само обишли и договорили будући вид помоћи. 
 
После присуствовања на светој литургији у цркви 
Светог Симеона Мироточивог на Новом Београду, 
трочлана екипа СзС из Београда упутила се ка првој 
породици. Костићи живе на Новом Београду, тачније 
на Бежанији у изнајмљеној кући. Породицу чине 
незапослени родитељи Драган и Милица, као и деца 
Немања (21), Коста (17), Милана (16), Вук (11), 
Вукица (9), Ангелина (5) и најмлађи Вукашин од само 
осам месеци. Најстарији син освајач је бројних 
медаља из бокса, а наступа и за репрезентацију 
Србије. Нажалост, како би помогао породици, 
приморан је да надничи у аутоперионици за 500 
динара дневно. Кроз разговор са родитељима 
долазимо до сазнања да су их притисли неплаћени 
рачуни за струју и кирију, а да се за храну 
свакодневно сналазе. Од сигурних примања имају 
само 8.000 динара који добијају за дечији додатак. 

Глава породице Драган, незапослен је већ 5 година, а 
поседује путнички комби од 7 седишта, којим би радо 
превозио путнике где год да је потребно, како би на 
тај начин обезбедио неопходан новац за 
преживљавање своје породице. 
 
Одлучујемо да им одмах помогнемо куповином 

основних животних намирница у износу од 10.000 

динара. 
 

 
Намирнице за породицу Костић 

 
Уз договор око будуће помоћи, захвални Костићи нас 
испраћају, поздрављамо се и пут нас даље води ка 
Малом Мокром Лугу. 
 
У топлом дому породице Вранић затичемо прави 
породични тим, на челу са родитељима (Драгослав и 
Олга) и децом Сандра (19), Анђела (16), Јелена (14), 
Радомир (12), Вељко (11), Михајло (9), Јована (6), 
Теодора (4), Катарина (2) и Филип (1). Што се тиче 
прихода, отац Драгослав је једини запослен, ради у 
ГСП-у као ноћни возач, а примају и 6.000 динара 
дечијег додатка. Кроз разговор са домаћином 
сазнајемо да се сва деца вредна и одлични ђаци.  
 
Договарамо будућу помоћ у виду прехрамбених 
намирница. 
 

СЗС помаже и 

у Београду 

СЗС помаже и 

у Београду 



 
 
 

Месечни извештај за децембар 2011.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 6 

 

 
Представници СЗС са породицом Вранић 

 
Уз окрепљујући сок, преко многобројних београдских 
улица, настављамо ка деветочланој породици 

Стаменковић, која живи у стану од 40м2 на 

Петловом Брду. 
 
Чланови породице Стаменковић су незапослени 
родитељи Витомир и Недељка са децом Анђела (13), 
Јован (12), Марија (10), Душан (9), близанци Зорица и 
Зоран (6) и Ана (3). 
 
Од прихода имају дечији додатак од 10.000 динара, а 
пошто је отац Витомир, од скоро остао без посла, 
очекује да му преко Бироа за незапослене започне 
месечна исплата наканаде у износу од 13.000 динара. 
Најстарији син Јован је помоћник у олтару и певници 
цркве Рођења Светог Јована Крститеља, а сваке 
недеље сви Стаменковићи заједно градским превозом 
иду на свету литургију и у време поста се редовно 
причешћују. 
 
Скоро су откупили стан, међутим у јако лошем је 
стању: паркет је пропао, зидови су прљави, 
протрчавају бубе, ормари се распадају, фрижидер 
једва ради (па им се и храна квари), замрзивач ни 
немају, телевизор не ради, спавају на старом кревету, 
старим каучима и јастуцима. Једина светла тачка у 
стану је купатило, које је у задњих годину дана 

опремљено са новим бојлером, веш машином, новим 
лавабоом. 
 
Најпотребније им је: куповина фрижидера са 
замрзивачем, основне животне намирнице, кречење 
стана,... У скоријој будућности покушаћемо да им 
олакшамо свакодневне муке решавањем наведених 
потребштина. 
 
