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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Као што смо и најавили месец септембар је био 
изузетно богат активностима наше организације, како 
матице тако и наших огранака широм света. Опет су 
наши представници посећивали и помагали српски 
народ на најразличитијим местима широм Балкана.  

 
Месец активности започели су наши чланови из 

Приједора организацијом нове хуманитарне журке. 
Поред дружења и доброг провода, прикупљено је и 
233 КМ. Ова средства су одмах утрошена на 
куповину веш машине и основних намирница 
приликом посете породици Кесар из Јутрогошта 
надомак Приједора. 

 
На другом крају Србије удруженим снагама 

наши чланови из Ниша и Цириха у неколико наврата 
током месеца посетили су многочлане породице 
Станковић и Николић из Бојника, које броје укупно 
21 дете! Током прве посете уручени су пакети 
основних животних намирница за обе породице. Да 
није првобитна посета била само формалност, 
породице Станковић и Николић су могле да се увере 
већ наредне недеље када је стигла и конкретна помоћ. 
Породици Станковић помогли смо куповином веш 
машине и замрзивача, док смо за Николиће 
приложили 160.000 динара за доградњу једног спрата 
на кући ове многодетне породице. 

 
Током месеца смо успели да приведемо крају 

наш највећи пројекат до сад, који смо започели пре 
нешто више од годину дана. Прикупљена су и 
послата средства за куповину преостале 
пољопривредне механизације за породицу Екмечић у 
износу од 2.800€.  

 
Средином месеца група наших представника 

обилази породице Васић и Медић из Вршца. Ове две 
породице које броје укупно једанаесторо деце, 
помогли смо куповином електричног шпорета, 
основних животних намирница и школског прибора 
за најмлађе у вредности од око 70.000 динара. 

 

Иако се стање у јужној српској покрајини наново 
погоршало, ипак су лекови које смо набавили у 
протеклој великој акцији на Космету намењени дому 
здравља у Осојану нашли пут до крајњег одредишта. 

 
Свакако вест која нас је све много обрадовала, а 

која у многоме може да одреди даљи развој 
организације, стигла нам је са северноамеричког 
континента од наших представника из Чикага. 
Добијен је дуго очекивани статус 501ц3 који ће 
знатно олакшати прилив донација из САД, а надамо 
се и поприлично их увећати. Тим поводом наши 
чланови су се окупили у Чикагу и организовали још 
једну „Палачинка журку“ којом су прославили 
добијени статус, а истовремено и прикупили 330 $. 

 
Крајем месеца пристигла је и донација од 

општине Источно Сарајево у висини од 1.500 КМ за 
пројекат набавке мотокултиватора породици Тамбур, 
који је наша организација покренула, а који ће надамо 
се бити завршен  почетком наредне године. 

 
У великом стилу завршавамо активности 

предвиђене за месец септембар. По први пут 
обилазимо предео јужне Рашке односно северне Црне 
Горе где обилазимо и помажемо шест српских 
породица са укупно 31 дететом. Укупна вредност 
испоручене помоћи била је 1.100 €, а састојала се у 
основним животним намирницама, средствима за 
хигијену, књигама, веш машини, машини за сушење 
веша и замрзивачу. 

 
Границу од 150.00 € прикупљених донација од 

настанка организације смо прешли. Цео тај успех 
свакако није био могућ без заједничког рада и 
поверења између чланова, пријатеља и донатора, 
чиме заједно постављамо темеље већ годинама 
уназад. Надамо се да ће наш рад бити подстрек Вама 
да останете уз нас и у наредном периоду и да кроз 
узајамно поверење још јаче и енергичније наставимо 
борбу за опстанак и квалитетнији живот српских 
породица широм Балкана. 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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У недељу 11. септембра 2011. године представници 
Хуманитарне организације „Срби за Србе“ посетили 
су и помогли две социјално угрожене породице у 
Вршцу – породице Васић и Медић. Том приликом 
уручена им је помоћ у вредности од преко 70.000 
динара, која се састојала у школском прибору, 
гардероби, електричном шпорету, основним 
животним намирницама. 
 
Најпре смо посетили породицу Васић коју чине 
самохрана мајка Гордана и њених четворо деце: Јован 
(18 година), Нада (11 година), Анђела (9 година) и 
Младен (7 година). Мада смо и раније помогли ову 
врло скромну породицу, проблеми и бриге су и даље 
присутни. Иако су месечна примања свега 15.000 дин, 
мајка Гордана се сналази како зна и уме, и повремено 
таксира како би зарадила који динар више и 
обезбедила својој деци барем део онога што свако 
нормално дете треба и жели. 
 
Обзиром на то да је школска година почела, Нади, 
Анђели и Младену је, пре свега, био потребан 
школски прибор да би несметано могли да прате 
наставу. Имајући то у виду, али и целокупну тешку 
ситуацију у којој се породица Васић налази, наша 
организација се, захваљујући добрим људима великог 
срца, постарала да обезбеди не само прибор за 

школарце, већ и један електрични шпорет, гардеробу 
и основне животне намирнице (брашно, уље, шећер 
итд.) у вредности од 17.095 динара. 
 

 
Анђела и Нада Васић 

 
Нашло се и за куповину рођенданске торте за малу 
Наду (којој је несрећним случајем оштећен слух 
90%). Њена срећа била је неизмерна и са том сликом 
опростили смо се од ове породице и наставили пут 
даље. 
 

 
Представници СЗС са породицом Васић 

Срби за Србе у 

Вршцу 
Срби за Србе у 

Вршцу 
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Друга породица коју смо обишли и помогли је 
породица Медић, самохрана мајка Снежана и њених 
седморо деце: Страхиња (17 година), Селена (15 
година), Мирјана (11 година), Миљана (10 година), 
Исајло (8 година), Милош (7 година) и Константин 
(годину дана). 
 

 
Породица Медић 

 
Породица живи у малој, трошној и неусловној кући 
пуној влаге са Снежанином мајком Милицом 
(пензионер), која им помаже колико јој дозвољавају 
могућности. Од скромних примања (20.000 дин), за 
ову децу, мајка и бака морају свакодневно да издвоје 
за куповину пет векни хлеба, а за остало ако има. 
 

 
Представник СЗС Младен Матијашевић и мали 

Константин 

Поред тешких материјалних проблема, ова породица 
је суочена и са здравственим проблемима јер је 
Снежана имала излив крви на мозак,а Мирјана болује 
од тешког облика астме. И поред свега тога, ова 
породица не посустаје духом, бори се и верује да ће 
уз помоћ хуманих људи и Бога успети да реши неке 
од својих проблема. 
 
