
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

О раду Удружења ,,Фонд дијаспора за матицу” 

између 21. и 22. Скупштине 

 

 

                            I. УВОД 

 

Удружење „Фонд дијаспора за матицу“ је добровољна, некомерцијална, самостална 

хуманитарна организација, основана 03. августа 1999. године, у складу са важећим 

законима регистрована у АПР-у као правно лице. Фонд послује не основу закона, свог 

Статута и одлуке својих органа. Сваке године надлежним државним органима подноси 

завршни рачун о пословању. Завршни рачуни су редовно одобравани без икаквих 

примедби, што је случај и са завршним рачунима за 2019. годину. Фондом управљају 

Управни одбор од 9 чланова, 6 из расејања и 3 из матице, Надзорни одбор и Скупштина. 

Фонд има свој Савет, као саветодавно тело од 22 члана –  11 из матице и 11 из расејања. 

Управа је формирала Комисију за молбе од 5 чланова као своје радно тело, које разматра 

молбе за донације и друга оперативна питања,  и предлаже одлуке Управном одбору. 

Средства Фонда формирају се добровољним прилозима припадника српског 

расејања и иностраних доброчинитеља, пријатеља српског народа. Средства се држе на 

ороченим рачунима у банкама, у Београду. За хуманитарну помоћ, опредељују се само 

приходи од камате и евентуалне нове донације и прилози. Главница средстава може се 

ангажовати само на основу посебне одлуке Скупштине Фонда, као што је донација 2014. 

године када је за санирање последица катастрофалних поплава, издојен 1 милион евра у 

динарској противвредности.  

У периоду од октобра 2.000. године до септембра 2008. г средства Фонда била су 

под арбитрарном блокадом власти ДОС-а. Те године је враћен већи део главнице, али не у 

целости, нити тржишна камата за осмогодишњи период незаконите блокаде. Блокирана 

средства била су у девизама, а износ који је враћен исплаћен је у динарима. Фонд је 

оснивач Фондације за студенте таленте из математике и техничких наука „Сања 

Миленковић“, која је у часу блокаде на банковним рачунима имала 130 000 евра. Та 

средства, као и тржишне камате, до данашњег дана нису враћена.  

Фонд послује на основу добровољног рада својих чланова и чланова Управе, без 

накнада, хонорара или награда. Нема своје просторије, већ канцеларијски простор дели са 

Београдским форумом за свет равноправних.  

Финансијско пословање одвија се преко банковних рачуна. За исплату сваке помоћи, 

предмет (спис), обухвата молбу, записник о разматрању молбе са закључком Комисије за 

молбе, одлуку Управног одбора, Уговор о донацији, потврду о пријему донације и налог 

за исплату. Од свог оснивања, до данас, ни у једном случају није подизана готовина са 

депонованих рачуна Фонда. 

У прошлој години, упоредо са хуманитарним активностима, Управа је наставила да 

промовише свестрано повезивање матице и расејања, грађење јединственог културног, 

духовног, идентитета простора српског народа и заштита виталних националних и 

државних интереса. У том смислу, одржавала је иницијативу за подизање Споменика 

жртвама геноцида над српским народом у 20. веку, попут Јад Вашема у Израелу и 

„Арарата“ у Јерменији, за изградњу Српског дома у Београду, као места сусрета и 
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свестраног прожимања матице и расејња, и припреме Србослава, као енциклопедијске 

књиге о Србији и Србима. 

Управа је наставила са напорима да се Фонду дијаспора за матицу врати део 

невраћене главнице и неплаћена камата, као и целокупне главнице и камата над 

средствима Фондације „Сања Миленковић“, која су блокирана пуних 20 година. Враћање 

тих средстава заначајно је колико за нормализацију рада ових организација, толико и за 

враћање нарушеног поверења расејања према државним инстутуцијама у матици. Управа 

је, такође, обновила своју више година покренуту иницијативу за укидања пореза на 

приходе Фонда, као хуманитарне организације. Управа је правовремено реаговала на 

поједине покушаје да се омаловажи хуманитарни карактер, огромни напори и досадашње 

послововање Фонда. 