Најстарији Стаменковић са сином Јованом, испраћа 
нас са осмехом и захвалношћу што смо их се сетили и 
обишли. 
 

 
Представник СЗС са породицом Стаменковић 

 
Док одлазе на вечерњу службу, ми се враћамо нашим 
животима и „бригама“. 
 
Са надом да ће ова потресна прича о српским 
породицама дотаћи хумана срца широм света, 
позивамо вас, да у време предстојећих божићних и 
новогодишњих празника, будете дарежљивији, јер 
ваше мало представља за њих много! 
 
 

С вером у Бога и хуманост људи, 
Дарко Лојаничић 

Младен Матијашевић 
Стефан Јечменица 

СЗС помаже и 

у Београду 
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Трочлана екипа СзС из Београда, посетила је и 
помогла крајем децембра породицу Стаменковић из 

Београда, тачније са Петловог брда. Помоћ се 
састојала у куповини основних животних 

намирница и хигијени, чија је вредност износила 
19.672 динара. 
 
Иако је тај дан била невероватна гужава у саобраћају, 
притом се спустила и магла, успевамо да се 
пробијемо до Петловог брда. Испред улаза у зграду 
сачекали су нас тата Витомир и најстарији син Јован, 
како би нам помогли да заједно унесемо све што смо 
им овом приликом обезбедили. Док се пењемо на 
трећи спрат, кроз врата се виде најмлађи 
Стаменковићи који нас дочекују са одушевљењем и 
осмесима. Поред прехрамбених намирница и 
хигијене, направили смо седам пакетића са 
слаткишима за сваког детенце. Дечица су се 
пакетићима највише и обрадовала, па су брже боље 
одмах почела да се госте. 
 
Отац Витомир нам прича о свом плану да у скорије 
време прода стан и с тим новцем купи кућу са 
двориштем на периферији града. По свој прилици, 
највише због мањка финансијских средстава, до 
таквог развоја ситуације ће морати да сачека нека 
„боља времена“. 

 
 
Весели млађи Стаменковићи показују нам свеске из 
школе, где видимо да као одлични ђаци често 
добијају петице и похвале. Док се играмо и сликамо 
са малишанима, договарамо се око будуће помоћи и 
виду комбинованог фрижидера са замрзивачем, јер 
како кажу, то им је најпотребније. 
 

 
 
Иако би радо остали још да се сликамо, причамо и 
смејемо са децом, време нам то не дозвољава, тако да 
се опраштамо са породицом Стаменковић до наше 
следеће посете. 

Намирнице за 
Стаменковиће 
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Хуманитарна организација „Срби за Србе“ помогла је 
током овог месеца осмочлану породицу Јешић из 
Пријепоља. Помоћ се састојала у куповини шпорета 
на дрва, кревета на спрат и постељине у укупној 

вредности од 62.993 дин. 
 
Дакле, конкретна помоћ обухвата: 

• шпорет на дрва – 21.977,50 дин., 

• кревет на спрат (укључујући и јоги душеке) – 

32.315,50 дин. и 

• постељину (8.700 дин.). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Стигла помоћ 

за Јешиће 
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Да подсетимо, представници организације имали су 
прилику да током акције у Рашкој области, 
спроведеној 19. и 20. новембра 2011. године, обиђу 
породицу Јешић и упознају се са катастрофалним 
условима и проблемима које је муче. 
 

 
Чланови СЗС у разговору са породицом Јешић – новембар 

2011. године 

 
Ову скромну и намучену породицу чини, поред 
родитеља Ненада и Данијеле, шесторо деце: Милован 
(13 година), Миљан (11 година), Срђан (7 година), 
Александар (4 године), Данка (2 године) и Дарко (1 
месец). 
 

 
 

Јешићи су, нажалост, два пута остали без крова над 
главом. Најпре им се 2006. године због клизишта 
срушила кућа у Звјезду, а затим су привремено били 
смештени у омладинском дому Бошко Буха у Јабуци 
(где им је чак била искључена и струја). 
 
