
 

  

 

ММаарртт,

wwwwww..

ИИззввеешш

Месечни извештај

т,,  22000099 

..ssrrbbiizzaassrrbbee..oorrgg  

шшттаајј  ббрр..  33 

Месечни извештај 



 

 

 

Месечни извештај за март 2009.           Хуманитарна организација Срби за Србе 2 

 

Поштовани донатори, чланови и 

пријатељи, 
 

Месец март је још један у низу у којем 

обележавамо и присећамо се најтрагичнијих 

тренутака кроз који је пролазио српски народ у 

својој крвавој историји. На жалост, патња, туга и 

погром на Косову и Метохији од 17. марта 2004. 

су и даље у току, скоро не смањеном жестином. 

Бесомучно бомбардовање и агресија NATO пакта 

пре 10 година на Србију оставило је и више него 

дубок траг на животе многих, чије трагичне 

здравствене последице, као и економске и 

еколошке. Свим недужним душама који су 

положили своје животе у одбрани отаџбине и 

мучки страдали у етничком чишћењу нека је 

вечна памјат и Бог да им душу прости. 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе је 

наставила са планираним акцијама и помоћи 

породицама у Србији и Републици Српској.  

 

Почетком месеца представник наше организације 

у Рашкој области Милош Тиосављевић заједно са 

домаћином породице Срданом Вуксановићем 

спровео је успешно планирану помоћ у 

вредности од 35.000 дин. У Новом Пазару су 

купљене основне животне потребштине и 

намирнице. Најмлађе Вуксановиће смо 

обрадовали са неколико слаткиша. 

 

Након посета породицама Тамбур и Лончар у 

Републици Српској припремили смо једнократну 

помоћ у вредности од 500 евра. Породици 

Лончар из села Мокро подно Романије смо 

помогли да врате део дуга који имају у 

продавници у којој се и снабдевају. Такође, 

пелене и храна су биле приоритет. Захваљујући 

пожртвованом ангажовању представнице наше 

организације Добрине Кусмук, помогли смо 

Лончарима да ступе у контакт са представницима 

локалних власти који ће им одписати део дуга за 

струју и помоћи при лечењу једног од сина који 

је имао саобраћајни удес пре неколико година. 

Такође, очекујемо да Лончари добију помоћ у 

доградњи куће и повећане дечије додатке. 

 

Породица Тамбур из Источног Сарајева нас је и 

више него обрадовала пажњом и љубављу са 

којом одгајају својих петоро деце. Отац Витомир 

и поред гелера које је задобио у отаџбинском 

рату и који му и даље у нози онемогућавају тежи 

физички рад се током топлих дана не либи да 

ради и заради за своју децу. Мајка хероина 

Драгана је са 250 евра наше помоћи отплатила 

део дуга за струју, набавила неколико пакета 

пелана као и једно прасе које је као поручено 

дошло источно од Дрине. 

 

Представници наше организације из Београда 

посетили су и припремили фото и видео извештај 

са изложбе слика страдања и погрома српског 

народа на Косову и Метохији организованог у 

црквеном дому испред Храма Светог Саве. 

Изложба слика под називом НЕМА ПРЕДАЈЕ је 

организована у сарадњи са нашим пријатељима 

из Чикага, који су већ започели припрему 

наредне акције у којој ће СЗС организација 

такође узети учешће и опширније презентовати 

на званичном сајту. 

 

За месец април планирана је нова по реду 

хуманитарна акција на Косову и Метохији, у 

сарадњи са нашим пријатељима са сајта Српски 

Космет, патриотског форума Српска Елита, 

српске заједнице и СПЦ у Синсинатију (САД), 

као и хуманитарном организацијом Мајка девет 

Југовића без које ни овога пута наша акција не би 

била могућа. Овом приликом позивамо и све 

друге организације и појединце да се у сарадњи 

са нашим донаторима и члановима наше 

организације прикључе и помогну Васкршњу 

посету хуманитарне оргнаизације Срби за Србе! 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Срдан и Снежана Вуксановић живе у 

Пазару, имају петоро деце, и све су 

Милицу 15 година, Милену 13, Миљану 11, Вању 

9, и Винку 6 година. Осим најмлађе Винке све 

девојчице иду редовно у школу. Отац породице 

Срдан ради у комуналном предузећу. Плате су му 

нередовне и једва успевају да саставе крај са 

крајем. Мајка деце Снежана је домаћица, иначе 

нервно болесна. Снежана у слободно време се 

бави сушењем лековитог биља и продајом, мада 

каже да нема ко да купује. Живе у малој кући. 

Приликом моје посете причали су ми да их скоро 

нико није посећивао годинама да их барем пита

како живе. У дому Вуксановића влада мир и 

слога иако живе у једној соби њих седморо.

