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Београд
ИЗВЕШТАЈ О ХУНАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА
УДРУЖЕЊА ,,ФОНД ДИЈАСПОРА ЗА МАТИЦУ“
за период од септембра 2017. до септембра 2018. г.
Услови у којима је Фонд пословао у протеклој години дана нису се битније
изменили у односу на оне у претходном периоду. Ако је и било неких промена, оне су се
огледале у даљем смањивању прихода од средстава Фонда која су депонована и орочена у
банкама, као и у знатном повећавању броја молби са захтевима за хуманитарну помоћ.
Средства главнице Фонда, због сигурности од могућег стечаја и ликвидације
банака, депонована су у три банке, са ороченошћу на годину дана. У избору банака
поштована су два критеријума: први, солидност банке и њено место на банкарском
тржишту и, други, висина каматне стопе. За већи део депонованих средстава обезбеђена
је највиша каматна стопа, која је готово равна референтној стопи Народне банке Србије.
Све трансакције и пословање Фонда (исплате додељене хуманитарне помоћи),
одвијасли су се током целе године, као и раније, преко једне банке, односно, једног
текућег рачуна. Све исплате, без обзира на њихову висину, вршене су искључиво на
основу одлука Комисије за молбе, које су претходно својим потписом оверили
Председник Управног одбора, Директор и Секретар Управе Фонда.
Осим сталног, раније уговореног хонорара за рачунополагаче, који се редовно
исплаћују, и учешћа Фонда у покривању дела закупнине за канцеларију и
административних трошкова пословања, који износи око 30.000 динара (око 250 Евра)
месечно, није било никаквих других трошкова или исплата. Зато и овом приликом треба
истаћи да је Фонд пословао искључиво на добровољној, волонтерској основи. За очување
таквог карактера Фонда, у чијој је основи добровољни рад и солидарност, заслужни су
чланови Управног и Надзорног одбора и, посебно, чланови Комисије за молбе.
Комисија за молбе, која броји пет чланова, одржала је у протеклих дванаест месеци
укупно 7 састанака. Комисија је констатовала да је дошло до даљег знатног повећања
броја молби путем којих се грађани и поједина удружења обраћају Фонду за помоћ.
Највећи број приспелих молби се односио на тражење новчане помоћи за лечење у
иностранству, за решавање стамбених и други материјалних проблема. Иако се ради о
веома тешким социјалним случајевима појединаца, или породица, већина од тих молби се,
по оцени Комисије, није уклапала у политику и критеријуме Фонда за доделу новчане
помоћи, или далеко превазилоази финансијске могућности Фонда. То се посебно односи
на молбе за покривање трошкова лечења у иностранству, као и на неке друге које су
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првенствено из домена одговорности надлежних јавних, социјалних, односно, државних
служби. На седницама Комисије, након стручне обраде и спроведених консултација са
локалним самоуправама, размотрено је укупно 45 молби и усвојено 26 закључака (одлука),
са којима су упознати подносиоци молби.
Дајемо преглед донетих одлука Комисије о додели и исплати хуманитарне помоћи:
1.
Настављене су редовне исплате Народним кухињама на Косову и
Метохији, у износу од 100.000,00 динара месечно. Помоћ је намењена за куповину
основних животних намирница за потребе Народних кухиња, као што су: брашно, уље,
пиринач, шећер, пасуљ и др. Реализацију те помоћи Фонд остварује у сарадњи са
добротворном организацијом “Мајка девет Југовића”, која функционише под окриљем
Епархије рашко-призренске и која брине за више од 2.100 социјално угрожених лица.
2.
На молбу Весне Контић, избеглице са Косова и Метохије, која живи
уАранђеловцу, наменском фонду при адвокатској канцеларији Јованке Савић у
Лондону, додељен је износ од 4.000,00 фунти (словима: четири хиљде-фунти), као помоћ
у поступку који су, пред енглеским судом, покренуле девет породица Срба са Косова и
Метохије, тражећи одговорност британске владе због пропуста британских војника да
гарантују безбедност и слободу кретања, због чега, су њихови најближи убијени од стране
албанских терориста. Поступак пред судом у Ломдону је у току, а према информацији која
је добијена од адвкатске канцеларије Ј. Савић; у наменском фонду је прикупљено укупно
17.607 фунти за вођење поступка.
3.
Друштву за церебралну и дечју парализу, из Крагујевца
додељеноје 100.000 динара за куповину 100 пригодних новогодишњих пакетића
поводом Нове 2018. године. за болесну децу, о којима се Друштво стара. Друштво има
више од 200 чланова, од којих већина живи на ивици егзистенције. Многи чланови немају
основно за храну, гардеробу, хигијену и остале животне потребе.
