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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Након успешно спроведене велике Божићне акције 
којом смо се интезивно бавили претходна два месеца, 
у месецу фебруару настављено је нешто лакшим 
темпом. Спроведено је неколико конкретних акција 
помоћи породицама, текући пројекти су настављени, 
нови се припремају, а за то време на свим 
меридијанима активисти организације раде на 
прикупљању средстава и промоцији организације. 
 

Божићна акција у пределима Српске Крајине 
званично је завршена почетком фебруара. Том 
приликом помогнуте су четири породице са подручја 
Коренице и Доњег Лапца. Укупна вредност помоћи 
износила је око 2.300 €. 
 

Довршавање Божићне акције на Космету, која је у 
великој мери спроведена током јануарске посете, 
настављено је у фебруару, и то испоруком обећане 
помоћи за село Милошево, дом здравља у Осојану, 
школу у Звечану као и за породице у Штрпцу. 
 

Притекли смо у помоћ породицама Димитријевић 
(Нова Варош) и Јешић (Пријепоље) набавком огрева, 
односно основних животних намирница у вредности 
од по 15.000 динара. У главном граду смо обишли 
опет и породицу Урошевић у избегличком центру и 
помогли их набавком фрижидера, малог шпорета, 
половног лаптопа и основних животних намирница у 
висини од 25.000 динара. 
 

Што се тиче наших пројеката, још један део 
пројекта на доградњи куће породици Николић из 
Бојника је комплетиран. Са друге стране званично 
покрећемо велики пројекат изградње куће 
шесточланој породици Баловић из села Рајетиће у 
Рашкој области. 
 

Крајем месеца искористили смо прилику и да 
посетимо породицу Рајичић из Смедерева. У 
катастрофалним нехигијенским условима самохрана 
мајка Маја и њена деца се боре буквално за голи 
опстанак. Покушаћемо да у наредним месецима и 

овој угроженој породици обезбедимо преко потребну 
помоћ. 
 

Осим хуманитарних активности вреди поменути и 
гостовање наших представника на Радио Београду 1, 
као и новчану подршку општине Пале у вредности од 
1.000 KM за будуће активности наше организације у 
Републици Српској. 

 
У огранцима у Швајцарској и САД је такође било 

радно. Представници швајцарског огранка учествовали 
су на Мајевичком поселу у Ветингену, где су успели 
да прикупе 350 франака донација. Широм САД 
пријатељи и чланови организације из Чикага, Канзаса 
ситија и Бостона, организовали су популарне 
палачинка журке приликом којих су успели да 
прикупе 1,320 $. 
 

На крају, морамо напоменути да је и током овог 
месеца Хуманитарна организација Срби за Србе 
платила неопходне књиговодствене трошкове за 
потребе завршног рачуна за 2011. годину у износу од 

49.911 динара. Извештаји ће бити уредно достављени 
Пореској служби Србије, као и Агенцији за 
привредне регистре у Београду. Финансијски 
извештај организације за 2011. годину можете 
погледати на нашем сајту, а то је још један доказ да 
заиста одговорно приступамо овом послу и водимо 
рачуна да све буде у складу са законом. 
 

Временске неприлике су, надамо се, иза нас, што 
би требало да омогући лакшу проходност путевима 
широм Балкана, а самим тим и већу мобилност наших 
чланова задужених за рад на терену, односно посете 
породицама. Доста посла је пред нама, велики 
планови су у току и уз Божију помоћ и неизмерну 
подршку вас донатора и пријатеља организације 
очекујемо остваривање значајних резултата на пољу 
побољшања услова живота српске деце и њихових 
породица. 
 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Током друге половине јануара 2012. године у склопу 
велике Божићне акције, Хуманитарна организација 
Срби за Србе помогла је четири породице са 
подручја Српске Крајине у Лици. У општини Доњи 
Лапац помогнуте су породице Дураковић (двоје 
деце), Репац (двоје деце) и породица Дошен (двоје 
деце), док је у Личком Петровом селу помогнута 
породица Накарада (једно дете). Укупна средства 
утрошена у овој акцији износила су око 2300 €. 
 
Породицама испоручена је следећа помоћ: 
 
– Породица Дураковић – 6 оваца; 
 

 

 
 
– Породица Репац – 5 оваца; 
 

 
 

 

Божићна СЗС 

акција у Крајини 
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– Породица Дошен – моторна тестера за дрва, 
шпорет на дрва; 
 

 
 

 

 
 
– Породица Накарада – машина за мешање боја и 
лепкова, дечији кревет са орманом. 
 