Изузетно скромна Снежана просто није могла да 
изусти шта јој је све потребно, па смо се на крају 
договорили да измиримо дуг у пиљарници (8.153 
динара), снабдемо породицу најнеопходнијим 
животним намирницама (25.136 динара), а одличне 
ђаке обрадујемо школским прибором. Уз поздраве, 
закључили смо да је овој породици заиста неопходно 
и даље пружати помоћ, на чему ће се наша 
организација ангажовати. 
 

 
Представници СЗС са породицом Медић 

 
 
 
 

С вером у Бога и у боље сутра, 

Јелена Чудић 

 

 

Срби за Србе у 

Вршцу 
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Упућени у тешку ситуацију двеју многочланих 
породица из општине Бојник, четворочлана екипа 
СЗС-Ниш и СЗС-Швајцарска одлучила је да посети 
11. септембра 2011. године породице Станковић (9 

деце) и Николић (12 деце), упозна се са њиховом 
ситуацијом и да заједничким договором дођемо до 
решења како да олакшамо тежак живот ових 
многочланих породица. Породицама је за први пут 
уручена помоћ у виду најосновнијих животних 
намирница и средстава за хигијену у износу од 3 000 
динара. 
 
Прво смо посетили породицу Станковић, која живи у 
селу Доње Коњувце неколико километра од општине 
Бојник. Станковићи имају 9-оро деце. Марко (25 
година, болестан од Дауновог синдрома), Маја (23, 
удата), Марина (21, удата), Мирослав (15), Сања (13), 
Бојан (11) , Кристина (9, од рођења има деформитет 
стопала, имала је скоро операцију и сада јој је боље и 
полако се опоравља) и близанци Ненад и Немања (6). 
 
Породица Станковић живи у малој и трошној кући и 
бави се пољопривредом. Током лета отац Зоран ради 
као грађевински радник у Београду. У разговору са 
мајком Горицом открили смо да породица уз помоћ 
пољопривреде и помагања комшијама у обављању 
пољопривредних послова успева да се прехрани. 
 

Тренутни проблем који би им олакшао живот је веш 
машина пошто мајка Горица пере сав веш на руке, 
као и замрзивач пошто им се стари замрзивач 
покварио, па мајка Горица стрепи да неће имати где 
да стави зимницу коју ускоро треба да почне да 
прави. 
 

 
Чланови СЗС-а у разговору са мајком Горицом 

 
Након посете породице Станковић, упутили смо се ка 
многочланој породици Николић у селу Ђаци 
недалеко од општине Бојник. Николићи имају 12-оро 
деце. Миленка (28 година, удата), Миодраг (26), 
Ненад (25), Срђан (23), Биљана (19), Бојана (18), 
Мирјана (17), Зорица (16), Граница (14), Јовица (13), 
Ружица (12) и Горан (11). 
 

 
Чланови СЗС-а са породицом Николић 

Срби за Србе у 

Бојнику 
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Породица Николић такође живи од пољопривреде и 
од социјалне помоћи која износи 11 000 дннара, 
породица не прима дечији додатак. Отац Стојан је као 
технолошки вишак отпуштен из грађевинске фирме 
пре неколико година. 
 
Николићи живе у веома малој кући и скоро да једва 
успевају да стану сви у њој. У прилог тој слици иде и 
то да шесторо деце спава у соби од неколико квадрата 
на 3 кревета(??!), остали се сналазе и спавају у 
кухињи или иду код рођака који живе у близини да 
тамо спавају. 
 
Николићи успевају да се прехране уз помоћ 
пољопривреде и надничења оца Стојана. У разговору 
са оцем Стојаном како смо и претпоставили највећи 
проблем је у недовољном простору за 11-оро деце 
која живе у њиховој кући. Отац Стојан је имао идеју 
да дозида кућу, али због јако тешке финасијске 
ситуације није у могућности да купи материјал. 
 

 
Мала соба са 3 кревета у којој спава шесторо Николића 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе извршила је 
21. септембра уплату средстава за набавку неопходне 
помоћи породицама Станковић и Николић из 
Бојника. 
 

За породицу Станковић обезбеђена је помоћ у виду 
веш машине и замрзивача у вредности од 50.000 дин. 
док је за породицу Николић обезбеђен материјал за 
доградњу спрата на кући у вредности од 160.000 дин. 
 

       
Веш машина и замрзивач за породицу Станковић 

 

 
Кућа породице Николић која ће бити дограђена са још 

једним спратом 
 
Помоћ породицама у Бојнику и на ширем подручју 
југа Србије ће се наставити и у месецу октобру. 
 
 
 
 

Извештај: СЗС Ниш и СЗС Швајцарска 

 
 

Срби за Србе у 

Бојнику 
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У понедељак 12. септембра 2011. године, испоручили 
смо другу помоћ породици Кесар из села 
Јутрогошта, надомак Приједора, Република Српска. 
Да подсјетимо, прву акцију помоћи овој породици 
спровели смо у јуну ове године и тада им је 
испоручена већа количина намирница. 
 
У договору са мајком Зорком, овај пут им је 
обезбјеђена веш машина. Како нам је сама рекла, 
долази зима и биће јој јако тешко да пере сву 
гардеробу на руке, будући да им се веш машина коју 
су имали покварила. Уз то, четворо најмлађих Кесара 
похађа школе у Приједору и Кнежици и до тамо 
путују аутобусом, али до најближе аутобуске станице 
имају да пјешаче 2 километра кроз шуму. У јесен и 
зиму морају да носе два комплета одјеће, пошто док 
дођу до цесте буду скроз прљави и морају да се 
пресвлаче. 
 
И даље највећи проблем и издатак Кесарима 
представљају мјесечне карте за аутобус које коштају 
56,00 КМ, а потребне су им четири. Обратили су се за 
помоћ општини Приједор и очекујемо позитиван 
одговор, како би бар један терет скинули са леђа и 
колико-толико олакшали живот. 
 
 

 
Веш машина за породицу Кесар 

 
Такође, уз веш машину и овај пут смо им помогли 
куповином најосновнијих намирница. Купљена су 4 
џака брашна, 5 литара уља, 10 пакета тјестенине и 2 
пакета кекса. 
 
У акцији је укупно утрошено 563,15 КМ и то 435,00 
КМ за веш машину и 128,15 за намирнице. 
 