су веома пристојно васпитана. Током посете 

Срдан ми је показао и шпорет који су добили 

недавно од Црвеног крста, који су, осим наше 

организације и једини који су их 

помогли. 

Породица Вуксановић у свом дому

2009.           Хуманитарна организација Срби за Србе

Срдан и Снежана Вуксановић живе у Новом 

, и све су девојчице: 

Милицу 15 година, Милену 13, Миљану 11, Вању 

9, и Винку 6 година. Осим најмлађе Винке све 

девојчице иду редовно у школу. Отац породице 

Срдан ради у комуналном предузећу. Плате су му 

нередовне и једва успевају да саставе крај са 

е Снежана је домаћица, иначе 

нервно болесна. Снежана у слободно време се 

бави сушењем лековитог биља и продајом, мада 

нема ко да купује. Живе у малој кући. 

Приликом моје посете причали су ми да их скоро 

нико није посећивао годинама да их барем пита 

како живе. У дому Вуксановића влада мир и 

слога иако живе у једној соби њих седморо. Деца 

су веома пристојно васпитана. Током посете 

Срдан ми је показао и шпорет који су добили 

недавно од Црвеног крста, који су, осим наше 

организације и једини који су их посетили и 

 
Породица Вуксановић у свом дому 

10.03 смо завршили акцију помоћи породици 

Вуксановић. Заједно смо били у супермаркету 

''Слобода'', купили смо 

намирнице, хигијенска средства као и слаткише 

за децу. Вуксановићи су 

донаторима и хуманитарној организацији Срби за 

Србе. Веома су срећни, а нарочито деца. Срдан и 

његова супруга Снежана су веома захвални. 

Морам да истакнем да нису веровали да ће стићи 

помоћа, али су имали прилике да се увере након 

пријема донације. 

M. Тиосављевић (лево), Винка (6 год.) и Срдан 

 

Срдан и Снежана испред маркета ''Слобода''

 

Милош Тиосављевић, Нови Пазар

Помoћ за 

Вуксановиће
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смо завршили акцију помоћи породици 

Вуксановић. Заједно смо били у супермаркету 

''Слобода'', купили смо доста хране, брашна, 

намирнице, хигијенска средства као и слаткише 

за децу. Вуксановићи су задовољни, захваљују се 

донаторима и хуманитарној организацији Срби за 

Србе. Веома су срећни, а нарочито деца. Срдан и 

његова супруга Снежана су веома захвални. 

Морам да истакнем да нису веровали да ће стићи 

помоћа, али су имали прилике да се увере након 

 
M. Тиосављевић (лево), Винка (6 год.) и Срдан  

 
Срдан и Снежана испред маркета ''Слобода'' 

Милош Тиосављевић, Нови Пазар 

ћ за 

Вуксановиће 
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Породица Лончар испред своје куће у Мокром 
 

Породица Лончар живи у Мокром, насеље 

Пилана подно Романије. Мирослав и Милојка 

имају шесторо дјеце: најстарији Његош (1988) 

завршио школу за кухаре али нема посла. 

Немања (1994) је девети разред основне у 

Мокром, Гордана (1996), Јовица (2000), Јована 

(2003), Михајло (2007). Живе у подруму те куће 

којег су преградили са параванима. Имају воду у 

једној просторији у којој су смјестили каду и она 

им служи за купање а и као судопера.. Почели су 

градити кућу одмах поред али је она далеко од 

тога да буде готова. 

 

Имали су послије Гордане још једно дијете али је 

умрло 48. дана свог живота јер се родило са 

неким стомачним компликацијама. Мирослав је 

поријеклом са Гламоча па су се током рата као 

избјеглице склонили код Милојкине мајке у 

Мокром. Немају довољно кревета па они спавају 

на поду а дјеца по каучевима од којих су се два 

већ провалила. Имају дуга за струју 1.600 КМ а у 

оближњој продавници дугују 700 КМ за 

намирнице. Мирослав је лимар ради све што 

може наћи али послова у зимском периоду врло 

мало има тако да су зими најчешће у тешкој 

оскудици док љети већ лакше излазе на крај. 

Имају коња, са којим Мирослав надничи, овце и 

кокошке. Организација "Мајке са петоро и више 

дјеце" их је била ставила на списак за породице 

којима ће Влада направити кућу али су скоро 

сазнали да их на том списку више нема. Од 

сталних примања имају 145 КМ дјечијег 

доплатка на двоје дјеце јер по закону прво двоје и 

четврто дијете стиче то право али је њима 

четврто дијете умрло... Тако породица Лончар 

као и многе у Републици Српској покушава 

макар мало стати на ноге да би дјеци могли мало 

више приуштити. 

