
                                         СКУПШТИНА ФОНДА ДИЈАСПОРА ЗА МАТИЦУ 

                Фонд је уложио досад 7 милиона евра за хуманитарне потребе у Србији и РС 

У Београду је 9. септембра 2017. године одржана редовна 19. годишња скупштина Фонда 

дијаспора за матицу. Којој су присуствовали представници српске дијаспоре из земаља Европе, 

Америке и Африке као и представници државних институција, научног, културног и јавног живота 

Србије. Поред осталих, запажено је присуство два академика САНУ – професора Василија Крестића 

и професора Љубише Ракића, затим, председника Одбора Народне скупштине Србије за дијаспору 

и Србе у региону Ивана Костића, директора Канцеларије Владе Србије за верске заједнице Милете 

Радојевића и других. Скупштина је усвојила Извештај о раду Управног одбора и Извештај 

Надзорног одбора и дала смернице за за рад у наредном периоду.  

Учесници у расправи поводом усвојених извештаја оценили су рад Фонда садржајним и успешним 

како у решавању хуманитарних проблема, тако и на плану очувања националног, културног и 

духовног идентитета српског народа као и на јачању поверења и повезивања између дијаспоре и 

матице. Одато је признање управи и активистима Фонда на добровољном раду и покривању 

трошкова међународних путовања и свог ангажовања у Србији личним средствима. Указано је да 

највећи изазов у раду представља стални пораст броја молби за помоћ, на једној и смањивање 

прихода Фонда, на другој страни. У условима када се доследно поштује одлука о очувању пуне 

вредности главнице Фонда и коришћењу за хуманитарне потребе само нових прихода, наглашен 

је значај покретања нових акција за прикупљање добровољних прилога и донација како из 

дијаспоре тако и унутар матице. Обновљена је и иницијатива за укидање пореза на приходе 

хуманитарних организација јер порез смањује средства за хуманитарну помоћ и обесхрабрује 

донаторе. Дата је подршка иницијативи за усвајање Декларације о положају спрског народа у 

региону. Посебно је истакнут значај активности на стварању  јединственог културног и духовног 

простора српског народа, заштити јединства српског језика и ћириличног писма. Указано је на 

потребу веће пажње матице према дијаспори и адекватног институционалног организовања. 

Скупштина је одобрила да Фонд настави са обезбеђивањем редовне месечне помоћи народним 

кухињама на Косову и Метохији за набавку намирница. 

Уочи заседања Скупштине делегацију Фонда примио је Председник Републике Александар Вучић 

која га је упознала са резултатима и приоритетима рада ове добровољне хуманитарне 

организације за наредни период. Председник Управног одбора Фонда др Милоје Милићевић из 

Берлина је истакао да је Фонд до сада уложио 7 милиона евра у хуманитарне активности, 

отклањање последица земљотреса у Краљеву, последица катастрофалних поплава у Србији и 

Републици Српској и трајно збрињавање породица избеглица и расељених лица. Фонд делује као 

трајна национална хуманитарна организација чувајући главницу имовине и помажући 

угроженима у матици и региону.  

Председник Вучић је позитивно оценио досадашњи 18-то годишњи рад Фонда и најавио подршку 

државних институција. Он је истакао да се Србија са великом пажњом и одговорношћу односи 



према свим деловима српског народа у региону и дијаспори, посебно према потреби очувања 

њиховог националног и културног идентитета и да ће такву политику наставити 

Делегацију су сачињавали: Др Инж. Милоје Милићевић, из Берлина, Др Љиљана Вернер, из 

Хановера, Михајло Милићевић, из Торонта, Гојко Слијепчевић, из Стокхолма, Младен 

Павловић,из Цириха, Душан Васиљевић, из Јоханесбурга, Милисав Алексић, из Париза, као 

и Живадин Јовановић, Миливоје Павловић и Драгомир Вучићевић, из Београда.  

Поводом одржавања Скупштине Фонда, у Матици исељеника Србије отворена је изложба 

фотографија о раду Фонда и признања прималаца донација. Одржане су и седнице 

Управног и Надзорног одбора на којима су, поред осталог, донете и одлуке о више молби 

за помоћ. 