II.  ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

1. Активности „Удружења Фонд дијаспора за матицу” протекле године   

Одвијале су се у оквирима смерница и закључака усвојеним на 21. Скупштини Фонда, 

одржаној  14. септембра 2019. године, у Београду. Основни носилац те активности била је, 

као и ранијих година, Комисија за молбе, чији чланови су, поред повремених састанака, 

били у редовној међусобној консултацији о свим питањима текућег рада Фонда. Рад 

Комисије и решавање текућих задатака Фонда остваривани су  у  континуираној и веома 

успешној  сарадњи са г. Милојем Милићевићем, председником Управног одбора, и г-

ђом Љиљаним Вернер, председницом Надзорног одбора, са којима су, уз пуно међусобно 

разумевање, усаглашавани и заузимани  ставове о свим важним питањима. Спровођењу  

одлука Комисије о додели новчане помоћи и другим питањима, приступало се, сходно 

уобичајеној пракси,  након  што су донете одлуке  верификоване и  потписане од стране 

Председника Управног одбора Фонда.  

Истичемо, такође, значајан допринос активнсти  Фонда и од стране чланова Управе  

у матици и дијаспори, који су се повремено јављали путем телефона и електронске поште,  

или су посећивали седиште Фонда, интересујући се за поједина питања рада и давали 

корисне предлоге и савете. Више чланова Управе имало је запажена иступања у медијима, 

дајући тако значајан допринос афирмацији хуманитарних активности Фонда (Љиљана 

Вернер, Ратко Милићевић, Миливоје Павловић и др.) 

2. Рад на унапређењу веза између матице и расејања. Улагани су напори и 

предузимани даљи кораци у циљу јачања веза између матице и расејања, унапређења 

сарадње са државним органима, Српском православном црквом и другим значајним 

научним и културним институцијама (СКЗ, „Вукова задужбина”, Матица српска).  Док је 

са органима локалних власти настављена добра и корисна сарадња у остваривању 

појединих хуманитарних активности, то, међутим, још увек недостаје када су у питању 

односи и сарадња са државним органима на републичком нивоу. То се посебно 

манифестује у одсуству интереса државних органа за контакте и дијалог са Управом 

Фонда и њиховој незаинтересованости за решавање отворених питања. Ту, пре свега, 

имамо у виду питање невраћеног дела главнице и припадајуће камате над средстава 

Фонда дијаспора за матицу,  и Фондације „Сања Миленковић“, након блокаде 

средстава почев од 2000. године. Наши вишегодишњи апели упућени органима власти да 

се тај проблем договорно реши, остали су без одговора. Осим тога, средства Фонда, 

намењена искључиво за хуманитарне потребе, смањивана су сваке године због обавезе 
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плаћања пореза буџету Републике Србије. Рачуна се да је Фонд у протеклих двадесет 

година свога рада, на име пореза уплатио буџету Србије  преко 70.000 евра, износ који би 

могао бити употребљен за решавање многих хуманитарних проблема избегличких и 

расељених породица.  

Управа Фонда се више пута обраћала надлежним државним органима са молбом да 

се Фонд, као хуманитарна организација, ослободи обавезе плаћања пореза, као што је то 

пракса у већини европских земаља. Последњи пут је то учињено 18. фебруара 2020. 

године у писму упућеном г. Синиши Малом, министру  финансија Владе Србије. Након 

подсећања на то да је Фонд, у својој двадесетогодишњој хуманитарној активности, у разне 

видове помоћи народу Србије, као што су: помоћ у отклањању последица од агресије 

НАТО пакта и елементарних непогода, збрињавању великог броја породица  избеглица и 

расељених лица, посебно породица са троје и више деце, и др., уложио преко седам 

милиона евра, Влада је замољена да убрза доношење закона којим ће хуманитарне 

организације, као што је Фонд дијаспора за матицу, бити ослобођене обавезе плаћања 

пореза на средства и приходе намењене њиховим хуманитарним активностима у Србији. 

Указано је, такође,  да би такав корак уједно значио и усаглашавање нашег законодавства 

у тој области са европским стандардима и праксом, за шта се Фонд годинама залаже. Уз 

писмо је упућена и молба Министру финансија да прими делегацију Управе фонда на 

разговор. На наше писмо, нажалост,  није добијен никакав одговор. 