За крај свим пријатељима организације преносимо 
поздраве и ријечи захвалности од продице Кесар. 
 
 
 
 

Са вером у Бога идемо даље! 

Пријатељи из Приједора 

 

 
 

Помоћ за 

Кесаре 
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Двочлана екипа Хуманитарне организације Срби за 
Србе је протеклог викенда обишла и помогла 6 

вишедетних српских породица на подручју 
Пљеваља у Црној Гори, Бродарева (Пријепоље), 
Прибоја и Нове Вароши. Породицама смо 
обезбедили помоћ у вредности од 1.100 евра. Укупан 

број деце је 31, а помоћ се огледала у основним 
животним намирницама, средствима за хигијену, 
књигама, веш машини, машини за сушење веша и 
замрзивачу. Ово је наша прва посета северу Црне 

Горе и овом делу Рашке области. 

 
У овој акцији, конкретно, обезбеђено је следеће: 
Основне животне намирнице – 345 евра 

Веш машина – 265 евра 

Машина за сушење веша – 250 евра 

Замрзивач – 250 евра 

Трошкови пута – 115 евра 

Укупно – 1225 евра 

 
Породице којима је обезбеђена помоћ су Пушица (4 
деце), Бујак (4) из Бродарева, Дробњак (4), 
Стојиљковић (4) из Пљеваља и Шалипур (5) из 
Прибоја, док смо породицу Димитријевић са 
десеторо деце код Нове Вароши за сад само обишли и 
договорили шта бисмо могли да им обезбедимо у 
наредном периоду. 
 

 
 
У петак зором крећемо из Београда ка Бродареву, где 
стижемо око поднева и налазимо се са нашим 
домаћином оцем Марком, парохом Бродаревским. 
Отац Марко држи и веронауку у неколико школа у 
Бродареву и околини. 
 
У разговору са њим упознајемо се са ситуацијом у 
Бродареву које се налази на самој граници са Црном 
Гором око 25 километара од града Пријепоља, али 
спада у Пријепољску општину. У Бродареву живи 
неколико стотина Срба и једва да чине 10 процената 
укупног становништва, те тиме наша посета још више 
добија на значају. То су нам потврдили и отац Марко 
и породице које смо обишли, јер просто нису могли 
да верују да неко из далеког Београда дође чак у 
Бродарево да би обишао и помогао свој народ. У 
самом Бродареву нема проблема са већинским 
муслиманским становништвом, осим спорадичних 
инцидената, али јако је битно да Срби остану на 
својим огњиштима. 
 
Прва породица коју смо обишли је породица Вељка 
Пушице коју чини 7 чланова. Поред Вељка ту су 
његова жена Бранкица, мајка Горица, деца Исидора 
(10 година), Теодора (6 година), Кристина (5 година) 
и Драгољуб (9 месеци). Делију Драгољуба смо 
затекли на спавању, али су се девојке веома  
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обрадовале нашој посети и за нас спремиле 2 цртежа 
– захвалнице. У разговору са родитељима сазнајемо 
да тренутно у породици нико не ради јер је мајка 
Горица на породиљском боловању, а иначе ради у 
вртићу, док отац Вељко нема стално запослење, већ 
обавља сезонске послове. Примају дечји додатак у 
висини од 6.000 динара. Пошто држе живину и 
поседују основну кућну технику, одлучујемо се да за 
њих обезбедимо основне животне намирнице, 
средства за хигијену, пелене итд. у вредности од 
15.000 динара. Деци, која иду и на веронауку 
поклањамо неколико књига православне тематике и 
бајки. 
 

 
Стефан Јечменица у разговору са Пушицама и оцем 

Марком 

 
У комшилуку се налази и друга породица коју смо 
обишли. То је породица Бујак коју чине отац Зоран, 
мајка Светлана, деца Игор (20 година), Илија (14 
година), Ивана (12 година) и Ђурђина (3 године). 
Овде затичемо мало тежу ситуацију. Отац, који 
једини ради, тренутно се налази у болници у Ужицу. 
Син Игор је крајем прошле године имао тежак 
саобраћајни удес, па су морали да му изваде слезину. 
Ипак, породица не губи наду и деца редовно похађају 
школу и присуствују веронауци, те су се обрадовали 
нашим књигама. Уз то, и овој породици одлучујемо 
да купимо основне животне потребштине у вредности 

од 15.000 динара. Породица има и свињац и раније се 
бавила узгајањем свиња, али након удеса који је имао 
најстарији син морали су да престану јер су трошкови 
лечења и опоравка били велики. Стога се договарамо 
да приликом неке наше будуће посете обезбедимо и 
једну супрасну крмачу. И ова породица прима дечји 
додатак за 3 млађа детета у висини 5.000 динара. 
 

 
Породица Бујак 

 
На крају наше посете сви заједно одлазимо у 
оближњу продавницу и обављамо куповину. 
Породице се неизмерно захваљују нашој 
организацији и нашим донаторима и уз осећај као да 
још увек не верују да је неко „из далека“ дошао да их 
обиђе и помогне, растајемо се. Дугујемо велику 
захвалност оцу Марку јер нас је повезао са 
породицама и помогао да спроведемо акцију и 
тргнемо овај крај, а надамо се да ће се те сарадња 
наставити и убудуће, уз Божју помоћ. 
 
Следећег дана изјутра крећемо ка Црној Гори, тачније 
северу Црне Горе. Ово је први пут да наша 
организација делује у овом делу Црне Горе, а надамо 
се да ћемо у будућности бити још присутнији. 
Долазимо у манастир Свете Тројице код Пљеваља. 
Манастир је мало завучен међу брдима и шумама и 
прво што дочекује сваког посетиоца је велика српска 
тробојка са четири оцила. Потиче из 16.ог века, а 
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вероватно је саграђен на остацима манастира из 
Немањићког периода. У манастиру је, након 
спаљивања моштију Светог Саве, почивала лева рука 
за коју се верује да је управо рука Св. Саве. Она се 
тренутно налази у Милешеви. Уз прелепе фреске и 
богату ризницу ту су и обновљени конаци, тако да 
свакако треба посетити и коначити у овом манастиру. 
 

 
Манастир Свете Тројице код Пљеваља 

 
Овде нас дочекује игуман манастира, отац Леонид, 
који нас упознаје са ситуацијом у Пљевљима и 
положајем српског становништва. Заједно са њим 
крећемо и у обилазак две вишедетне породице у 
самом граду. 
 