 
Најмлађи Лончари 

 

Међутим, судбина им сваки пут донесе још већу 

невољу која на већ тежак живот само сведе 

њихове шансе на преживљавање на минимум. 

Тако им је прије двије године Немању и његовог 

друга када су се враћали из школе ударио камион 

којем су отказале кочнице приликом силаска са 

Романије. Друг му је на лицу мјеста погинуо а 

Немањи је била повређена кичма и био је 3 

мјесеца непокретан.  

Помoћ за 

Лончаре 
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Сада је боље и иде у школу али би требао на још 

једну операцију у Бања Луку а родитељи немају 

новца за карте ни да му оставе мало да му се нађе 

у болници. 

 

Пошто је Скупштина СзС одлучила једнократно 

помоћи Лончаре овог пута са 250 евра, родитељи 

су одлучили да ће од тог износа 100 евра вратити 

дио постојећег дуга који имају у комшијској 

продавници (700 КМ) а од осталих 150 евра 

купити намирница које су им неопходне. 

 

 
Немања испред нових залиха уља и брашна 
 

Милојка и ја смо се сложиле да "морамо" дио 

намирница купити код власника те продавнице, 

јер у противном у будућности им више неће дати 

робу на кредит. Међутим, ја сам најскупље 

ставке (саламе и пелене) ипак сама купила у 

најефтинијем Тржном центру у регији и донијела 

са собом у нади да ћемо тако мало новца 

уштедити. У повратку сам свратила на пијацу 

гдје сам од 50 евра кусура који сам добила у 

Тржном купила гајбу нарандџи и мало мање од 

киле банана. (рацун заједнички са породицом 

Тамбур). То сам са собом донијела и онда сам са 

Милојком отишла до поменуте продавнице гдје 

смо потрошили осталих 200 еура што на дуг, што 

на намирнице које су јој биле најнеопходније. 

Власник продавнице ми је причао како су они 

јако вриједни и поштени људи и како се не боји 

да ће му остати дужни јер су сваки пут када 

нешто пара скупе долазили код њега да дио дуга 

смање. Милојка је купила доста пасуља, брашна, 

уља, шећера и остало што сваком домаћинству 

треба али ме питала да ли може и "један кекс" 

дјеци узети да "се мало засладе и они, нису 

дуго"...ставила сам и еурокрем са кексом. 

 

 
Отац Мирослав и син Михајло испред куће 

 

Са своје стране ја сам им однијела мало играчака 

јер нисам приликом задње посјете видјела 

ниједну играчку и половне гардеробице. Пошто 

сам пријатеље "алармирала" надам се да ћу их 

ускоро моћи обрадовати са креветима на спрат, 

мало покућства и гардеробе. Испред СзС сам 

контактирала Општину Пале гдје сам добила 

обећање да ће Начелник општине дати 

једнократну помоћ породици да се дјечак који је 

имао удес пошаље на операцију у Бања Луку, да 

ће се изнаћи начин да их врате на списак 

угрожених породица којима ће се кућа направити 

и да ће се тражити од Електродистрибуције да им 

опрости дио (ако већ не може читав) дуга за 

струју. 

Добрина Кусмук, Република Српска 

Помoћ за 

Лончаре 
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Намлађи Тамбури у свом дому 
 

Било је задовољство доћи код Тамбура и одмах 

пред кућом видјети љуљашку и тиме одмах знати 

да су дјеца пажена и вољена. Сви су били у кући, 

гледају неку емисију о животињама, старији иду 

поподне у школу. Родитељи Витомир и Драгана, 

млади људи са својом дјецом: Огњен 8, Сара 7, 

Анастасија 4, Лука 3 и Ивана 1,5 годину су једна 

јако весела породица која и поред свих проблема 

обезбјеђују својој дјеци све што могу.  

 

Брачни пар као и много њих у градској средини 

Витомир је избјегао из Блажуја (сада Федерални 

дио Босне) код Пунца у Лукавицу гдје су живјели 

неких 8 година када се преселио код оца у 

Источно Сарајево који је у међувремену успио 

направити кућу са два спрата.  

 

Живе од 160 КМ дјечијег доплатка и то им је 

једино редовно примање. Вито ради све што му 

се понуди од чувара на градилишту до мајстора 

за аутомобиле али и њему зима онемогући рад 

тако да и он са породицом стегне каиш док не 

дођу топлији дани и са њима први посао. 

Витомир је у рату рањен и још увијек има гелера 

у нози које би требао оперисати што му 

онемогуцава тежи рад. Предавао је папире за 

програм додијеле мотокултиватора који он не 

може ни у лудилу купити (9,500 КМ) али га је 

Влада одбила а он код Пунца има толико 

неискориштене земље коју би могао обрађивати. 