Да подсетимо и на то да је у оквиру припрема за одржавање 22. Скупштине Фонда 

дијаспора за матицу, која је била заказана за 12. септембар 2020., али је због епидемије 

вируса корона одложена за идућу годину, господин Милоје Милићевић, председник 

Управног одбора, упутио писмо господину Александру Вучићу, председнику 

Републике Србије, са молбом да прими делегацију Фонда на разговор у време одржавања 

Скупштине. Уз кратко подсећање на најважније видове помоћи Фонда матици, чија 

укупна вредност износи преко седам милиона евра, наглашено је да Фонд има планове и 

идеје, као и питања, која би се могла, уз обострано разумевање, повољно решити у 

сарадњи са надлежним држваним органима. Ни на ово писмо, до израде овог Извештаја, 

није било никаквог одговора.  

Са задовољством констатујемо да је са Српском православном црквом 

настављена  добра сарадња, коју карактерише  вискок степен међусобног разумевања и 

уважавања. Учесници прошлогодишње Скупштине Фонда, која је одржана у сали Храма 

на Врачару, су одлучили  да се  Српској православној цркви додели 10.000 евра, као помоћ 

за извођење звршних радова у Храму Свети Сава. Ова одлука Скупштине је извршена, а 

уплата донације примљена је са великом захвалношћу и уважавањем. 

3. Хуманитарна активност Фонда. Активност Фонда на хуманитарном плану у 

протеклој години  била је превасходно усмерена на решавање ургентних  хуманитарних 

потреба, али у оквирима знатно смањених средстава, јер су приходи Фонда, због изузетно 

ниских камата на депозите, а нове донације су биле ретке, веома скромни. Главна пажња, 

као и претходних година,  била је усмерена на  пружање помоћи Србима на Косову и 

Метохији, избеглицама и расељеним лицима. 

Из средстава Фонда је сваког месеца уплаћивана донација Народним кухињама на 

Косову и Метохији, у износу од 100.000 динара, за куповину основних животних 

намирница. Ту активност, која се редовно и успешно одвија последњих пет година, 

Управа фонда остварује у тесној  сарадњи са руководством Добротворне хуманитарне 

организације „Мајка девет Југовића“, која ради под покровитељством Епархије 
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Рашко-призренске. О значају таквог ангажовања Фонда говоре и писма захвалности г-ђе 

Светлане Стевић, председнице организације „Мајка девет Југовића“ и Епископа Рашко-

призренског, господина  Теодосија. У писму г-ђе Стевић од 16. јануара 2020.,  речено  

је, поред осталог „ Велика је захвалност коју осећамо, а мало је речи којима бисмо 

могли да је искажемо. Помоћ коју нам већ годинама указујете од виталног је значаја 

за неометани рад Народних кухиња на територији Косова и Метохије, а самим тим и 

за остајање и опстајање српског народа“.  
Епископ Теодосије, са своје стране, у писму од 15. јануара 2020. је истакао;  

„Захваљујући Вашој донацији и редовним уплатама, благовремено смо успевали да 

набављамо неопходне намирнице за наше кухиње, како ни у једном  тренутку 

припрема оброка не би била угрожена, на чему Вам осрајемо најискреније благодарни”. 

4. Помоћ дијаспоре матици у време пандемије вируса корона. Пратећи појаву 

интензитет, размере и последице пандемије вируса корона у Србији, чланови Управног 

одбора Фонда су изразили спремност и решеност да се у акцију подршке  и помоћи нашем 

народу  укључи Фонд са својим средствима и што већи број припадника наше дијаспоре. 

