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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Половина најуспешније године у нашем 

досадашњем раду је за нама, а реализација успешних 

активности насатављена је и у месецу јуну. Обишли 

смо и помогли нове породице, велики пројекат 

привели успешно крају, а посебан акценат стављен је 

на ширење организације на другим континентима. 

Велики део активности био је усмерен на завршетак и 

праћење акција започетих током протеклог дела 

године, као и у припреми за наредне велике 

активности које нас очекују на свим пољима. 

 

Активности огранка у Републици Српској 

настављају да се одвијају на једном високом нивоу. 

Активисти наше организације посетили су почетком 

месеца породицу Гутаљ из Источног Сарајева и 

помогли их куповином основних намирница у износу 

од 193 КМ. Пожртвовањем пријатеља организације у 

сарадњи са нашим члановима, по први пут је урађен и 

постављен билборд намењен нашој организацији на 

путу Пале – Сарајево. Крајем месеца посећена је и 

помогнута још једна многочлана породица са 

простора Републике Српске. Овог пута једанаесточлану 

породицу Маловић са Соколца помогли смо такође 

куповином основних животних намирница у износу од 

198 КМ. 

 

На подручју Србије је спроведено неколико 

активности, а за наредни период припремљен је терен 

за значајан број акција. Представници наше 

организације поново су обишли избегличку породицу 

Урошевић у њиховом сада новом дому у Великом 

Мокром Лугу и том приликом испоручили им велике 

количине основног ситног кухињског покућства и 

мањих пакета намирница и хигијенских средстава. 

Посећена је по први пут породица Вулић из 

Остружнице, која је помогнута набавком основних 

животних намирница у износу од 20.000 динара. 

Након успешно одржаног турнира у шутирању 

тројки, заслужним појединцима и предузећима 

уручене су захвалнице. 

 

 

Током јуна показали смо да нису заборављена ни 

браћа и сестре са тренутно окупираног дела Србије – 

Косова и Метохије. Сходно томе, испоручен је један 

компјутер за средњу школу у Звечану и темељно је 

припремљена традиционална Видовданска акција 

која је планирана за сам почетак месеца јула. 

 

Два велика пројекта изградње кућа породицама 

Баловић са Голије и Николић из Бојника се одвијају 

по плану. За прву фазу градње куће породици 

Баловић издвојено је 356.230 динара и 540 евра за 

трошкове ангажовања радника, док је за другу фазу 

издвојено 137.113 динара. Крајем месеца добијена је 

потврда да је и та друга фаза успешно завршена, и да 

се кренуло полако у релизацију треће фазе. Са друге 

стране у Бојнику, са задовољством можемо рећи да су 

радови на спољашњем делу куће породице Николић 

завршени, а да је последња фаза радова на 

унутрашњем делу у току и да се врло брзо очекује да 

се четрнаесточлана породица Николић скући сходно 

својим потребама. 

 

На подручју Канаде ускоро очекујемо и значајније 

ангажовање активиста са тих простора. Тим поводом 

у јулу месецу у припреми је организација турнира у 

малом фудбалу у Хамилтону. 

 

Ширење и раст организације свакако прате и све 

већи захтеви, циљеви и изазови који се сами по себи 

намећу. Потребна нам је подршка свих родољубивих 

људи који желе да на неки начин учествују у 

моралном и економском опоравку нашег страдалног и 

намученог народа широм Балкана. Исцрпан посао 

захтева и велика средства јер је из дана у дан 

обесправљених српских породица све више. Још јаче 

настављамо нашу хуманитарну борбу за боље сутра 

свих нас. 

 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

 

 

 

Писмо 

донаторима 
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ПОРОДИЦА ГУТАЉ 
 

 
 

Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Републике Српске су дана 19. 5. 2012. године 

још једанпут притекли у помоћ породици Гутаљ из 

Источног Сарајева, која је сада богатија за још два 

члана. Наиме, ријеч је о двомјесечној беби и њеној 

мајци. Иако у тешким материјалним приликама, 

најстарији син самохране мајке – Јован се одлучио да 

заснује породицу и да у свој дом унесе радост новог 

живота. 

 

 

Пошто нико од њих и даље нема стално запослење, 

ова седмочлана породице се обратила нашој 

организицији за помоћ. Надамо се да ће прехрамбене 

намјернице за ову седмочлану породицу коју смо 

обезбедили у вриједности од 193 КМ бар мало 

олакшати живот у оскудици. 