Почетком децембра смештени су у изнајмљеној 

кући у Залугу у којој су колико-толико пристојни 
услови за живот. 
 
Закуп те куће плаћаће се из општинске касе одлуком 
општинског већа све до јула 2012. године, док ће у 
међувремену надлежни органи покушати да 
изградњом куће трајно реше стамбено питање 
породице Јешић. 
 

 
 
Надамо се да ће ова прича имати срећан крај и да ће 
наша организација имати могућности да још неки пут 
помогне овој породици да коначно „стане на ноге“ и 
почне да живи нормалним животом. 
 
 
Извештај: СЗС Београд, Србија 

 
 

Стигла помоћ 

за Јешиће 
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Као што се може видети на сајту, хуманитарна 
организација „Срби за Србе“ је тренутно ангажована 
на пројекту доградње куће породици Ћетковић из 

села Пељаве у општини Лопаре (Република 

Српска). 
 

 
 
Милорад и Геневева Ћетковић имају четворо деце: 
Гину (9 година), Миодрага (8 година), Милијану (7 
година) и Мирка (18 месеци). Ова скромна породица 
живи у недовршеној и неусловној кући са две 
просторије у којима је веома хладно због лоше 
изолације, голог бетонског пода и импровизованог 
крова, и при том немају ни купатило ни воду у кући. 

Са задовољством обавештавамо да је у току 

доградња куће породици Ћетковић и да нам се у 
овој великој акцији прикључила и хуманитарна 

организација „Немањићи-Тићино“ доприносом од 

794 CHF. 

 

 
 

 
 

Овом приликом желимо да позовемо све људе 

добре воље, друштвено одговорне компаније, 

друге невладине организације, институције, да 

нам се придруже у овој акцији и на тај начин 

помогну вредној и скромној породици Ћетковић 

да коначно добије свој топао дом и услове достојне 

сваког човека. 

Доградња куће 

Ћетковићима 

Доградња куће 

Ћетковићима 
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У петак и суботу, 2. и 3. децембра 2011. године, 
посјетили смо двије породице које живе у околини 
Приједора, породицу Кесар из села Јутрогошта, 
коју смо већ у два наврата помагали, и пoродицу 

Здјелар из села Петрово, коју смо посјетили први 
пут. 
 
Прво смо у петак посјетили породицу Кесар. 
Дочекали су нас пријатно и топло као и сваки пут, и 
наравно домаћински уз кафу и ракију. 
 

 
Са породицом Кесар 

 
Како кажу веш машина, коју смо узели у другој 
донацији (септембар 2011. године) служи добро и још 
једном се захваљују. Кроз причу сазнајемо и да се 

најстарија ћерка Драгица удала и отишла да живи у 
друго село. 
 

 
Веш машина купљена породици Кесар у септембарској 

акцији 2011. године 

 
С обзиром на то да нам је ово трећа посјета овој 
породици ове године, одлучили смо се за нешто 
скромнију помоћ и куповину само најосновнијих 

животних намирница како би Кесари лакше 
прегурали зиму и како би са мање брига дочекали 
Божићне и Новогодишње празнике. У акцији је 

утрошено укупно 199,45 КМ. 

 

 
Испред куће породице Кесар 

СЗС у околини 

Приједора 
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Такође, морамо да се захвалимо и братству 
манастира Клисина који су се прикључили акцији 
даривајући иконе, тамјане, календаре и књиге 
православне тематике. 
 

 
Поклон манастира Клисина 

 

 
Полони манастира Клисина 

 
Сутрадан смо се запутили у село Петрово. Наиме, у 
истом селу се налази и породица Марјановић. Идући 
често код Марјановића скоро да нисмо ни 
примјећивали да се успут на једној ливади налази 
једна шупа. У ствари бар смо мислили да је шупа, док 
од пријатеља нисмо сазнали да је то дом породице 

Здјелар. 
 