На предлог појединих чланова из дијаспоре, Управни одбор је, на телефонској 

седници одржаној 21. марта 2020. године, донео одлуку да се из расположивих 

средстава  Фонда народу Србије и Републике Српске, додели хуманитарна помоћ у 

износу од 100.000 евра (словима; сто-хиљада-евра), за набавку најпотребније 

медицинске опреме, као и средстава неопходних за сузбијање пандемије вируса 

COVID-19 и отклањање њених директних последица. Додељена помоћ је уплаћена у 

динарској противвредности на банковни рачун Министарства здравља  Србије,  у износу 

од 141,720.000 динара (словима: сто-четрдесет-један-милион-седам-стотина-двадесет-

хиљада-динара).  Управни одбор Фонда је, том приликом, позвао сународнике, физичка и 

правна лица да, свако у складу са својим могућностима, искаже солидарност и придружи 

се акцији прикупљања хуманитарне помоћи у дијаспори и матици, како би се пандемија 

вируса корона што пре савладала и отклониле њене последице. 

 

Након  апела Управе Фонда, уследила је акција коју је покренула г-ђа Љиљана 

Вернер, из Хановера, председница Надзорног одбора Фонда, под називом „Опремимо 

болнице у отаџбини“. Та акција је наишла на  разумевање и  подршку одређеног броја  

наших грађана у Хановеру, као и код групе наших студената Музичке академије у 

Детмолду (Немачка), тако да је, уз личну донацију г-ђе Вернер, у релативно кратком 

периоду прикупљено укупно 2.200 евра. У ову акцију су се укључили: г. Милоје 

Милићевић, председник Управног одбора Фонда, који је донирао 2.800 евра, и г. Роберт 

Милићевић (Аустралија), члан Управног одбора, који је уплатио 5.000 аустралијских 

долара (око 3.026 евра). Сва та средства, у износу од око 8.026,00  евра, уплаћена су на 

рачун Фонда. Госпођа Вернер је предложила да се  прикупљена средства,  као донација 

Фонда, доделе Клиничком центру у Крагујевцу, за куповину најнеопходније 

медицинске опреме. Са њеним предлогом су се сагласили  г. Милоје Милиућевић и г. 

Роберт Милићевић. О томе је обавештен руководство Клиничког центра у Крагујевцу, 

које је изразило велику захвалност донаторима и Управи Фонда, уз обавештење да ће 

добијену помоћ употребити за набавку ултразвучног скенера, који им је крајње неопходан. 

Консултовали су одговарајућу фирму Shimadzu DOO, из Београда, од које су добили 

понуду за ултразвучни скенер, чија цена, уз одрђене попусте, према достављеној 

профактури, износи  10.080,00 евра.  
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Имајући у виду мишљење напред наведених донатора, Комисија за молбе је, на 

својој седници, од 17. јула 2020. одлучила да прикупљена средства  у износу од 8.026,00 

евра, Фонд додели на име помоћи  Клиничком центру у Крагујевц. С обзиром да је за 

набавку нарученог скенера, чија цена, према примљеној профактури износи 10.080 евра  

неопходно додатних 2.054 евра, на састанку Комисије је одлучено да се та разлика 

додели  из средстава Фонда, тако да је укупан износ додељене  помоћи Клиничком 

центру у Крагујевцу  10.080 евра.(десет-хиљада-осамдесет-евра). 

Др Љиљана Вернер је, такође,  обезбедила новчану помоћ Српској књижевној 

задрузи за штампање књиге „Доситејеве басне”, у износу од 1.800 евра  (словима; 

хиљаду-осам-стотина-евра). Помоћ у наведеном износу госпођа Вернер је уплатила на 

рачун Фонда дијаспора за матицу, уз њену  жељу  да се тај износ у целости, као донација 

Фонда дијаспора за матицу, додели Српској  књижевној задрузи  за штампање напред 

наведене књиге. На састанку Комисије за молбе, одржаном 05. 02. 2020., учесници 

састанка су изразили велику захвалност и дубоко признање г-ђи Љиљани Вернер за њену 

дугогодишњу хуманитарну активност  и осведочени допринос афирмацији врхунских 

културних и књижњвних достигнућа српског народа. На основу одлуке Комисије, Српској 

књижевној задрузи је, након  закљученог уговора о донацији, са рачуна Фонда уплаћено 

примљених 1.800 евра, што у динарској противвредности износи 211.500 динара  

(словима: двеста-једанаест-хиљада-пет-стотина-динара), за штампање књиге 

„Доситејеве басне“.  