 
 

 

Божићна СЗС 

акција у Крајини 
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Осим наведене конкретне помоћи, поменуте 
породице помогнуте су и основим хигијенским 
пакетима, пеленама за најмлађе као и пакетима 
слаткише такође за најмлађе чланове. 
 
Ова акција је спроведена уз свесрдну помоћ 

пријатеља организације из тих крајева, којима се 

најискреније захваљујемо и овим путем. 

 
ИДЕМО ДАЉЕ! 
 
 

Са вером у Бога, 
Предраг Маринковић 

 
 
 

Божићна СЗС 

акција у Крајини 
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ЗВЕЧАН И ОСОЈАНЕ 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила 
је, на молбу Епархије Рашко-Призренске и дома 
здравља у Осојану, неопходан лабораторијски материјал 

за помоћ средњој школи у Звечану и амбуланти у 

метохијском селу Осојане. 
 

 
Помоћ за Дом здравља у Осојану 

 
Помоћ Хуманитарне организације Срби за Србе 
успешно је допремљена 14. фебруара у Дом здравља 

у Осојану, где је испоручена помоћ за локалну 

лабораторију. У осојанском Дому здравља помоћ око 
лечења и набавке лекова може да потражи неколико 
хиљада људи из више метохијских села у општини 
Исток. Ово је само једна у низу помоћи које смо 
упутили овом Дому здравља у нади да ће надлежна 
министарства Републике Србије коначно преузети 
комплетну бригу над својом институцијом. 
 

 
Помоћ за средњу школу у Звечану 

 
Помоћ коју је обезбедила Хуманитарна организација 
Срби за Србе за потребе средње школе у Звечану 

коначно је испоручена 26. фебруара. Као и до сада, 
помоћ при испоруци лабораторијског материјала 
обезбедили су наши пријатељи из Хуманитарне 
организације Мајка девет Југовића из Грачнице. 
 

 

Стиже помоћ 

на КиМ 
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Уз речи захвалности коју је упутио директор школе, 
преносимо и његову молбу да се помогне школи у 

обезбеђивању једног компјутера и штампача за 

потребе ученика. 
 

 
 

 
 
............................................................................................. 
 

СЕЛО МИЛОШЕВО 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила 
је ургентну помоћ за село Милошево, које се налази 
недалеко од Приштине, у виду дрва за огрев. 

 
 
У вредности од 40.000 дин. купљена дрва испоручена 
су у среду 15. фебруара на адресу укупно девет кућа 
колико их има у овом селу. Испоруку су извршили 
наши велики пријатељи из Хуманитарне организације 

Мајка девет Југовића којима се и овом приликом још 
једном захваљујемо на помоћи. 
 
У Милошеву живи свега тридесетак Срба, различитог 
старосног доба. Они су у албанском окружењу 
годинама и за сад се добро боре са тим. Нажалост, 
после немилих дешавања 1999. године већи део 
српског живља је напустио село, а тренутни чувари 
Милошева су породице Ађанчић, Клајић и Дутина. 
 

 

Стиже помоћ 

на КиМ 

Стиже помоћ 

на КиМ 
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............................................................................................. 
 

ШТРПЦЕ 
 

 
 
У склопу велике Божићне акције коју је Хуманитарна 
организација Срби за Србе организовала на територији 
јужне српске покрајине Косово и Метохија у јануару, 
уплаћен је први део помоћи за српске породице у 

општини Штрпце. Такође, обезбеђена је помоћ и за 

цркву Светог Ђорђа у Звечану. Укупна вредност 

ове донације износи 508.529 динара. Наши пријатељи из 
организације „Мајка девет Југовића“ ускоро ће 
испоручити набављено покућство. 

Стиже помоћ 

на КиМ 
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У недељу 19. фебруара 2012. чланови и пријатељи 
Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда 
посетили су и помогли седмочлану породицу 

Урошевић, која живи у избегличком центру Иван 
Милутиновић у Крњачи. Овој избегличкој породици 
из Задра обезбедили смо половни фрижидер и 

лаптоп, нов мини шпорет, храну, хигијену, зимску 

гардеробу, књиге и школски прибор. 
 
У овој акцији обезбедили смо следеће: 
 
• Фрижидер – донација пријатеља организације; 
• Лаптоп – донација пријатеља организације; 
• Гардероба, књиге и школски прибор – донација 

пријатеља организације; 
• Мини шпорет – 8.100 дин.; 
• Основне животне намирнице и хигијена – 21.880 

дин.; 
• Трошкови пута – 3.840 дин. 