Најпре, стижемо код породице Дробњак. Дочекује 
нас мајка Анђа, јер отац Љубо није био ту. Поред њих 
домаћинство чине деца Јована (19 година), Јелена (15 
година), Јана (9 година) и мали Јован (1 година). Овде 
затичемо мало бољу ситуацију јер су запослени и 
отац и мајка. Мајка у „опозиционој“ телевизији 
Пљевља, а отац код приватника. Међутим, живе као 
подстанари јер немају ништа своје имовине. Овој 
породици је била најпотребнија веш машина, коју смо 
и обезбедили за 265 евра. Уз то за 35 евра купили смо  
 
 
 
 

нешто животних потребштина и поклонили неколико  
књига. Тиме завршавамо посету Дробњацима и 
крећемо ка следећој породици. 
 

 
Дарко Лојаничић са породицом Дробњак и оцем 

Леонидом 

 
Следећа породица је свештничка породица оца 
Милана Стојиљковића. Он и попадија Јања живе у 
црквеној кући са своје четворо деце Арсенијем (10 
година), Димитријем (7 година), Настасијом (5 
година) и Илијом (1 година). Из приче се упознајемо 
са незгодним климатским условима у Пљевљима.  
Пљевља се налазе буквално у котлини и у њима се 
налази највећа термоелектрана у Црној Гори и 
огроман рудник. То проузрокује да већи део године у 
Пљевљима буду облачни дани са пуно влаге и магле. 
Ваздух је изузетно загађен тако да је сушење веша 
један од највећих проблема у Пљевљима. Из тог 
разлога одлучујемо се да овој породици обезбедимо 
једну машину за сушење веша, што до сада нисмо 
практиковали. Машину купујемо заједно са 
породицом уз наше учешће у висини од 250 евра и 
њихово 50 евра. Наравно, и овде остављамо нешто 
књига и часописа православне, националне, 
историјске и културне тематике. 
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Породица Стојиљковић 

 
У разговору са оцем Леонидом и оцем Миланом још 
боље се упознајемо са ситуацијом у Пљевљима. 
Пљевља су успела да се очувају као српски град јер је 
српски народ већински. Из тог разлога има проблема 
са тренутном власти на државном нивоу, јер новчани 
токови на све начине заобилазе Пљевља. Поред тога, 
од почетка афере са породицом Шарић велики број 
људи је изгубио посао. Нама је било велико 
задовољство да смо могли да активирамо коначно и 
север Црне Горе и надамо се и убудуће да ћемо бити 
присутни у овом подручју да помогнемо српском 
народу да опстане у својој вековној земљи. Наравно, 
захвалност оцу Леониду са којим смо читаву акцију 
спровели и који нам је максимално изашао у сусрет. 
 

 
Рудник и термоелектрана у Пљевљима 

Нама је тог дана остала још једна породица у 
Прибоју, тако да крећемо тамо без много задржавања 
како би стигли док је још дан. 
 
У Прибоју се налазимо са Владимиром Јечменицом и 
Живорадом Грабовићем преко којих смо пронашли 
седмочлану породицу Шалипур недалеко од Прибоја 
и реке Лим. Породицу Шалипур чине отац Љубомир, 
мајка Нада, деца Миљан (16 година), Милош (14 
година), Милица (11 година), Рада (9 година) и 
Марија (6 година). Породица живи у јако лошим 
условима без икаквих редовних примања, осим дечјег 
додатка за 4 детета у висини од 8.000. Нико није 
запослен, али отац је изузетно вредан и пожртвован 
тако да има у оквиру куће своју радионицу где 
покушава да заради нешто новца како би издржавао 
породицу. До пре пар година су живели буквално у 
страћари, али је отац Љубомир успео сам да сагради 
нову кућу која је још недовршена али у целој кући 
имају проблем са влагом. Деца су редовна на 
веронауци, али нажалост још нису крштена због 
недостатка новца. Домаћин нам објашњава да им ја 
најпотребнији замрзивач, што смо и успели да 
обезбедимо, иако је већ падао мрак, захваљјући 
Владимиру и Живораду. За то смо издвојили 25.000 
динара. 
 

 
Породица Шалипур са новим замрзивачем 
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Остало нам је још у недељу да обиђемо 
дванаесточлану породицу Димитријевић из села 
Јасеново у општини Нова Варош . Ка њима крећемо 
након присуства литургији у Манастиру на Воденој 
Пољани, посвећеном Светом Козми и Дамјану на 
Златару. Породицу Димитријевић чине отац Млађен, 
мајка Јованка и њихово десеторо деце Предраг (24 
године), Јованка (23 године), Божидар (21 година), 
Дарко (18 година), Весна (17 година), Бојана (16 
година), Снежана (15 година), Славица (12 година), 
Боривоје (11 година) и Новица (4 године). Родитељи 
нису запослени. Породицу издржава најстарији син 
Предраг који сезонски ради у пилани. Најстарија 
кћерка им је удата. Највећи проблем им представља 
што немају воду у кући. Да би се увела вода у 
домаћинство потребно је око 1.500 евра. Породица је 
примала дечији додатак за прва четири детета, али 
пошто они сада имају више од 18 година изгубили су 
право да надаље примају ту врсту социјалне помоћи. 
Какав неправедан систем у којем живимо! Штала коју 
су имали је урушена 2003. па најстарији син планира 
да је обнови али још увек без већих средстава. 
Најстарији син и мајка су нам рекли да би им 
тренутно најпотребнији били замрзивач, орман и 2 
кревета. Ми им обећавамо да ћемо се потрудити да  
им за почетак обезбедимо замрзивач у неко догледно 
време. 
 

 
Димитријевићи са представником СЗС-а 

 
Захвалнице од Пушица 

 
Значај ове акције у Рашкој области је управо у томе 
што се ради о мешовитим срединама. Иако је наша 
помоћ скромна, драго нам је да смо успели да 
активирамо и овај крај. Јако је битно да Срби остану 
да живе на својим вековним огњиштима, како се не 
би понављале ситуације које су се десиле у неким 
другим крајевима где је српски народ муњевитом 
брзином постајао мањина на својој сопственој земљи. 

А ко ће боље да чува српска огњишта од породица 

са много деце? Зато позивамо све људе да се 

укључе и помогну српски народ да опстане на 

својим огњиштима, а не да дозволимо да услед 

политичких и економских разлога то не буде у 

могућности. 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! НЕМА 

ПРЕДАЈЕ! 