5. Остали видови хуманитарне активности. Поред напред наведених видова 

хуманитарне активности, Фонд је, путем редовне активности и одлука Комисије за молбе,  

учествовао у решавању и других ургентних хуманитарних случајева.  И у протеклој 

години је забележен повећан број молби  путем којих се  грађани и  поједина удружења 

обраћају Фонду за помоћ, што је, свакако, резултат афирмације и пораста угледа Фонда 

као хуманитарне организације.  Највећи број  приспелих молби се односио на  тражење 

новчане помоћи  за лечење у иностранству, за решавање стамбених и други материјалних 

проблема.  Иако се радило о веома тешким социјалним случајевима појединаца, или 

породица, ограничене могућности Фонда нису допуштале да се све молбе реше позитивно. 

У складу са могућностима Комисија за молбе је закључила да се помоћ додели  следећим 

подносиоцима молбе: 

а) Друштву за церебралну и дечију парлизу „Ана Антонијевић“, из 

Крагујевца,  додељено је 100.000 динара (словима; сто-хиљада-динара), за куповину 150 

дечијих пакетића поводом  Нове 2020. године. При доношењу ове одлуке имало се у 

виду да се ради о Друштву које обавља изузетну хуманитарну мисију, јер се стара о 

великом броју болесне деце. Пригодној свечаности посвећеној  уручивању дечијих 

пакетића, присуствовали су представници Управе Фонда: г. Слободан Аћимовић и г. 

Станислав Гашпаровски. Фонд је последње три године (поводом Нове 2017., 2018 и 

2019.), наведеном Друштву доделио по 100.000 динара, такође, за куповину 

новогодишњих пакетића за децу, о којој се стара. 

б) Фонду за дошколовавање младих пољопривредника ,,Борка Вучић”, из 

Београда,  додељена је помоћ у износу од 120.000 (сто-двадесет-хиљада) динара. 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 
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моралне подршке организацији која носи име пок. Борке Вучић, која је имала велике 

заслуге за повраћај главнице блокираних средстава Фонда и настављање његовог рада.  

в) Помоћ осмочланој породици Лазаревић, из Кутлеша, код Лесковца, у износу 

од 51.820,00 динара (словима: педсет-једна-хиљада-осам-стотина-двадесет-динара). 

Ради се о породици са петоро  малолетне деце, од којих је двоипогодишња девојчица Лана 

тешко болесна  од цирозе јетре и лечи се у Београду, а трошкови лечења износе 15.000 

динара месечно. Отац Игор је без посла, док је његова супруга Љиљана превасходно 

посвећена старању  о деци, а са њима живи и Игорова мајка. Породица прима социјалну 

помоћ и дечији додатак, што није довољно за нормалан живот. 

 Породица живи у оронулој  трособној  кући која прокишњава, без неопходног 

намештаја, грејања,  купатила и текуће  воде,  а  већ два месеца немају ни струју, јер им је 

искључена због неплаћеног дуга, у износу од 347.000 динара. Деца уче уз свећу, спавају у 

хладној и мемљивој соби, купају се у импровизованом кориту са водом, коју доносе из 

црквеног дворишта. На тешке услови у којима живи ова породица указала је и РТ Србије, 

која је 5. децембра 2019. објавила посебан прилог, уз позив људима добре воље да јој 

пруже неопходну хуманитарну помоћ.   

Имајући у виду   услове у којима  породица Лазаревић живи и чињеницу да је о 

томе  упозната и наша шира јавност, оцењено да би Фонд, сходно досадашњој пракси, 

требало да, у сарадњи са Општином Лесковац, помогне у решавању  најургентнијих 

материјално-социјалних проблема, при чему имамо посебно у виду тежак положај петоро 

малолетне деце. Секретаријат Фонда је  ступио у контакт са одговарајућим службама 

Општине Лесковац, са конкретним предлозима за договор у решавању најургентнијих 

проблема породице Лазаревићш.  Нажалост, од Службе за социјални рад Општине 

Лесковац је добијен одговор да Општина, поред редовне доделе социјалне помоћи 

наведеној породици,  нема могућности да решава њене материјално-социјалне проблеме.  