 
После литургије у Цркви Светог Симеона 
Мироточивог на Новом Београду, упутили смо се ка 
Крњачи и Урошевићима. Дочекује нас цела 
фамилија на окупу и заједно износимо фрижидер, 
лаптоп, гардеробу, књиге и школски прибор, који су 
обезбедили пријатељи наше организације из 
Београда. 
 

 
 

 
 

 

СЗС помогли 

Урошевиће 
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Одлучујемо да кренемо са најстаријим сином и 
једном од његових сестара до продавнице у набавку 
мини шпорета, основних животних намирница и 
хигијене, док остатак екипе остаје да разговара са 
родитељима. 
 

 
 

 
 
Након куповине враћамо се у скромни дом породице 
Урошевић, где се још кратко задржавамо у разговору 
са домаћином Урошем. У том разговору сазнајемо да 
је Урошевићима најпотребнија финансијска помоћ у 

износу од 4.000 динара месечно, којом би могли да 

обезбеђују болесној кћерци адекватну исхрану која 

се састоји од црвеног меса, џигерице, сокова итд. 
Потребна су и хигијенска средства (тоалет папир, 
хигијенски улошци, сапуни...), чарапе, обућа, посуђе 
(шерпе, чаше...), док је мајка Ана вољна да ради као 
чистачица. 
 

 
 

 
 
На крају наше посете се сликамо и поздрављамо. 
Свим нашим донаторима преносимо речи неизмерне 
захвалности од породице Урошевић. 
 
 

С вером у Бога, 

СЗС Београд. 

СЗС помогли 

Урошевиће 
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ПОРОДИЦА НИКОЛИЋ, БОЈНИК 

 

 
 
У склопу Божићне акције, Хуманитарна организација 
Срби за Србе наставила је са великим пројектом 
доградње куће породици Николић из Бојника 

(Србија). 
 
Након постављања кровне конструкције, уследила је 
трећа фаза која се састојала у постављању прозора, 
спољних и унутрашњих врата и чија је укупна 
вредност износила 176.750 дин. У плану је да овај 
велики пројекат буде завршен у наредних неколико 
месеци. 
 

 

ПОРОДИЦА ПАВЛОВИЋ, ОБУДОВАЦ 
 

 
 
Лепе вести стигле су нам пре неколико дана од 

породице Павловић из Обудовца у Републици 

Српској где се ужурбано ради на изградњи кровне 
конструкције будуће штале која ће служити за узгој и 
производњу домаћих животиња, производа од меса и 
сира. И поред веома ниских температура, у домаћинству 
породице Павловић влада веома радна атмосфера. 
Поред фото извештаја о напредовању радова на 
штали добили смо и лепу вест да је мали Александар 
успешно прегрмео операцију изведену у Бања Луци. 
 

 

Радно као и 

увек! 
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У предходна два обиласка Рашке области, имали смо 
прилике да се упознамо са сиромашном шесточланом 

породицом Баловић, из села Рајетиће, на планини 
Рогозна. Рајетиће се налази на самој међи Рашке 
области и Космета. Предео је на добром путу да се 
запусти, а једна од ретких породица која га још увек 
одржава колико-толико живим, јесте управо 
породица Баловић, са јако тешком животном причом. 
 
Верица (1998.), Вељко (1999.), Сара (2003.) и Кристина 
(2005.) сиромашно живе са оцем Тихомиром који је тешко 
болестан (тумор на мозгу) и мајком Милицом која је, 
такође, тешко болесна (епилептичарка). 
 

 

О трошној кући у којој живе могло би се рећи много 
тога, мада тешко и да се може назвати кућом. Веома 
нехумани услови живота натерали су нас на 
покретање пројекта изградње дома породици 
Баловић, како би после ове тешке зиме имали бар 
неке шансе да опстану у суровим планинским 
условима. 
 

 
 

Упућујемо апел свим својим донаторима, 

пријатељима организације и свим људима добре 

воље да се активно укључе у акцију прикупљања 

новца за изградњу новог дома породици Баловић. 
Последња шанса за опстанак овој деци смо управо 

ми и нико други, стога је и овога пута све на нама. 
 

Привремени пројекат: 

ИЗГРАДЊА КУЋЕ ПОРОДИЦИ БАЛОВИЋ 

Почетак пројекта: 01. 05. 2012. 

Планиран завршетак: 01. 09. 2012. 

Потребна средства: 8.000 € 

Уложена средства: 0 € 

Последња промена: 15. 02. 2012. 

 
Опширније о овом пројекту и о породици Баловић 
можете погледати на нашем сајту www.srbizasrbe.org. 