 
 
 
 

С вером у Бога, 

Стефан Јечменица 
Дарко Лојаничић 
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У недељу 18. септембра 2011. године посјетили смо 
породицу Ратковић из Бања Луке и ово је прва 
посјета наше организације овој породици после 2 
године. Тада је то била дванаесточлана породица, а 
данас је, Богу хвала, тринаесточлана, јер је у 
међувремену рођена и најмлађа кћеркица. Да 
подсјетимо, породицу Ратковић чине отац и мајка 
Златко и Мирјана и дјеца Ђорђе (17 година), 
Александар (16), Јована (14), Милица (12), Теодора 
(11), Вук (9), Михајло (8), Душица (6), Марија (4), 
Катарина (3) и мала Софија са још непуном годином 
дана. 
 

 

Како смо у овом саставу били први пут код 
Ратковића, имали смо мало проблема да их нађемо, 
али ипак стигли смо око поднева код њих. Дочекали 
су нас домаћински, сви на окупу, разиграни и 
насмијани. Стварно је невјероватан осјећај затећи 
једанаесторо браће и сестара како се играју у свом 
дворишту, па тако ни ми читаво вријеме нисмо могли 
сакрити осјећај дивљења и скинути осмјехе са лица. 
 
Једини запослени у породици је отац Златко који ради 
у једном бањалучком подруму пића. Међутим, у 
последње вријеме, због смањења обима посла Златко 
је стављен на отпусну листу и тренутно чека да види 
како ће се разријешити ситуација са послом. Највећи 
проблем и највећи мјесечни издатак пордице су 
тренутно рате кредита које износе око 400 КМ. Први 
кредит су дигли кад су зидали кућу, а други после 
непогоде која их је задесила кад има је вода 
провалила у приземље. Наиме, држава је била обе- 
ћала да ће санирати тај проблем, али како се то 
одужило и како је постајало све извјесније да од 
помоћи неће бити ништа, Ратковићи нису имали 
друге него посегнути за још једним кредитом и 
направити преправке како вода више не би плавила 
приземље. Кажу да ни сами не знају шта ће да раде 
уколико Златко добије отказ. 
 

 

Помоћ за 

Ратковиће 

Помоћ за 

Ратковиће 

Помоћ за 

Ратковиће 



 
 
 

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

 

На питање која помоћ би им највише одговарала, 
мајка Мирјана нам се пожалила да је ово први пут да 
дјецу није успјела спремити за школу и да су кренули 
без књига у нову школску годину, а има их осморо 
школараца. Тако смо се и одлучили да највећи дио 
помоћи усмјеримо на куповину књига и школског 
прибора. У ту сврху смо издвојили 400 КМ. Како је 
била недеља и књижаре нису радиле, паре смо 
оставили код Златка, а они су се обавезали да ће кад 
књиге стигну све усликати и послати нам. Такође за 
двојицу најстаријих синова-Ђорђа и Александра смо 
обезбједили по пар патика да би могли да изгурају 
јесен у њима. Видјевши да ситуација није ни мало 
лака обезбједили смо им и одређену количину 
намирница, као и средстава за хигијену да им се нађе 
као краткорочна помоћ. 
 

 
 
У акцији је укупно утрошено 742,40 КМ и то: 
– 400,00 КМ – школски прибор 
– 90,80 КМ – два пара патика 
– 251,60 КМ – намирнице и средства за хигијену. 
 
За крај морамо похвалити и како је сређена кућа и 
двориште у коме се налази прави мали полигон за 
игру који је дјело Златкових руку. Додуше кућа још 
није завршена и кроз причу са Златком око будућих 
помоћи овој породици највише би им одговарало да 
заврше кућу (остала је изолација да се постави) и да 
дограде још један дио са неколико соба јер их 
тренутно спава 10 у једној соби на шест кревета. 
 
Мирјана и Златко Ратковић су свакако родитељи који  

заслужују највеће могуће поштовање и наша 
организација се мора потрудити и убудаће да им 
помаже и олакшава колико толико живот. На 
њиховим очима се види умор, али и одлучност да се 
наставе борити за своју дјецу. 
 

 
 
Још једну захвалницу дугујемо свим донаторима из 
Приједора и Републике Српске јер су задње двије 
акције (Ратковићи и Кесари) финансиране махом од 
средстава прикупљених кроз личне донације, од 
Хуманитарне журке одржане у Приједору као и од 
продаје мајица. 
 
 
 
 

НЕМА СТАЈАЊА – НЕМА ПРЕДАЈЕ!  

С вером у Бога, 

Пријатељи из Приједора 

Помоћ за 

Ратковиће 
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Завршена акција помоћи Екмечићима 
 

 
 
Хуманитарна организација „Срби за Србе“ успешно 
је завршила једну од великих акција помоћи за 
породицу Екмечић из Херцеговачког села 
Пребиловци. Након што смо крајем јануара 2011. 
године, у сарадњи са Владом Републике Српске, 
обезбедили трактор за ову седмочлану породицу, 
ових дана су након велике донације пријатеља наше 
организације из Канаде обезбеђени услови да се овај 
пројекат приведе крају. За последњих 9 месеци 
прикупљено је 2.800 евра за набавку додатне 
механизације за обраду земље, транспорта и 
одржавања технике. Уколико нам финансије буду 
дозволиле, ускоро настављамо са даљим акцијама 
помоћи српским породицама на простору 
Херцеговине. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источно Сарајево подржало СЗС 
 

 
 
Скупштина општине Источног Сарајева извршило 
је у 28. септембра 2011. године донацију на рачун 
Хуманитарне организације „Срби за Србе“ у 
Републици Српској у висини од 1.500 КМ ради 
финансирања пројекта набавке мотокултиватора 
породици Тамбур из ове општине. 
 
За набавку механизације потребно је 7.000 КМ, а 
поред средстава општине, наша организација је већ 
издвојила 1.000 КМ. Као што смо и обећали породици 
Тамбур, наша организација ће заједно са својим 
донаторима широм света до краја године обезбедити 
неопходна средства за набавку мотокултиватора који 
ће помоћи породици у даљем ради и самосталном 
привређивању. 
 