Свечана додела новогодишњих дечјих пакетића извршена је 24.децембра
2017. године у просторијама Друштва, уз присуство представника Фонда, г. Слободана
Аћимовића и г. Мирослава Млинара. Оснивач и руководилац Друштва госпођа
Божидарка Антонијевић, исказала је том приликом своју велику захвалност Управи
Фонда дијаспора за матицу, како у своје лично име, тако и у име свих чланова Друштва и
уручила захвалницу представницима Фонда.
4.
Фонду младих пољопривредника„Борка Вучић“ додељено је
1.000,00 евра(118.000 динара), каопомоћ поводом Светосавских свечаности 2017. године.
При доношењу ове одлуке пошло се од оцене да се Фонд ,,Борка Вучић``, последњих
година, суочава са све већим тешкоћама у финансирању редовне делатности у
остваривању програма усавршавања младих пољопривредника. Додела те помоћи је,
такође, израз моралне обавезе према организацији која носи име пок. Борке Вучић, која
је имала велике заслуге за повраћај главнице блокираних средстава Фонда и настављање
његовог рада.
5.
Самохраној мајци Смежани Дубић, са петоро деце, из села Сувог
Лукавца, Општине Исток, Косово и Метохбија, додељено 120.000,00 динара. У питању је
српска породица којој су албански екстремисти, у насилним акцијама против неколико
повратничких српских сеоских домаћинстава, запалили шталу и сточну храну. При
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доношењу одлуке о додели помоћи, пошло се од оцене да су Снежана Дубић и њено
петоро деце, након паљевине њене имовине, доведени у тешку материјалну ситуацију и
да нису у стању да својим скромним приходима од социјалне помоћи отклоне последице
насиља. Одлука о помоћ донета је у консулатацији са добротворном организацијом
Епархије рашко-призренске „Мајка девет Југовића“ (посредством које се реализује
редовна месечна помоћ Фонда Народним кухињама у Покрајини), чији представник је
посетио наведену породиц и обавестио нас о тешкоћама у којима се налази након
паљевине имовине.
6.
Удружењу жена са Косова и Метохије, са седиштем у Београду,
додељено је 100.000,00 динара, као помоћ у плаћању трошкова превоза, смештаја и хране
за 30 ђака из Ранилуга, Покрајина Косово и Матохија, који су у октобру 2017. боравили у
Београду поводом манифестације „Дани Косовског Поморавља“. При доношењу одлуке о
помоћи пошло се од оцене да треба подржати племениту акцију Удружења жена и
пружити тражену новчану помоћ, како би деца из Ранилуга имала могућност да учествују
на наведеној културној манифестацији у Београду.
7.
Породици ратног војног инвалида Александра Раковића, из
Аранђеловца, додељено је 170.000 динара (словима: сто-седамдесет-хиљада-динара), као
помоћ у решавању материјално-финансијских проблема. А. Раковић је жењен и са
супругом има четворо деце (сина и кћерку - близанце од шест година, кћерку од 13 и сина
од 15 година). Додељена помоћ је намењена за отплату неплаћеног дела банкарског
кредита, који је породица Раковић подигла ранијих година и који није била у могућности
да до краја исплати. Наведени новчани износ помоћи је уплаћен директно банци у којој је
кредит подигнут.
8.
Петочланој избегличкој породици Слободана Додига, из Републике
Српске Крајине, која живи у Општина Рековац, додељена је помоћ у износу од 2.000 евра
(236.500 динара), за куповину земљишне парцеле од 20 ари, како би јој се створили бољи
услови за породичну пословну активност, којом се бави. Ради се о избегличкој породици
из Книнске Крајине, која је протерана у етничком чишћењу током августа 1995. Слободан
Додиг има два сина, од којих је млађи, Младен, завршио средњу пољопривредну школу,
а старији, Ђорђе, Пољопривредни факултет и магистратуру, са одличним успехом. Ни
синови, ни родитељи немају запослења. Да не би били на терету Општине као социјални
случај, породица с посветила производњи поврћа за тржиште, које гаји на својој скромној
окућници од 20 ари. Додељена помоћ је исплаћена продавцу парцеле од 20 ари како би
породица Додиг проширила производњу поврћа и обезбедила минималне приходе за
егзистенцију док синови не пронађу запослење у формалном сектору привреде, или у
јавним службама, за које су школовани.
9.