Породицу чине родитељи Мићо и Милена и петоро 
дјеце. Милена има троје дјеце из првог брака – синове 

Жељкa (17 година) и Драгана (9 година), као и ћерку 
Драгану (5 година), а заједно Мићо и Милена имају 
имају ћеркицу Жељку (годину и по) као и најмлађег, 
тек рођеног сина Мирослава. 
 

 
 

 
Дом породице Здјелар 

 
Једино примање које оствари породица је од 
надничења оца Миће који највише ради у шуми, али 
ни то није за стално. Каже да му није тешко да ради, 
јер се мора преживјети некако, па тако обавља и 
друге послове, али је проблем што је посла све мање. 

СЗС у околини 

Приједора 
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Највећи проблем породице је свакако смјештај јер 
њих седморо живи на не више од десет квадрата и 
спава на два кревета и ово је породица коју смо 
затекли у најтежем стању до сад. Кућа, ако се може 
тако назвати је склепана од дрвета и обложена 
најлоном који служи као изолација. Једина позитивна 
ствар је што имају доведену струју и то им много 
олакшава, али по воду морају да иду на бунар. Уз 
овакве услове не чуди ни што је хигијена самих 
Здјелара на јако ниском нивоу, и то нас је највише 
забринуло. 
 

 
Представници СЗС Република Српска са породицом 

Здјелар 

 

 
 
Што се тиче саме помоћи купљена је већа количина 

намирница и средстава за хигијену у вриједности 

530 КМ, која ће надамо се потрајати Здјеларима већи 
дио зиме. 
 

 
 

 
 

Акцију су као и претходних пута подржали ТР 

''Месница Бојић'' и СТР ''Тадић'' из Приједора 

који су издвојили веће количине меса и воћа и 

овим путем им се још једном захваљујемо. Морамо 

споменути и да је са нама први пут кренула и 

екпипа телевизије РТРС која је забиљежила 

читаву акцију и чију репортажу очекујемо ускоро. 

 
 

С вером у Бога! 
Пријатељи из Приједора 

СЗС у околини 

Приједора 



 
 
 

Месечни извештај за децембар 2011.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 14 

 

 
 
Још једна година нашег рада на овим просторима 
пролази и још је једна породица у Републици 

Српској захваљујући нашим донаторима 

збринута. Породица Витомира Тамбура је добила 

мотокултиватор са прикључцима! 

 

 
 

 
 

 
 
Нажалост, од почетка наше акције када смо добили 
понуду, до краја када смо скупили потребни новац 
производи су поскупили, али то Витомиру није 
представљао проблем и јако брзо се снашао и нашао 
најповољније рјешење да уз мотокултиватор ипак 
добије и плуг и фрезу и приколицу. С тим алаткама ће 
Витомир да обрађује своју земљу, а и да комшијама 
ради и заради дјеци онолико колико им је потребно. 

Успешан крај 

СЗС пројекта 



 
 
 

Месечни извештај за децембар 2011.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 15 

 

 
 
Витомир овим постаје наш члан и у случају да некој 
породици, коју помажемо на тој општини, буду 
требале његове услуге, он ће то радо урадити. 
 

 
 
Примопредаји је присуствовала Бранка Зубић, 
директорка Центра за социјални рад Источно Ново 

Сарајево и Радио телевизија Источно Сарајево. 
Позвали смо представника Скупштине Града Источно 
Сарајево која учествовала у акцији са 1500 КМ али, 
иако су планирали, нажалост нису успјели доћи. 
 

 
 

 
 

Захваљујемо се још једном свим донаторима и 

установама које су нам изашле у сусрет у овој 

акцији! 

 
 

Извештај: Добрина Кусмук, Република Српска 

Успешан крај 

СЗС пројекта 
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Са поносом можемо да истакнемо да је остварена још 
једна у низу сарадњи наше организације. Овај пут, 
после Студентске уније Еконмског факултета из 
Београда, подржали су нас и чланови Савеза 

студената Рударског факултета из Приједора. На 
прослави која је одржана поводом Дана рудара имали 
смо прилику да упознамо све присутне са радом наше 
организације. 
 