Изградња куће 

Баловићима 
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ПОРОДИЦА ЈЕШИЋ, ПРИЈЕПОЉЕ 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе у овим 
зимским хладним данима помогла је осмочлану 

породицу Јешић из Пријепоља куповином дрва за 

огрев. Укупна вредност ове помоћи износила је 
15.000 дин. Надамо се да смо на овај начин барем 
мало олакшали живот скромној и вредној породици 
Јешић и помогли јој да лакше поднесе сурове зимске 
услове који су погодили читав регион. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРОДИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ, НОВА 

ВАРОШ 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је 

дванаесточлану породицу Димитријевић из села 

Јасеново, у општини Нова Варош куповином основних 

животних намирница у вредности од 15.000 дин. 
Надамо се да ће им ова скромна донација олакшати 
тешке зимске дане у којима се налази ова, али, 
нажалост, и многе друге породице широм Балкана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У леденим 

данима... 
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У петак 24. фебруара 2012. године Хуманитарна 
организација Срби за Србе посетила је породицу 

Рајичић из Смедерева. Породицу чине самохрана 
мајка Маја и деца Александар (13 година), Јована 
(11), Урош (9) и Анђела (6). Маја је у благословеном 
стању (7. месец), па очекују и принову. Рајичићима је 
најнеопходнији грађевински материјал за доградњу 

још две собе и купатила. 
 
Кућу у којој живе Рајичићи чине наслагани блокови, 
док је једино стиропор изолација која их штити од 
хладноће. У петнаест квадрата, без елементарних 
услова за живот, купатила, кухиње па самим тим и 
без воде Маја и њених четворо деце преживљавају 
сваки дан. 
 

 

До овако тешке материјалне и животне ситуације 
можда и не би дошло, али је стицајем несрећних 
околности мајка Маја 2008. године добила отказ као 
технолошки вишак у предузећу Милан Благојевић. 
 

 
 
Данас децу прехрањује од социјалне помоћи (11.000 
дин.), дечијег додатка (10.000 дин.) и алиментације 
(6.000 дин.). Нажалост, то није довољно за све 
потребе ове породице. Сада је најпотребније пронаћи 
средства за доградњу још једне или две собе и 
купатила. 
 
Мајка Маја нам је рекла да су људи из општине 
обећавали 100.000 динара за ту сврху, међутим од 
тога, како ствари стоје, нема ништа. 
 
Породици би добро дошао и један орман, јер немају 
где ни ствари да држе, а након доградње собе и 

шпорет, фрижидер, кревети и остале елементарне 

ствари. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе 

покушаће у наредном периоду да обезбеди неку 

врсту помоћи овој породици, а позивамо све добре 

људе и државне институције да не окрећу главу од 

оваквих случајева. 
 

Извештај: Блажо Јањушевић, Србија 

СЗС у посети 

Рајичићима 
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ОПШТИНА ПАЛЕ, РЕПУБЛИКА СРПСКА
 

 
 
Са задовољством можемо рећи да је још једна 
општина у Републици Српској препознала озбиљност 
и преданост Хуманитарне организације Срби за Србе. 
Наиме, општина Пале је из свог буџета за 2012. годину 
издвојила 1.000 КМ и наменила их пројектима
организације у Републици Српској. Овај допринос ће 
се уплаћивати на рате и то 83 КМ месечно. Драго нам 
је што све више институција подржава наше 
племенитe циљеве и овом приликом желимо да се 
захвалимо општини Пале на указаном поверењу.
 
.............................................................................................
 

МАЈЕВИЧКО ПОСЕЛО, ШВАЈЦАРСКА
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ОПШТИНА ПАЛЕ, РЕПУБЛИКА СРПСКА 

Са задовољством можемо рећи да је још једна 
општина у Републици Српској препознала озбиљност 
и преданост Хуманитарне организације Срби за Србе. 

је из свог буџета за 2012. годину 
их пројектима наше 

ије у Републици Српској. Овај допринос ће 
се уплаћивати на рате и то 83 КМ месечно. Драго нам 
је што све више институција подржава наше 
племенитe циљеве и овом приликом желимо да се 
захвалимо општини Пале на указаном поверењу. 

................................................................. 

МАЈЕВИЧКО ПОСЕЛО, ШВАЈЦАРСКА 

 

Удружење Мајевичана у Швајцарској

4. фебруара у Ветингену (Швајцарска)
Мајевичко посело. Целокупан приход је био 

намењен у добротворне сврхе.