 

Када сам им представила СзС и објаснила да 

ћемо им једнократно помоћи да прегурају зиму, 

Драгана је одмах прерачунала колико пелена 

може купити од помоћи коју бих им такође преко 

викенда однијела и да ли би могла нешто 

гардеробице још узети. Јако драга и весела жена. 

Витомир се оградио са "то је за дјецу ето Драгане 

нека она каже шта им треба, она боље зна". 

Захваљују се пуно обоје свим нашим спонзорима 

и нама али се види и да им је помало незгодно ... 

поготово отац који се почео правдати како је 

свугдје тражио посла али нико неће ни да га 

погледа. 

 

 
 Помоћ СЗС затрпала улазни дом Тамбура 

Помoћ за 

Тамбуре 
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Са једнократном помоћи Хуманитарне 

организације Срби за Србе од 250 евра они су 

прецизно направили списак потреба који опет 

није ни у једној ставци дотицао неки луксуз, само 

оно што је нужно свакој породици са петоро 

дјеце.  

 

Дочекали су ме са неочекиваним предлогом. 

Наиме, скоро је цркло прасе које су гајили да би 

дјеци имали меса, а тог дана је долазио камион из 

Србије са прасићима, па су они жељели да купе 

друго које би угојили и на јесен имали посјек 

дјеци.  

 

 
Будући преко-Дрински љубимац у И.Сарајеву 

 

Пошто је по мени идеја била више него одлична 

првих 75 еура или 150 КМ смо одвојили за 

клемпу. 50 евра је утрошено на режије (вода и 2 

мјесеца струје) (по ниским рачунима се види да 

Драгана штеди у сваком погледу) а остало смо 

потрошили у Тржном центру и на пијаци.  

 

Пошто смо купили све са првог списка а опет нам 

је остало неких четрдесетак марака (око 20 еура) 

прибјегли смо резервној варијанти и сутрадан 

купили дјеци мало меса и врећу кукурузног 

брашна малом гици.  

 

 
Отац Витомир са џаковима кромпира 

 

Малим Тамбурима сам донијела пар играчака са 

којима смо се играли док смо чекали "госта" из 

Србије па се најстидније од дјеце, Лука донекле 

ослободио и дозволио ми да га сликам. 

Анамарија ми се "жалила" како јој је мама купила 

"мушке тене" јер немају ништа розе на себи а 

Драгана одмахује главом јер ће бити одличне 

Луки кад их дјевојчица прерасте.  

 

Родитељи се свим донаторима и активистима 

пуно захваљују. Наша помоћ им је дошла у право 

вријеме јер се зима одужила а оно што се у 

љетним данима зарадило је већ одавно 

потрошено.  

 

Са слиједећим дјечијим доплатком, јединим 

сталним примањем, и овим што смо им купили 

могу и они до првог Витомировог "љетњег 

посла" издржати. Нажалост, тако породица 

Тамбур као и већина породица у Републици 

Српској данас живи, од љета до љета са великим 

страхом од дуге зиме. 

 

 

Добрина Кусмук, Република Српска  

Помoћ за 

Тамбуре 
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У организацији Чикашких Срба, СПЦ и 

Богословског факултета организована велика 

изложба аутентичних слика ужаса и прогрома 

који се догодио на данашњи дан пре тачно пет 

година на целом Косову и Метохији под називом 

НЕМА ПРЕДАЈЕ (www.nemapredaje.net). 

 

 
 

Уз репродукције највреднијих икона из већине 

српских манастира, која је већ почела да обилази 

свет, присутни су још једном одали помен 

тешком пострадању српских светиња и преко 

4.000 прогнаних душа Српског народа, међу 

којима 1.700 деце старости од 2-14 година, а које 

се догодило 17. марта 2004.  

 

 
 

На очи међународних снага, уз њихову прећутну 

сагласност од 1999.године, ни до дана данашњег 

нити један злотвор и терориста није одговарао за 

убиства, паљење српских цркава, ни изгон 

српског народа са својих вековних огњишта.  

 

 

 

 

НЕМА ПРЕДАЈЕ 

КОСМЕТА! 
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Финансијски 

извештај 



 

 

 

Месечни извештај за март 2009
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Шта ће овде џихадије,

Крсташи, амери,  

Који ми черече синове и кћери,

Мора да су чуле  

белосветске банде, 

Да имамо златна срца,

Па их ваде да их пресаде

у сопствене груди, 

Не би ли и тако они били људи!
Добрица Ерић,
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Шта ће овде џихадије,  

Који ми черече синове и кћери,  

,  

Да имамо златна срца,  

их ваде да их пресаде  

 

Не би ли и тако они били људи! 
Добрица Ерић, Пркосна песма 