Породици Наташе Виројевић, самохране мајке са шестор деце, из
насеља Нови Бановац, Опшртина Грачаница, Косово и Метохија, на препоруку и у
договору са Епархијом рашко – призренском, додељена је једнолкратна новчана поимоћ у
износу од 100.000 динара, Ради се о мајци са шесторо деце, која живи са невенчаним
супругом, без сталног запослења. Најстарије дете је тешко болесно (слепо и непокретно),
и под сталним је лечењем. Једини приход породице је социјална помоћ Републике Србије,
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у износу од 21.000 динара месечно. Помоћ је реализована у сарадњи и уз ангажовање
Косово-метохијске Епархије Српске православне цркве.
10. Избегличкој породици Радомира Кривокуће, из села Црљенац,
Општина Мало Црниће, недалеко од Пожаревца, додељена је помоћ у износу од 221.400
динара. Ради се о седмочланој породици (Радомир, супруга, син и његово троје деце),
пореклом из села Утиње, општина Карловац (Хрватска). Породица је једно време
живелау војној касарни у Петровцу на Млави, а затим у приватној кући у Топоници (Мало
Црниће). Од 2015. године живи у селу Црљенац, код Пожаревца, у напуштеној сеоској
кући, коју су добили од Комесаријата за избеглице. Породица се бави чувањем коза, оваца
и сечом дрва за продају. Пошто је кућа у којој живе вше година била празна, столарија
(прозори и врата) је у веома лошем стању и морају да је мењају. С обзиром да породица
нема могућности да својим средствима плати обнову столарије, одлучено је да јој се
додлеи новчана помоћ у напред наведеном износу.
Одлука о додлеи помоћи у напред наведеном износу спроведена је тек након што
су чланови Комисије: г. Слободан Аћимовић и г. Мирослав Млинар, посетили
породицу Кривокућа и лично се уверили у оправданост њихове молбе за помоћ, о чему су
поднели извештај Комисији за молбе. Приликом посете и разговора констатовали су да
се ради о једној веома вредној и марљивој породици, која изнајмљује земљу да би је
обрађивала и од ње добијала приходе за живот, а кућу која им је додељена још увек
отплаћују својим веома скромним приходима, уз велика одрицања. Ради се о старој и
оронулој кући, на којој је неопходно заменити старе прозоре, да би се у њој колико толико
нормално живело.
Додељена донација је уплаћена на рачун локалне фирме са којом је преговарано и
која је, на основу примљене профактуре, дала најповољнију понуду за замену прозора.
_._
У поступку решавања приспелих молби, Комисија је, као и ранијих година,
остваривала пуну сарадњу са локалним самоупреавама, односно, са надлежним службама
опоштина и градова, из којих су стизале молбе за хуманитарну помоћ. Два члана
Комисије су често одлазили на терен, како би и на лицу места размотрили наводе из молби
и озбиљност хуманитарног проблема, о чему су Комисији редовно подносили своје
писане извештаје. Те провере и обиласци терена, по правилу, изазивали су мање, или веће
трошкове. И те трошкове покривали су својим личним средствима ангажовани чланови
Комисије, што треба третирати и као својеврстан облик прилога Фонду, али и као пример
другим члановима и пријатељима Фонда да се придруже и да и сами, својим прилозима,
доприносе очувању и повећању срдстава Фонда за хуманитарне потребе.
Комисија за молбе је током целе протекле године одржавала редовне контакте са
председником Управног одбора др инж.Милојем Ж. Милићевићем и председницом
Надзорног одбора проф. др Љиљаном Вернер. Те контакте и сарадњу карактерисали су
пуно узајамно разумевање и сагласност. Одржавани су контакти и са другим члановима
руководства Фонда, од којих се већи број јављао телефоном, а појединци су током године
посећивали Фонд да би се непосредно упшознали са текућим радом. Тако су Фонд
посетили г. Михајло Мајк Милићевић, из Торонта, Канада, г. Ратко Роберт
Милићевић, из Камбере, Аустралија, г-ђа др Бранислава Ђорђевић, из Швајцарске и
други, што представља значајно охрабрење и подстицај раду Комисије и Секретаријата.
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У протеклом периоду настављена је и очувана усвојена пракса да се ни најмањи
износи новчаних средстава не подижу у готову са банкарских рачуна Фонда, чак ни за
поштанске, или за трошкове копирања материјала, као што су: извештаји, записници са
седница органа Фонда и сл. Такве трошкове, у складу са досадашњом праксом, углавном
је покривао Београдски форум.