У телефонском контакту са породицом Лазаревић речено нам је да им је 

најпотребнија куповина огревног дрвета, зимске одеће и обуће за децу. Секретаријат је 

контактирао предстаништво Србија шуме у Лесковцу и најавио могућност куповине 5 

кубних метара огревног дрвета за породицу Лазаревић. Контактиран је, такође, и Црвени 

крст и том приликом је договорено да Црвени крст, од прикупљене хуманитарне помоћи 

која је у току, додели деци потребну зимску одећу, а да Фонд купи зимску обућу за децу.  

 Имајући све то у виду, одлучено је  да Фонд породици Лазаревић пружи 

хуманитарну помоћ у напред наведеном износу, у решавању њених најургентнијих 

материјално-социјалних проблема. Додељена помоћ је превасходно намењена за 

куповину 5 кубних метара огревног дрвета (у сарадњи са Србија шуме) и зимске обуће за 

децу.  

г)  Помоћ  српској деци у енклавама на  Косовуи Метохији, у износу од  50.000 

динара (словима; песедсет-хиљада) динара, за куповину пакетића поводом Нове 2020. 

године. У жељи да Фонд поводом  Нове 2020. године,  поред редовне хуманитарне помоћи 

Народним кухињама на Косову и Метохији, обрадује и известан број  српске деце која 

живе у енклавама, одлучено је да им се додели новчана помоћ у напред наведеном 

износу, за куповину пригодних новогодишњих пакетића. Набавка и додела пакетића за 

децу од стране Фонда спроведена је у сарадњи са Хуманитарном организацијом  

„Заједно за младе“, из Београда. Ради се о Фондацији која је  формирана  2018. године,  у 
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знак подршке и захвалности за активност др Данице Грујичић, професорке Универзитета 

у Београду, директорке Института за онкологију. Фондација функционише на свих 5 

Универзитета у Србији, а основицу организације чине  најбољи студенти са различитих  

факултета и стално се шири по градовима  Србије.  

д) Помоћ породици Бехадина Ахметовића, из Борче, код Београда, у износу од 

100.000 динара (словима: сто-хиљда-динара),, за  поправку  фасаде породичне куће. Ради 

се о  десеточланој избегличкој породици из Драгаша,  у Гори,  Косово и Метохија, која је, 

након агресије НАТО-а  и  под притиском и претњама албанских терориста,  протерана са 

свог огњишта,  у јуну 1999. године.  Породица је кратко време живела у Београду, затим у 

Вршцу,  да би се 2002. године  стално  настанила у Борчи,  у породичној кући, купљеној  и 

опремљеној уз помоћ Комесаријата за избеглице.  

Бехадин Ахметовић (Горанац), рођен 1947. године, био је истакнути привредни и 

политички руководилац у Драгашу, посланик у три мандата у Скупштини Косова и 

Метохије, затим посланик  у три мандата у Скупштини Републике Србије, и обављао  

друге важне  политичке функције.  

На молбу наведене  породице, 2013. године  јој је додељена помоћ Фонда у износу 

од 200.000 динара (словима: двеста-хиљада-динара), за извођење неопходних 

грађевинских радова на уређењеу породичне куће, у Борчи, у коју се уселио 2002. године.  

У питању је доста стари  објекат, на којем је сада неопходно уредити фасаду и поправку 

крова. Породица је  од Комесаријата за избеглице  добила део неопходног материјала   за 

уређење фасаде (стиропор и лепак), али јој  недостају средства за набавку бавалита за 

фасаду, који је доста скуп, као и за  плаћање  мајстора. Укупан износ неопходних средства 

је 100.000 динара (словима: сто-хиљада-динара), што је и наведено у молби за помоћ.      

С обзиром да се ради о бројној  и од раније познатој избегличкој породици са 

Косова и Метохије, одлучено је да се молба прихвати и породици Ахметовић додели 

помоћ у траженом  и напред наведеном износу од 100.000 динара.  

ђ) Основној школи „Момчило Поповић Озрен“, из Параћина, додељена је 

донација у износу од 19.048 динара (словима: деветнаест-хиљада-четрдесет-осам-

динара) , за куповину штампача у боји за школски компјутер. У молби упућеној Фонду 

је истакнуто да је куповина наведеног апарата школи неопходан за несметано 

функционисање Библиотеке и успешног извођења планираних активности, које имају за 

циљ очување српског језика и српске традиције. Наглашено је, такође, да школа посебно 

ради на томе да ученике усмери на читање и поштовање српског језика, као и матерњег 

језика националних мањина. За потребе тих активности, као и за свакодневни рад 

неопходно је штампање бројних материјала за ученике и наставнике.  