Овим путем се захваљујемо општини Источно 

Сарајево на указаном поверењу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пројекти СЗС 

у Реп.Српској 
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Одржана велика СЗС журка у Приједору 

 
У петак 2. септембра одржана је трећа по реду СЗС 
хуманитарна журка у Приједору. Прикупљена је до 

сада највећа сума у износу од 233,50 КМ која ће 
заједно са осталим прикупљеним донацијама бити 
уручена у току наше следеће акције. Овом приликом 
желимо да се захвалимо свим пријатељима који су 
дошли, не само из Приједора, већ и из других 
градова, и помогли рад наше организације као и 
особљу кафе бара Афродита који су нам уступили 
простор. 
 

Идемо даље – НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Пријатељи из Приједора 

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

Успешна палачинка журка у Чикагу 
 

 
 
Пријатељи, чланови и донатори Хуманитарне 

организације „Срби за Србе“ из САД окупили су се 
у суботу увече 24. септембра на другој по реду 
„палачинка журци“ у Чикагу како би уз дружење и 
пријатну атмосферу наставили са прикупљањем 
донација за предстојећу акцију наше организације у 
Крајини, али и ради прославе лепе вести о добијању 
пореског статуса у САД познат под шиформ 501c3 
који ће убудуће ослобађати наше донаторе из САД 
део годишњег пореза који су дужни да плате. 

 
 

 
 

 
 

Хуманитарне 

СЗС журке 
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Септембра ове године добили смо информације о 
породици Узелац која живи у Round Lake Beach, 
Илиноис (САД). Глава породице Милан, који је 
претрпео два срчана удара и који има тежак облик 
дијабетеса, онеспособљен је и, нажалост, није у стању 
да радом обезбеди елементарне потребе за своју 
породицу. Миланова супруга Даница је, такође, 
лошег здравственог стања и тренутно је на терапији 
лечења тумора. Њихов син Дејвид (17. година), иако 
похађа средњу школу, до скоро је радио како би 
помогао својој породици, али, нажалост, због 
економске кризе, више није запослен. Наравно, он 
још увек покушава да помогне родитељима колико 
год може. Након што смо чули да је породици 
искључен гас већ два месеца и да немају средстава 
чак ни за куповину основних средстава за хигијену, 
као што су сапун и паста за зубе, знали смо да морамо 
да реагујемо! Наш одбор је донео одлуку да помогне 
овој породици што пре и да финансира ову акцију 
сопственим средствима. 
 
У недељу 13. септембра 2011. године, након 
присуствовања Светој Литургији у манастиру Нова 
Грачаница, посетили смо породицу Узелац у 
њиховом дому. Породица нас је љубазно и срдачно 
дочекала и морамо признати да су били веома срећни 
што нас виде. Разговарали смо са породицом како би 
утврдили њихову тренутну ситуацију и одредили који 

је то најбољи начин да им се помогне. Сазнали смо да 
се породица у последње две године, када се 
Миланово здравствено стање погоршало, заиста 
борила да изађе на крај с проблемима. 
 

 
Манастир Нова Грачаница 

 
Обзиром да је зима већ на прагу, знамо да је за 
породицу од изузетне важности да добије гас како би 
имала грејање и топлу воду. Контактирали смо 
директно гасне компаније и уплатили 308 $ да би 
породици Узелац поново био прикључен гас. Када је 
породица обавештена да ће њихов гас бити укључен у 
наредних неколико дана, нису могли да верују. 
Даница је била у сузама и цела породица је била 
изузетно захвална. Такође смо породици донирали 
одећу, хигијену и посуђе. Поред тога, пружили смо 
им и информације о томе како да постану стални 
становници САД, што би им омогућило већу помоћ 
државе, а самим тим и боље услове живота. 
 
Осећамо се благословеним што смо помогли овој 
српској породици који истински живи на ивици 
егзистенције. 
 
 
 
 

Извештај: СЗС Америка 

СЗС помоћ у 

Илиноису САД 
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Млада Србија није успавана! 
 

 
 

Извор: „Печат – часопис слободне Србије“ 

 
Организација „Срби за Србе“ помаже најугроженије 
породице по свим српским земљама. „До сада смо на 
простору бивше СРЈ збринули у преко 180 акција на 
стотине српских породица са петоро и више деце. 
Мала смо искра у препуној чаши националног 
сиромаштва и несреће“, каже председник овог 
хуманитарног удружења Откако постоје, а пуних је 
пет година, нижу озбиљне акције помоћи свом 
народу. Истинска посвећеност роду, тако би се могла 
у најкраћем сагледати досадашња мисија 
хуманитарне организације „Срби за Србе“. Сви су 
млади, образовани људи, и не припадају, како кажу, 
ниједној политичкој опцији. Мисле да је сасвим 
довољно радити, окупљати племените, предане, људе 
хуманисте и онда рачвати мрежу доброчинства према 
најугроженијим породицама. 
 
Деци, старима, пре свега, домовима са петоро и више 
малишана. До сада су организовали 180 великих 
акција, а наредних месеци им предстоји борба да до 
савршенства реализују још неколико. Путују, обилазе 
српске породице од Војводине, Лике, Херцеговине, 
Републике Српске, Косова и Метохије, источне, 
југозападне Србије, Крајине, до Црне Горе.  

 
 
Председник ове организације Игор Рашула је 
магистар журналистике. 
 
„Специјалност ми је ратно новинарство, али не дао 
Бог да икада више иједан српски новинар треба да се 
лати ратног пера. Због тога сам решио, као члан наше 
репрезентације у пливању, да се професионално 
посветим спортском животу Србије. Иначе, план 
наше Организације је да разгранамо мрежу по свим 
српским земљама, дијаспори, али и да укључимо 
људе из света који желе да помогну сиромашном 
народу на најудаљенијим, најнеприступачнијим 
местима, тамо где ретко ко одлази. Хуманитарна 
организација „Срби за Србе“ има огранке у пет 
светских земаља, у Србији, Републици Српској, 
Босни и Херцеговини, али исто тако и у Аустрији, 
Швајцарској и САД-у. Уз то, наши пријатељи, групе 
донатора помажу нам и у Канади и Русији. Ускоро ће 
руски огранак бити званично регистрован“, каже 
Игор сумирајући досадашње активности, али и бројна 
искушења на која су наилазили. 
 
Како је формирана организација „Срби за Србе“? 