 

Бојана је управо завршила 9. разред и са надом у 

боље сутра уписује средњу школу. Потрудили смо се 

да јој обезбједимо адекватну одјећу за прославу мале 

матуре и на тај начин вратимо осмјех на њено лице. 

Захваљују свима који су и овог пута имали 

разумјевања и жеље да помогну овој напаћеној, али 

веселој српској породици. Тако нам Бог помогао!  

______________________________________________ 

 

ПОРОДИЦА МАЛОВИЋ 
 

 
 

Посјетили смо породицу Косе и Драга Маловића са 

Соколца који имају једанаесторо дјеце, од којих пет 

кћери и четири сина који тренутно живе са њима: 

Милка (16), Ивана (15), Божидар (13), Владан (10), 

Радан (8), Јелена (7), Љиљана (5), Михајло (3) и 

Марина (2). Живе од дјечијег додатка у великој 

материјалној оскудици, у кући коју им је саградила 

Oпштина Соколац. Иако је кућа нова у њој се не 

налази ништа што би им олакшало живот у њој. 

Пошто је отац изгубио стални посао у ДИ „Романија“, 

Намирнице за 

породице у РС 
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а мајка је одувијек била посвећена бризи око дјеце, 

сада нису у стању да обезбједе основне услове за 

живот. Својим доласком ми смо се увјерили у веома 

тешке услове у којима живе.  

 

Немају довољно гардеробе ни намјерница које би им 

бар на неки начин олакшале свакодневницу. 

Изразили су жељу да у складу са могућностима 

обезбједимо пећ на дрва, јер не заборавимо да у овим 

крајевима Романије и Јахорине гдје зима траје 8 

мјесеци живот без тога је незамислив, а они га не 

посједују. Од намјештаја имају: сто, двије клупе и пар 

кревета који су у фази распадања. Све им је потребно, 

али најприје храна и пећ. 

 

 
 

Обезбједили смо им основне прехрамбене намјернице 

у вриједности од 198 КМ које ће бар на кратко 

ријешити неке од проблема. Тога дана су им 

искључили и напајање електричном енергијом због 

превеликог дуга који нису у стању да сами измире. 

Малољетна дјеца су се веома обрадовала нашој 

посјети и у разговори са њима сазнали смо да би 

највише од свега вољели да уреде своје собе са 

креветима и ормарима, док старији размишљају о 

пилићима и прасадима од којих би почели да се 

издржавају у ово вријеме кризе и рецесије. 

 

 
 

Одлазимо од њих задовољни што смо овом посјетом 

унијели мало радости у овај дом, са надом да ћемо 

ускоро бити у прилици да испунимо неке од њихових 

жеља. Тако нам Бог помогао! 

 

 

Намирнице за 

породице у РС 
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ПРВА ФАЗА 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе успешно је 

започела изградњу куће породици Баловић из села 

Рајетиће у општини Нови Пазар. У току је прва фаза 

радова на изградњи темеља куће, а одмах након тога 

се прелази на другу и трећу фазу изградње зидова и 

плоче куће. До сада је купљен материјал у вредности 

од 356.230 динара као и 540 евра за трошкове 

радника и ангажованих помоћника. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Изградња куће 

Баловићима 



 

 

 

Месечни извештај за јун 2012.                                      Хуманитарна организација Срби за Србе 6 

 

ДРУГА ФАЗА 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе наставила је 

са реализацијом пројекта изградње куће породици 

Баловић из села Рајетиће у Рашкој области. Након 

успешно завршене прве фазе – постављања темеља, 

уследила је друга фаза радова – изградња зидова, за 

коју је наша организација издвојила 137.113 динара. 

Фотографије друге фазе радова: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Изградња куће 

Баловићима 
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Велики пројекат доградње куће породици Николић 

полако се приводи крају! Чланови организације из 

Ниша претходне недеље посетили су породицу 

Николић како би видели како напредује овај велики 

пројекат. На једно стотинак метара од куће, уместо 

некадашње кућице недостојне за живот ове многочлане 

породице, прелепи природни пејзаж украшавала је 

велика бела кућа. 

 

 
 

На улазу у кућу наилазимо на домаћина ове породице 

господина Стојана, који нам са одушевљењем прича 

да нико од њих није свестан и да још не може да 

верује да им је кућа скоро готова. Господин Стојан 

нам са одушевљењем објашњава како су сви Николићи 

заједничким снагама радили на спољашњем делу куће. 

Како су услови за стављање изолације око куће због 

лошег времена у мају били отежани, породица 

Николић успела је у јуну да заврши спољашњи део 

куће. 