 

Дијељен је промотивни материјал и уједно сакупљани 
новчани прилози. 
 
Том приликом је сакупљен износ од 190 КМ који 

ће бити утрошен у нашој великој Божићној 

акцији. Овом приликом се захваљујемо студентима и 
професорима Рударског факултета који су 
препознали наш рад и надамо се да је ово само 
почетак наше даље успјешне сарадње. 
 

 
 

 
 
 

Идемо даље! 

Пријатељи из Приједора 

СЗС и Рударски 

факултет 
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Хуманитарна жyрка за Косово и Метохију 10. 
децембра 2011. године у Виндсору (Канади) је 
протекла феноменално. Надамо се да ћемо и убудуће 
успјешно сарађивати на акцијама и пројектима за 
хуманитарну организацију „Срби за Србе“. Вама, 
„СРБИ ЗА СРБЕ“, хвала што постојите! 
 
Велику захвалност дугујемо: 

• свим донаторима који су показали и доказали да 
још увијек имамо срца испуњена љубављу, 
добротом и слогом; 

• предсједнику црквеношколске општине Св. 
Димитрије господину Жарку Вучинићу и цијелој 
управи који су нам дали салу да се ова жyрка 
може организовати; 

• нашем свештенику Мирославу Ратковићу и 
његовој породици; 

• свим дјевојкама и женама које су припремиле 
посну храну; 

• господину Слободану Тодоровићу из „Унион 
Бакерy“ и господину Саву Вучковићу из 
„Марина’с Дели“; 

• господину Душану Вучку и ДЈ-у Душану 
Вујовићy; 

• момцима из Чикага („Срби за Србе“ – Небојши, 
Душану, Петку, Озрену и Мирчету). 

 
 

 
 

 

Журка за КиМ 

у Канади 
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Највише поздрава шаљемо нашим Србима на 

КиМ. Бог вам помогао браћо и сестре. 

Скупљено је $3940.00 (донација = $3210.00 + зарада 
од алкохола = $730.00). 
 
Поздрав свима са ријечима Св. Владике Николаја: 
“Људи, који не могу владати својим срцем, још мање 

могу владати својим језиком. 

Људи који не могу завести мир у срцу свом, још мање 

могу завести мир у држави. 

Људи који не могу видети свет у себи, још мање могу 

видети себе у свету. 

Људи који не могу учествовати у туђем болу, још 

мање могу учествовати у туђој радости.” 

 

 
 
 
Анђелка Бајић 

Анђелко Бајић 

Анђела Бајић 

Гордана Крндија 

Борис Главаш 

Горан Глишић 

Синиша Стајић 

Журка за КиМ 

у Канади 
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Племенитост малог Евана 
 

 
 
У недељу, 11. децембра 2011. године, Еван 

Шамшаловић, син Војкана и Даше, прославио је 

свој други рођендан са пријатељима и породицом у 
Little Bean Cafe у Чикагу. Уместо да као слављеник 
прими поклоне за свој рођендан, Еван је пожелео да 
његови пријатељи и породица донирају те 
рођенданске поклоне Хуманитарној организацији 
„Срби за Србе“ која ће обезбедити српској деци преко 
потребну помоћ. 
 
Гости на Евановој рођенданској журци били су у 
могућности да заједно прикупе укупно 710 $. Неки 
поклони су донирани онлајн пре него што је 
уприличено рођенданско славље, док су остали 
донирани на самој журци. Са задовољством можемо 
да кажемо да ће Еванова племенитост и велико срце 
усрећити ове зиме многу децу у Србији и вратити им 
осмехе на лица. 
 