С обзиром да школа нема средстава за куповину потребног штампача, Управа 

школе моли помоћ Фонда за његову набавку. Ради се о школи која постоји од 1973. 

године, и која у свом саставу има матичну школу у Параћину и издвојена одељења у 

Мириловцу и Лебини. Укупан број ђака на нивоу школе је 806,  а број одељења 35. Школу 

одликује и високостручан, свестран, креативан, инвентиван и комуникативан наставнички 

кадар.   

Имајући у виду да се ради о основној школи са великм бројем ученика и 

активностима с којима се бави, одлучено је да Фонд, на основу примљене профактуре од  
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фирме Win Win, додели помоћ у наведеном износу за куповину траженог штампача за 

компјутер.  

е) Удружењу породица киднапованих и убијених Срба на Косову и Метохији, 

са седиштем у Београду, додељена је донација у износу од 50.000 динара (словима: 

педесет-хиљада-динара). У молби Удружења, коју је потписао  председник  г. Сима  

Спасић, истакнуто  је да им је помоћ  потребна ради плаћања заосталих режијских 

трошкова (телефон, интернет, одржавање) и омогућавања да Друштво настави предвиђене 

активности на плану  „борбе за правду и истину“, у вези са расветљавањем злочина над 

киднапованим и убијеним Србима на Косову и Метохији, од стране албанских терориста.  

Ради се о Удружењу које представља преко 2.500 породица киднапованих и 

убијених цивила, војника и полицајаца  на Косову и Метохији од 1998. до 2004. године,  и 

које се, својим активним ангажовањем, годинама залаже за истину, правду и 

расветљавање  злочина терористичке ОВК према српском народу.   

Имајући све то у виду, на састанку Комисије за молбе је одлучено  да се 

наведеном Удружењу додели тражена помоћ у износу од 50.000 динара (словима: 

педесет-хиљада-динара).  

6. Односи са јавношћу. Наша јавност је и у протеклој години  редовно 

обавештавана о свим  значајнијим хуманитарним  активностима Фонда.  То је чињено 

путем саопштења за јавност, иступања појединих чланова Управе у медијима,  као и преко 

сајта Фонда (www.fonddijaspora.rs), који обједињује све важније аспекте његовог рада.  

Када су у питању медији, о активности Фонда се најчешће говорило у информативним 

емисијама РТС-а, у недељнику „Печат”, ,,Франкфуртским вестима”, ,,Политици”, 

,,Вечерњим новостима” и српској ТВ Чикаго.  Што се тиче сајта Фонда, неколико чланова 

Управе је указало на потребу да се он садржајно осавремени, преуреди и унапреди.  

Оцењујући те сугестије као оправдане, одржан је састанак са уредником сајта, г. 

Бранимиром Станковићем, коме су пренете примедбе и сугестије  за унапређење сајта, 

са којима се он сложио,  уз обећање да ускоро предложи  одговарајуће решење. 

7. Сарадња са Београдским форумом. Реализацију свих активности Фонда, 

Секретаријат спроводи у тесној и веома успешној сарадњи са Београдским форумом  за 

свет равноправних. Ту имамо у виду обављање припремних, административних и других 

послова у вези са одржавањем Скупштине Фонда, састанака органа Управе, састанака 

Комисије за молбе, обављање кореспонденције са члановима Скупштине и члановима 

органа Управе. У ту сарадњу спада обрада писаних докумената о раду Фонда, уређивање 

Архиве, обављање техничких, административних, финансијских  и других послова у вези 

са исплатама Фонда и др.   

 

Београд, 24. 08. 2020.  

Извештај је припремљен за чланове Скупштине Фонда, која је требала да се одржи 12. 09. 

2020. у Београду, али је због пандемије вируса корона одложена за идућу годину. 

 

http://www.fonddijaspora.rs/