Крајем 2005, после свих трагедија које су задесиле 
наш народ, размишљали смо на који начин ми млади 
можемо да помогнемо. Повезали смо се преко 
Интернета, убрзо смо се и лично упознали, и хвала 
Богу, веома брзо смо се оформили и почели. 
Успоставили смо везе са младим Србима из Немачке, 
Канаде, Америке. А прва заједничка хуманитарна 
акција била је посвећена угроженој породици са 
петоро деце из Крагујевца. Тада је сакупљено преко 
300 евра и нешто намирница, све смо послали нашем 
члану из Младеновца Боби Делићу. Он им је уручио 
новац и намирнице, а деци слаткише. Годину дана 

СЗС у часопису 

„Печат“ 
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смо се довијали, организовали нове помоћи, а од 
почетка смо сами били донатори. Можда се по томе 
битно разликујемо од других, јер код нас је све јасно 
и врата наше организације отворена су искључиво за 
племените. Званично смо, срећом, основани тако да 
смо ушли у тзв. „сферу легалних токова“. Све што 
смо радили, уплаћивали, куповали, било је и сада је 
доступно јавности. Свака помоћ до динара намењена 
је куповини свега што је најпотребније одређеној 
породици. Одлив, прилив новца на рачуну је јаван, 
као и донације. На нашем сајту су и фотографије 
којима се све документује са лица места. То је, 
наравно, добар начин да и други крену нашим 
стопама. Зато овом приликом позивамо све младе 
људе који имају слободног времена да нам се 
придруже волонтерски, а донаторе да помогну 
најугроженије породице. Позивамо и све у СПЦ-у, 
свештенике, парохијане, владике, да се одазову и, 
такође, покажу да истински брину о свом народу, као 
и Србе који су на значајним позицијама, и они треба 
да се укључе. 
 
Колико сте породица успели да збринете? 

Наша хуманитарна организација је до сада помогла у 
180 акција на стотине сиромашних српских породица 
на простору Балкана. Преко 80 одсто су породице са 
петоро и више деце. У претходне две године 
организовали смо велике акције у нашим кризним 
регионима. Тада, наравно, искористимо прилику да 
обиђемо и друге, старе, болесне, инвалиде. Ако бисмо 
се бавили статистиком – до сада смо, на известан 
начин, збринули неколико хиљада душа. У Србији, на 
Космету помогли смо преко 105 домова. И чак три 
комплетна села у Метохији. 
 
Претпостављамо да временом увећавате чланство 

и активности! 
Долазе нам људи, јављају се, придружују. Са друге 
стране, када проценимо да је хитно и да је мало 
донатора организујемо манифестације, журке, 
дружења – и сав уплаћен новац носимо онима којима 
је тог момента најпотребнији. Од сакупљеног новца 
купујемо оно што им је неопходно. Дивно је када се 
човек увери да у добрим делима није сам, да има све 

више младића и девојака који не могу равнодушно да 
гледају пропаст нашег народа, болесну децу, гладне 
породице, напуштене и заборављене старце по 
Космету. Путујемо по киши, снегу, врелини… У 
Србији је 30 младих људи активно, и још 120 особа 
који су пријатељи Организације и финансијски 
помажу. Заиста Срби за Србе! Ми нисмо никакви 
екстремисти, него млади, одговорни људи, који се не 
мире са чињеницом да наше фамилије очајавају у 
немаштини. Нас не води никакав интерес, осим жеље 
да будемо доброчинитељи. 
 

Коју је акцију помоћи „Срби за Србе“ било 

најтеже организовати? 

Прва наше велика акција на Косову и Метохији била 
је за нас велики изазов и искушење. Сећам се када 
смо сазнали да у Општини Ново Брдо, која је један од 
најугроженијих гетоа, живе деца без родитеља. Ти 
малишани су преживели ужасне трагедије, родитељи 
су им убијени или умрли. Одмах смо се организовали 
и нисмо се смирили док нисмо ваљано прикупили 
новац, гардеробу, храну, књиге, постељину, 
слаткише, све оно што смо проценили да им је 
неопходно. У Новом Брду је некада радио рудник 
који је прехрањивао породице, али је деведесетих 
затворен. Сада је то место окружено са свих страна 
албанским екстремистима, а помоћ им годинама не 
долази! Сигуран сам да на Новом Брду живе сами 
српски витезови. Никада нећемо заборавити сусрет са 
том децом, чија имена нећемо помињати да бисмо их 
заштитили. Страшна је и судбина породице 
Миленковић из Сушића. Њих петоро младића, сада 
имају од 30 до 19 година, а пре 15 година кад су 
изненада остали без оца, били су деца. Сестра им је 
трагично умрла, а мајка у душевној болници. 
Миленковићима смо купили кревете и технику. Са 
њима смо у контакту, и даље их помажемо, али тако 
да их мотивишемо да преживе и опстану. Ми им 
омогућујемо и да се баве неким послом, да буду 
корисни. Да ојачају, стану на своје ноге! Били смо 
потресени када смо се уверили да су млади људи због 
очајног положаја, беспарице, страха, себи одузимали 
животе. И тога има на Космету! Али о томе нико не 
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брине! И нико не пише! Ми смо само искра у 
препуној чаши националног сиромаштва и несреће. 
 
Од сакупљеног новца купујете намештај, белу 

технику…? 

Изненадили бисте се када би видели колико је наш 
народ ојађен. И колико хиљада њих је без социјалне 
неге и помоћи. Ту мислим на Космет, али и на 
централну Србију! Интересујемо се шта им је 
најпотребније, шта немају. Уђемо у кућу наших Срба 
у гетоима, а они престрашено једу са пода јер немају 
сто! И то им је отето! Тако смо одмах набављали 
столове, столице. Понекад им купимо фрижидер, 
замрзивач, кревете, шпорет на дрва. Не можете да 
замислите колико се наде тада роди у њиховом 
животу, онда када схвате да нису сами. Много се 
породица и даље исељава, али нико више на то не 
обраћа пажњу. Остали су само они који нису имали 
где да оду! На Космету је до сада организовано 12 
великих акција.  Неки наши чланови су тренутно на 
КиМ јер је у току до сада најзначајнија хуманитарна 
акција. То је уједно наш одговор на притисак који 
подносе наши сународници на северу Косова скоро 
два месеца. Срби који су на барикадама – својим 
телима бранили су слободу и парче свог и нашег 
неба. Одмах смо јавно позвали све људе да нам се 
прикључе у највећој акцији и врло брзо смо наишли 
на велику помоћ. Људско разумевање за невиђену 
тортуру коју подноси наш народ на северу КиМ! Није 
Србија успавана као што се мисли! Однели су наши 
момци вредну помоћ од преко милион две стотине 
хиљада динара за 33 породице. Уручена је и помоћ за 
школску децу у општинама Клина и Осојану, где има 
62 малишана. Свако дете је добило и по две хиљаде 
динара. А овај пут су са нашом Организацијом 
кренули музичари „Београдског синдиката“ који су се 
дружили са децом, певали са њима, поклонили им ЦД 
са својим песмама. Хтели смо да помогнемо људима 
на барикадама и били смо са њима тамо данима. И 
остали! Рекли су нам тада: „Нисмо ми угрожени, 
имамо хлеба, али идите тамо јужније, тамо људи 
болују од глади. Хитно треба помоћи, осим 
најугроженијег Новог Брда, села општине Косовска 