Што се тиче публицитета о раду Фонда, он је био релативно добар у периоду након
претходне Скупштине, о чијем раду су извештавали сви васжнији писани и електронски
медији у Србији и расејању, што је допринело његовој широј афирмацији као хуманитарне
организације. Запажени прилози су објављени у дневном листу „Политика“ и „Вечењим
новостима“, затим на РТС-у, Радио Београду и др. Посебну пажњу и публицитет раду
Фонда исказивали су недељник „Печат“, часопис ,,Геополитикa” и дневни лист
„Франкфуртске вести“, са којима Фонд има континуирану и успешну сарадњу. Вести о
важнијим активностима Фонда Секретаријат редовно поставља на сајт Фонда
(fonddijaspora@gmail.com, ), који одржава г. Бранимир Станковић, пријатељ Фонда,
такође, на волонтерској основи. Сајт Београдског форума редовно информише и о
активностима Фонда. Током претходне године Секретаријат је наставио да дистрибуира
брошуре о раду Фонда, што доприноси ширењу истине о његовој хуманитарној мисији.
Као што је познато, председник Републике Србије Александар Вучић, примио је
вишечлану делегацију Фонда 9. септембра 2017. године, коју је предводио др инж.
Милоје Милићевић, председник Управног одбора. Био је то први пут да је Председник
Републике прихватиио молбу за разговор са представницима Фонда о раду, резултатима и
нерешеним питањима, од интереса за хуманитарну активност Фонда у будућности.
Разговор је био садржајан и користан. Позитивно је оцењен досдашњи рад Фонда и
изражена подршка државног врха његовој хуманитарној активности као и решавању
отворених питања. То је и разумљиво, с обзиром да је Фонд током протекле скоро две
деценије рада дао велики допринос обнови и реконструкцији земље после агресије НАТО
1999. године, решавању великих хуманитарних проблема, као што су: збрињавање
избегличких и расељених породица, улагања у отклањање последица земљотреса у
Краљевуу и последица катастрофалних поплава у Србији и Републици Српској, као и
очувању националног, културног и духовног идентитета српског народа. .
Током разговора са делегацијом постигнута је сагласност о одрђеним
иницијативама Фонда (Српски дом и др.) и договорен нови сусрет и разговор
Председника Републике са представницима Фонда. До тог разговора, нажалост, није
дошло, вероватно, због презаузетости Председника, мада су изостајале реакције на наше
покушаје да се договор о новом сусрету са Председником Републике реализује.
Иницијативу у том смислу треба држати отвореном, са уверењем да ће се договор
реализовати што скорије. У том смислу, Председник Управног одбора Инж. Др Милоје
Милићевић је упутио писмо Кабинету Председника Републике, са иницијативом да се
договор о ново сусрету и настављању разговора, реализује током окупљања чланова
Фонда на предстојећој Скупштини.
У закључку треба и овог пута истаћи потребу за покретањем акције у матици и
расејању у циљу прикупљања нових прилога за потребе хуманитарног рада Фонда.
Резултати његовог досадашњег хуманитарног рада, добровољни карактер рада у Фонду,
домаћински и стриктно наменски однос Управе према средствима Фонда, велики
кредибилитет Фонда у домаћој јавности и расејањум, представљају гаранцију сваком
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потенцијалном донатору да ће и нове донације бити коришћене искључиво за решавање
најтежих и најхитнијих хуманитарних проблема у Србији и Републици Српској. На тој
основи може се рачунати на разумевање, солидарност и позитиван одговор свакога ко
има могућности и воље да помогне Фонд и његову мисију.
Што се тиче будућих хуманитарних активности Фонда, Управа ће наставити да ту
активност остварује у складу са утврђеним принципима и досадашњом праксом,
поштујући одлуку да се троше само нови приходи по основу камате, не дирајући главницу
Фонда у ороченим депозитима. У пружању свих видова хуманитарне помоћи, у границама
могућности Фонда, приоритет и даље треба да имају избегличке и расељене породице, са
троје или више малолетне деце, као и друге породице са троје или више малолетне деце,
које су суочене са посебно тешким финансијским проблемима.После три године
поизитивних искустава у сарадњи са хуманитарном организацијом „Мајка девет
Југовића“, која ради под покровитељством Епархије рашко-призренске, Фонд треба да
настави са пружањем помоћи Народним кухињама на Косову и Метохији, у набваци
намирница и хране, у истом износу од 100.000 динара месечно. Чување националног,
културног и духовног идентитета српског народа једно је од статутарних обавеза Фонда,
која се не треба запоставити, без обзира на драстично смањење прихода.
Београд, 08. 08. 2018.