125 $ – донација онлајн 20.11.2011. Наташа В. 
140 $ – донација онлајн – Бојан Рашић 60 $, Лона 
Поповић 50 $ и Татјана Ожеговић 30 $ 
445 $ cash/check 
_________________________________ 
 

Укупно: 710 $ 

Вече палачинки у Устеру 
 

 
 
У недељу 26. новембра у клубу Никола Тесла у 
Устеру пријатељи и чланови СЗС Швајцарска 
организовали су „Вече донаторских палачинки“. Вече 
је протекло у лепом расположењу и упознавању. 
Захваљујући пријатној атмосфери и подршци наших 
драгих гостију на крају вечери успели смо да 
прикупимо 500 франака. 
 

 
 
Овим приходом подржаћемо завршетак изградње 

куће породици Ћетковић са Мајевице! 

Племенитост 

на делу 
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Хуманитарна организација „Срби за Србе“ помогла 

је библиотеку основне школе „22. Децембар“ из 

Доње Трепче пакетом књига у ком се налазило 

преко седамдесет наслова намењених деци 
школског узраста. 
 

 
 
Након упућене молбе за помоћ на адресу наше 
организације од стране библиотекара основне школе, 
а уз помоћ г-дина Банета и осталих пријатеља 
организације, у рекордном року прикупљено је 76 

наслова који ће сигурно обогатити већ постојећу 
колекцију и бити на корист свим ђацима поменуте 
школе. 
 

 
 

 
 

Подсећамо Вас да од сада можете помагати рад 

наше организације и у виду донирања књига. У 

обзир долазе нове књиге и половне под условом да 

су очуване. 
 

Прихватамо литературу следећег садржаја за све 

узрасте, а превасходно за најмлађе: књиге о 

Православљу, српском језику и књижевности и 

националној историји. 

 

Књиге морају бити искључиво на ћириличном 

писму. 
 

Књиге за Доњу 

Трепчу 
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БЕОГРАД 
 

 
 
Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Београда одржали су у недељу 25.12. радни 
састанак поводом предстојеће велике Божићне акције 
као и договора и планова активности за предстојећу 
2012. годину. На састанку су поред чланова 
организације из Београда присуствовали и наши 
пријатељи из Француске и Старе Србије. 
............................................................................................. 
 

БЕЧ 
 

 
 

Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Аустрије одржали су 18. децембра 2011. 
године у Бечу радни састанак на којем је било речи 
о плановима и будућим активностима овог огранка у 
2012. години. Примаран циљ који су представници из 
Аустрије себи поставили јесте да се прича о раду 
организације још више прошири и, наравно да се што 
већи број људи прикључи и конкретно помогне 
остваривању свега што је зацртано. Тежак рад тек 
предстоји, али НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
............................................................................................. 

 

ЧИКАГО 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе из САД 
одржала је 25. децембра 2011. године годишњи 

састанак централног одбора у Ladybug Book Cafe у 

Чикагу. Састанак је отворила председница 
организације Жељка Крсмановић сумирајући 
ситуацију и успехе у 2011. години. Представници из 
САД су се сложили да су сви главни циљеви који су 
зацртани за 2011. годину успешно остварени: добијен 
је порески статус 501ц3 који ће ослобађати донаторе 
наше организације у САД-у дела годишњих пореза, 
прикупљено је више од 15.000 долара и организована 
је хуманитрана журка у Чикагу. 

Годишњи СЗС 

састанци 
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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!!  

МОЛИТВА СВ. ЈОАНИКИЈУ ДЕВИЧКОМ 
 

Mолимо Те, свети Јоаникије Девички, 

подигни руку, 

заштити, 

заустави ово расипање, 

сабери нас, 

врати мраве у мравињак, 

светлост у свице, 

врати иње и слану у јесен, 

дим у зиму, 

рибе у Ибар, 

ласте у ветрове, 

кључ у катанац, 

воде у воденице, 

волове у плугове врати, 

и поцрнело црвенило позлати! 

 

Молимо Те, свети Јоаникије Девички, 

засветли испред оних који пале, 

устани пред оне који кољу, 

и њихове лучеве погаси, 

ножеве растопи, 

окове раскуј, 

од њихове их силе ослободи, 

једином силом коју имаш, 

хлебом и сољу! 

 