 

 
 

Да би се овај велики пројекат привео крају, потребно 

је завршити унутрашњи део куће. Хуманитарна 

организација Срби за Србе уплатила је део средстава 

за последњу фазу овог великог пројекта (192.642 

динара), па се надамо да ћемо врло ускоро гледати 

како ће ова четрнаесточлана породица уживати у 

свом новом дому. 

 

Извештај: СЗС Ниш 

СЗС у посети 

Николићима 
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У недељу 17. јуна, чланови Хуманитарне 

организације Срби за Србе из Београда посетили су 

породицу Вулић из Остружнице. У дому породице 

Вулић налазе се родитељи Небојша и Сузана, њихова 

деца Данило (12), Дејан (9), Ксенија (6), Сава (4) и 

најмлађа Марија од само месец дана. Са њима у 

домаћинству живе и Небојшини родитељи. Као и 

велика већина породица са више деце у Србији, и 

породица Вулић се бори свим снагама да обезбеди 

егзистенцију и основне животне услове, пре свега 

својој деци. 

 

Небојша успева да радом у РТС-у, дечјим додатком, 

као и додатним пословима у својој радионици, 

приушти основне потребштине за своје домаћинство. 

Поред тога, у свом дворишту породица узгаја воће, 

поврће и неколико домаћих животиња. 

 

Морамо истаћи да су најмлађи Вулићи оставили и 

најјачи утисак на све нас, пре свега због своје 

доброте, племенитости, лепог васпитања, певања и 

рецитовања са којим су нас све почастили. Заиста је 

била милина видети децу која не само што су 

паметна, лепа и раздрагана, већ су и веома духовно 

богата. Верујемо да су то све плодови не само односа 

родитеља према својој деци, већ и Православља у 

којем се деца уче и одрастају. 

У разговору са Небојшом и Сузаном, сазнали смо за 

проблеме које су имали са кућом (пуцање зидова, 

прокишњавање, квар на инсталацијама, итд.) и које су 

већином успели да самостално (и уз помоћ пријатеља 

и родбине) реше и поправе. Међутим, како би кућа 

добила на сигурности за живот свих који бораве у 

њој, потребно је урадити плочу и потрковље, чиме би 

се и онемогућило даље пропадање. 

 

 
 

 
 

Управо с тим разлогом, Небојша већ неколико година 

самостално ради на изградњи друге мање куће у свом 

дворишту од материјала који добије или сам пронађе, 

Код породице 

Вулић 
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па су представници наше организације предложили 

да се током лета помогне Вулићима са набавком 

преосталог грађевинског материјала како би ту кућу 

довршили и како би била усељива, макар један 

извесни временски период. Због већ унапред 

планираних акција наше организације током 2012. 

године, договорили смо се да израду плоче на старој 

кући оставимо за пролеће 2013. године, што оставља 

довољно времена и породици и нашој организацији 

да се припреми око израде овог захтевног пројекта. 

 

 
 

Пред сам крај посете породици Вулић обилазимо и 

најмлађег једномесечног члана породице - малу 

Марију, и договарамо једнократну помоћ у 

вредности од 20.000 динара, како би се обезбедиле 

најосновније животне потребштине за бебу, децу и 

родитеље. 

 

 
 

Уз срдачан поздрав и осмех растајемо се са Вулићима 

са обећањем да ће наша организација учинити све да 

се макар неке живтоне бриге родитеља реше, а на 

добробит њихове деце. 

 

 
 

 

Извештај: СЗС Београд 

 

 

Код породице 

Вулић 
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У недељу 27. маја представници наше организације 

обишли су још једном избегличку породицу Урошевић 

у њиховом новом дому у Великом Мокром Лугу. Да 

подсетимо, породица Урошевић је пре нешто више од 

месец дана пресељена из избегличког кампа у Крњачи у 

новоизграђене социјалне станове у Великом Мокром 

Лугу. Циљ наше посете је била испорука велике 

количине основног ситног кухињског покућства и 

мањих пакета намирница и хигијенских средстава. 

Прикупљена помоћ даривана је од стране пријатеља 

организације на челу са г-дином Банетом, једним од 

наших најактивнијих пријатеља-донатора. 