могли су да уживају у домаћој музици и храни као и 
богатом програму у којем су се посебно истакла 
дечица фолклорног друштва „Коло“. Вече су 
уприличили такође и представници општине Лопаре.
 
Срдачно се захваљујемо свим п
донаторима, као и господину 
организаторима, који су омогућили да можемо да 
учествујемо у овој манифестацији.
 

 
Наша организација је прикупила 
то: 
 
1. 110 CHF за породицу Ћетковић

� Ђорђе 20 CHF; 
� Жељко К. 10 CHF; 
� Стевица Л. 10 CHF; 
� Новица и Тања К. 20 CHF
� Милица и Никола Ћ. 50 CHF

 
2. 240 CHF за акцију „

продатих мајци. 
 

Још једном: ХВАЛА МАЈЕВИЧАНИ

Подршка 

институција

Подршка са 

свих страна
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Удружење Мајевичана у Швајцарској је у суботу, 
(Швајцарска) организовало 

Целокупан приход је био 

добротворне сврхе. Многобројни гости 
могли су да уживају у домаћој музици и храни као и 
богатом програму у којем су се посебно истакла 
дечица фолклорног друштва „Коло“. Вече су 

и представници општине Лопаре. 

Срдачно се захваљујемо свим пријатељима и 
донаторима, као и господину Миодрагу Лукићу и 

, који су омогућили да можемо да 
учествујемо у овој манифестацији. 

 

Наша организација је прикупила укупно 350 CHF и 

110 CHF за породицу Ћетковић од донатора: 

Новица и Тања К. 20 CHF; 
Милица и Никола Ћ. 50 CHF. 

„Нема предаје“ од 12 

Још једном: ХВАЛА МАЈЕВИЧАНИ! 

институција 

Подршка са 

свих страна 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2012.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 16 

 

ПАЛАЧИНКА ВИКЕНД У САД 
 

 
 
4. и 5. фебруара 2012. године одржан је „Палачинка 

викенд“ у САД. Чланови Хуманитарне организације 
Срби за Србе из Чикага, заједно са пријатељима и 
донаторима из Канзас Ситија и Бостона, 
организовали су палачинка журке овог викенда и 
успели да прикупе укупно $ 1,320.50. Ова средства 
намењена су српској деци и породицама којима је 
помоћ преко потребна! 
 
Догађај у Бостону организовао је Иван Вранић 
заједно са својим пријатељима. План је да се у 
будућности организује што већи број хуманитарних 
догађаја, укључујући и добротворне спортске манифестације. У 
суботу, Иван и његови пријатељи успели су да 

прикупе $ 200. 
 
У Канзас Ситију, Бошко Јовановић и његова породица 
организовали су у недељу Super Bowl Palacinka Party. 
Заједно са члановима породице, ради помоћи српској 
деци, прикупили су $ 110. 
 
Палачинка журка у Чикагу била је трећа журка ове 
врсте и најуспешнија до сад. Домаћини Јован и 
Наташа Перић организовали су изузетно пријатно 
вече уз палачинке, грицкалице и пиће. Било је и 
много нових гостију и донатора који су се, том 
приликом, детаљно упознали са радом Хуманитарне 
организације Срби за Србе. Многи одушевљени 

донатори су изразили заиста велико интересовање у 
помагању и планирању будућих догађаја. 
 

 
 
Нажалост, планиране палачинка журке у Кливленду и 
Сијетлу одложене су због породичних обавеза. 
Домаћини су обећали да ће да одрже догађаје веома 
ускоро. Ми с нестрпљењем очекујемо и те журке и 
надамо се да ће и оне добро проћи у веселом 
расположењу и пријатном друштву! 
 
Дакле, укупно је $ 1,320.50 прикупљено овог викенда! Ова 
средства ће у многоме помоћи нашој српској деци и 
породицама у невољи, тако да све вас, добре људе 
великог срца, саветујемо да организујете своје 
палачинка журке у свом родном граду. Не постоји 
лакши и пријатнији начин да се помогне! 
 

 

Подршка са 

свих страна 
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5228

Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 20

Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 20

Финансијски 

извештај

Хуманитарна организација Срби за Србе 17 

 

 

донације у 2012.

број донатора у 2012.

Финансијски 

извештај 
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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!!  

ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ 
 

Не бранимо се од туђег зла, злом у себи. 

 

Чувајмо се од нељуди, али се још више чувајмо 

да ми не постанемо нељуди. 

 

Нама је боље да нестанемо као људи, него да 

опстанемо, биолошки да преживимо као 

злочинци и нељуди! 

 