Каменица, Гњилане, околину Приштине, село Старо 
Грацко, Исток, Грачаница, Штрпце…“ 
 
На северу Србије, у општини Врбас, пре четири 

године низом акција сакупили сте помоћ за две 

породице којима су стицајем несрећних околности 

изгореле куће. 

Општина Врбас није била заинтересована да им 
олакша муке и ми смо, ето – притекли. Били си веома 
срећни, просто нису могли да поверују да у Србији 
постоје млади људи који су дошли да им обезбеде 
кров над главом. Купили смо им куће. Наравно и у 
овом случају реч је о фамилијама које имају петоро, 
односно шесторо деце. Недавно смо обрадовали и 
породицу Екмечић из Пребиловаца у Херцеговини – 
набавили смо им нови трактор. Много то значи 
Екмечићима јер се баве пољопривредом. Они су 
преживели ратну голготу, прогон, али су се вратили 
на кућни праг и наставили да граде из пепела. И 
Екмечићи имају петоро деце, четворо су школарци. 
Био је то велики изазов за нас, јер је требало 
обезбедили преко 12 хиљада евра за њих. Акцију смо 
реализовали уз помоћ Владе Републике Српске и на 
инсистирање Милорада Додика. Влада РС је 
издвојила више од пола потребног новца за Екмечиће. 
Скоро да су по немаштини изједначени Срби на КиМ 
и у Крајини!Због тога нисмо заборавили породицу 
Ђилас из личког Српца. Ђиласови хране 12-оро деце, 
сакупили смо преко хиљаду евра, купили им 
фрижидер, замрзивач, шпорет, храну, пелене, ћебад… 

 

Ко су донатори организације „Срби за Србе“? Да 

ли сте се обраћали званичницима, пословним 

људима? 

Наравно, обраћали смо се и људима из пословног 
света, и онима који су, по нашој процени, могли да 
буду донатори. Али скоро да се нико од њих није 
одазвао. Нису се одазивали ни српски интелектуалци, 
нити наше познате националне институције на чија 
смо врата куцали! Наши донатори су у 99 одсто 
случајева млади људи или су то мајке које имају 
слуха за патње српске деце. Међутим, ту су и наши 
пријатељи из Русије, млади Руси се све више 
укључују и помажу српске угрожене породице. 
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Много су помогли наш народ на КиМ. Често долазе 
на Космет са конкретним донацијама. У плану је да са 
Русијом створимо разгранату мрежу, срећни смо јер 
су они сами изразили спремност за то! Ту су и наши 
пријатељи Грци – када су чули за нас одмах су се 
укључили. Има и појединаца Немаца и Американаца 
који разумеју данас Србе на Космету! 
 
Шта је основно правило у вашој кући – „Срби за 

Србе“? 

Да бисмо радили, развијали акције и чинили оно што 
нам Бог заповеда – све мора да буде честито! И због 
тога сам поносан на све активисте! Без поштења не 
вреди прича ни о Српству, ни о вери, ни о нашој 
историји, нити о будућности. Само тако смо могли да 
остваримо завидне резултате. Веома је важно да смо 
солидарни и да истински желимо да олакшамо муке 
породицама на ивици егзистенције. Наш слоган је – 
Деца су наша једина будућност. А водиља је истинска 
љубав према нашем народу, без икакве мржње према 
било коме. И жеља да макар ми нешто урадимо за 
српску децу када држава то неће, не жели или не 
може! Док сам био на студијама у Америци много 
интензивније и озбиљније сам размишљао о трагедији 
нашег народа. О свему што нас је задесило! И дошао 
до закључка да се све то ужасно зло највише 
рефлектује на породице и децу. Породице су нам 
разбијене! Због тога треба све учинити како би се 
сачувале, јер без стабилних породица нема нам 
опстанка. 
 

У разговор се укључује и Владимир 

Милосављевић, приватник који је, такође, део 

организације. 

Наше акције су у највећој мери упућене сеоским 
домаћинствима. Много нам значи када се укаже 
могућност да од сакупљеног новца можемо да купимо 
краве или свиње сеоским породицама које живе врло 
скромно, а желе озбиљније да се баве 
пољопривредом, сточарством. До сада смо купили 10 
крава квалитетних сорти и много више товних свиња. 
Такође набављали смо овце, јагњад. Знам колико је то 

драгоцено за скромне породице у Крајини, Републици 
Српској, КиМ, источној Србији. 

 

Шта за тебе, Владимире, значи саборност? 

Слушали смо ових година много парола и позива на 
саборност, али мало је тога на делу, барем данас. 
Сада је позив на саборност – позив на одбрану свог 
огњишта, дома и породице. Ако ту положимо испит 
онда је све много лакше. И наравно, да бисте били у 
нашој организацији, прво ваша породица треба да 
буде здрава, напредна, сложна. Не може човек да 
помаже другоме, а да не брине о својим најближима. 
Колико год помоћи да однесемо на Косово и 
Метохију, колико год да нашим људима помогнемо, 
сваки пут се суочимо са страшном истином – да су и 
поред наше државе Србије препуштени сами себи и 
Божјој вољи! Ако смо допринели макар на трен да 
избледи сенка страха и беспомоћности са њихових 
лица и да им се поврати вера у живот и људе – онда је 
то наш највећи успех. 
 
 
 

 
 
 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
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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!!  
  

БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА  
 

Ја ти не дођох, брза помоћнице, 

Да би ми отсечену шаку замирила, 

Нити да те носим кући, Свемоћнице, 

Да би завађену браћу измирила ... 

 

Ишчупане су ми руке из рамена, 

Кућа раскућена, а браћа поклана, 

Па сиђох до свог најдоњег камена 

Да себе тражим, Мајко са три длана. 

 

Матија Бећковић 