 

 

 
 

 
 

Ситуација са породицом Урошевић је и даље доста 

компликована и поред пресељења у одговарајући 

стамбени простор. Иако је тренутно решено стамбено 

питање, остаје проблем снабдевања храном, обзиром 

на то да ова породица не добија никакву социјалну 

помоћ, а стални извор прихода не постоји. Једини 

извор хране је један оброк у народној кухињи који 

добија сваки од чланова. Обећање од стране градских 

власти да ће један од чланова породице добити посао 

при неком од јавних комуналних предузећа, како би 

могли редовно да плаћају комуналије и да се редовно 

прехрањују остало је неиспуњено. 

 

Помоћ стигла 

код Урошевића 
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НА ГАЗИМЕСТАНУ 
 

 
 

Чланови, пријатељи и донатори Хуманитарне 

организације Срби за Србе присуствовали су 

обележавању Видовдана на Косову и Метохији.  
 

 
 

У порти манастира Грачанице прво је одржана Света 

Литургија, а потом је на Газиместану одржан и 

парастос Косовским јунацима од Косовског боја 1389. 

године до данас који су своје живота положили за 

одбрану српског народа, своје земље, Православља и 

своје слободе. 

 

 
______________________________________________ 

 

КОМПЈУТЕР ЗА ШКОЛУ У ЗВЕЧАН 
 

Хуманитарна организација 

Срби за Србе из Швајцарске 
обезбедила компјутер и 

штампач за Средњу школу из 

Звечана коју похађа око 250 

ђака. Компјутерска опрема 

школе је делимично застарела и 

представљала велики проблем у 

одржавању наставе. 

 

Ради побољшања квалитета наставе, неопходно је бити 

у кораку са иновацијама на пољу информатике што 

само по себи изискује и велике новчане трошкове, 

које школа није у могућности да покрије. 

 

Компјутерска опрема и штампач испоручени су 

посредством Хуманитарне организације Мајка 

девет Југовића из Грачанице. 

 

Ученици и професори школе су били пријатно 

изненађени овом донацијом и упутили су велику 

захвалност Хуманитарној организацији Срби за Србе. 

 

Нема предаје 

на Космету 
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УРУЧЕЊЕ ЗАХВАЛНИЦА ЗА ТУРНИР 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе доделила је 

свим спонзорима и добрим људима великог срца 

захвалницу за њихову несебичну подршку и помоћ у 

успешној реализацији хуманитарног турнира „Тројка 

из блока“ 19. маја и хуманитарне журке 24. маја ове 

године. Заједничким снагама успели смо да прикупимо 

део средстава неопходних за изградњу куће породице 

Баловић из Рашке области, што је и био циљ тих 

манифестација. Још једном, ХВАЛА ВАМ ОД СРЦА! 

 

 
Захвалница Основној школи „Лаза Костић“ 

 
Захвалница City Service-у 

 

 
Захвалница Max Caffe-у 

 

 
Захвалница Fitline Gym-у 

Посебне СЗС 

активности 

Посебне СЗС 

активности 
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Захвалница Принцип Пресу 

 

 
Захвалница Proud Mary 

 

 
Захвалница Мишконе Пластику 

 
Захвалница Scandal Band-у 

______________________________________________ 

 

ПРВИ СЗС БИЛБОРД 
 

 
 

У четвртак, 14. јуна, постављен је први билборд 

Хуманитарне организације Срби за Србе на невидљивој 

граничној линији између Републике Српске и Федерације 

БиХ. Налази се на путу Пале – Сарајево у мјесту Булози. 

Билборд гледа ка Сарајеву. Трошкови штампања и 

постављања су износили 60 КМ (30 евра), а стајаће тамо 

до даљњег без икаквих трошкова закупа. Овом приликом 

се захваљујемо породици Танић са Пала која нам је 

уступила рекламни простор и изразили жељу за даљу 

сарадњу. 

Посебне СЗС 

активности 
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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!!  

НА ГАЗИМЕСТАНУ – Милан Ракић 

 

Силни окопници, без мане и страха, 

Хладни к'о ваш оклоп и погледа мрка, 

Ви јурнусте тада у облаку праха, 

И настаде тресак и крвава трка. 

 

Заљуљано царство сурвало се с вама. 

Кад олуја прође врх Косова равна, 

Косово постаде непрегледна јама, 

Костурница страшна и поразом славна. 

 

Косовски јунаци, заслуга је ваша 

Што посљедњи бесте. У крвавој страви, 

Када труло царство оружја се маса, 

Сваки леш је свесна жртва, јунак прави 

 

Данас нам кажу, деци овог века, 

Да смо недостојни историје наше, 

Да нас захватила западњачка река, 

И да нам се душе опасности плаше... 


