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I УВОД 
 

Управни одбор је имао жељу и 
хтење да јубиларна 2019. буде по много 
чему најуспешнија у односу на 
претходних деветнаест година. Није се 
то у потпуности остварило из више 
разлога, објективних и субјективних. С 
обзиром да се тек у априлу 2020. године 
навршава 20 година од оснивања 
Организације има још времена да се 
пропуштено надокнади. Остаје онима 
који долазе да воде Организацију да 
себи поставе задатак да се планирано 
мора извршити. 

Сумирајући у јубиларној години 
остварене пројекте, програме и планове 
у претходним годинама сви сврсисходни 
треба да буду актуелни и у долазећим 

годинама. Неки од њих треба да постану пракса, по некима да „Стара 
Рашка“ буде препознатљива. Време је показало да и даље треба указивати 
шта треба мењати или модификовати. Пракса је показала да је 
рационалније улагати у хуманитарне капиталне инвестиције него ли 
средства разводњавати и давати већем броју корисника у мањим износима, 
чиме се не решава основни проблем. 

Капацитети и потенцијали „Старе Рашке“ дају могућност да се ова 
Хуманитарна организација нађе међу прве три у Србији, да уђе у ред оних 
о којима држава „мисли“. Само тако „Стара Рашка“ има дугорочну 
перспективу. 

Оптерећивање до сада верних донатора треба да престане, 
посебно оних који су дали милионе да Организација остварује циљеве и 
задатке због којих је основана, за која давања нису од државе добили 
одговарајуће пореске олакшице. 

Извештајем за 2019. годину обухваћене су активности и резултати 
за ту годину, а потом ће јубиларном Монографијом бити обухваћене 
активности у свих двадесет година, укључујући ту и 2019. годину. 
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II ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Из године у годину ширењем Хуманитарне организације увећевају 
се њени програми рада, које извршава са истим или смањеним бројем 
извршилаца, волонтера. Нема нових кадрова, а код постојећих осећа се 
замор и засићеност у раду. То се одражава на остварење циљева и 
задатака Организације. Ипак, залагањем Управног одбора и руководства 
Хуманитарне организације, посебно великим ангажовањем појединаца, у 
2019. години било је доста успешних и вредних активности, које 
Организацији доносе позитивну оцену о успешности у овој години.  

 
Детаљи са једне од седница Управног одбора 

Даље у наставку о тим активностима, које задиру у све сфере 
друштвеног живота и не могу читаоца Извештаја оставити равнодушним, 
незаинтересованим за ову хуманитарну, социјалну и националну 
организацију. 
 

1. Обележавање Дана Организације 
У Дану Организације (26.фебруар) спојена су два програма: Слава 

Организације (Свети Симеон Мироточиви) и Скупштина Организације. 
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Примерено слављенику, вери и обичају 

Резањем Славског колача и освећењем жита у подне 26. фебруара 
у Храму св. Димитрија на Новом Београду почело је деветнаесто 
обележавање Славе Хуманитарне организације „Стара Рашка“. 

 
Масовно учешће у окретању колача 
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Славу за наредну јубиларну 2020. 
годину примила су тројица доајена 
Хуманитарне организације, велики 
активисти и донатори који су својим 
радом обележили успех „Старе Рашке“: 
Рајко Добросављевић, председник 
Организације, Војин Вучићевић, 
председник Управног одбора, и Радиша 

Томашевић, у континуитету члан руководства Организације. 
Славско послужење за чланове, донаторе и госте организовано је у 

Парохијском дому Храма. 
 

Истог дана у вечерњим часовима у свечаној сали 
општине Нови Београд одржана је редовна Скупштина 
Организације, којој је присуствовало неколико стотина 
чланова, донатора и гостију. Скупштини је председавао 
њен председник Зоран Пешовић. 
 

Пре усвајања дневног реда приказан је филм „Година пунолетства 
овенчана успехом“, којим је речју и сликом приказана активност 
Организације у 2018. години. 

 
Доказ оданости Хуманитарној организацији „Стара Рашка“ 
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Предложен је и усвојен следећи дневни ред: 1. Избор радног 
председништва, записничара и два оверивача записника; 2. Усвајање 
Извештаја Надзорног одбора за 2018. годину; 3. Усвајање Извештаја о 
раду и финансијском пословању Организације за 2018. годину; 4. Уручење 
признања за посебан допринос успешном раду Организације у 2018. 
години; 5. Додела награде “Гордан Ранитовић” за 2018. годину; 6. Уручење 
студентских награда најбољим студентима из Рашке области на 
Шумарском, Ветеринарском и Пољопривредном факултету 
Универзитета у Београду; 7. Измена износа годишње чланарине у 
Хуманитарној организацији „Стара Рашка“; 8. Питања и одговори. 

Уследио је избор радног председништва у саставу: Драгојле 
Остојић, Недељко Шијаковић, Рената Смиљанић, Милован Ивановић и 
Зоран Пешовић, са записничаром Чедом Вучићевићом и оверачима 
записника: Лазаром Мосуровићом и  Томиславом Секулићом. 

 
Изабрано радно председништво на делу 

Пре преласка на дневни ред одата је пошта минутом ћутања 
преминулим члановима Организације између две последње Скупштине, а 
потом се присутним обратили Радосав Васиљевић, председник општине 
Нова Варош, и др Милета Радојевић, директор Управе за вере при 
Министарству правде Владе Републике Србије. 



8 

 

  
Обраћање драгих гостију Организације 

 
 
 

Извештај Надзорног одбора за 
2018. годину поднео је његов 
председник  Милојко Обућина, који је 
једногласно усвојен. 
 
 
 

Извештај о раду и 
финансиском пословању за 2018. 
годину поднео је председник 
Управног одбора Војин Вучићевић. Са 
одушевљењем аплаузом је 
поздрављен повратак Вучићевића на 
чело Управног одбора, да поново 
трасира пословну политику Управног 
одбора. Вучићевић је надахнуто 

говорио о Хуманитарној Организацији, о њеном раду и успеху, говорио о 
оствареном и очекиваном. Извештај је једногласно усвојен. 

Као на свим претходним и на овој Скупштини уручена су признања 
за посебан допринос успешном раду Организације у 2018. години. Према 
Одлуци Управног одбора Захвалнице је добило девет правних и једно 
физичко лице, и то: Хуманитарна фондација "Стара Рашка" – Торонто; 
СУТР "Маринада" – Београд; Општина Нова Варош – Нова Варош; IBIS-
Instruments" DOO – Београд; „ИМП – Аутоматика“ ДОО – Београд; “ Dexy 
Co” DOO – Београд; Јавно предузеће „Путеви Србије“ – Београд; Јавно 
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предузеће „Србијагас“ – Нови Сад; „Енергопројект-Ентел“ АД – Београд; 
и Бранисалв Баћовић – Београд. 

 
Захвалница за општину Нова Варош 

 
Захвалница за „Dexy Co“ 

 
Захвалница за Енергопројект-Ентел“ 

 
Захвалница за „Путеве Србије“ 

 
Традиционалну Награду „Гордан Ранитовић“ добила је новинарка 

из Новог Пазара Славка Бакрачевић.  

  
Награду је уручила супруга почившег Гордана Ранитовића 
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Студентске новчане награде најбољим студентима из Рашке 
области на одрђеним факултетима Београдског универзитета уручио је 
председник Комисије др Бајо Цмиљанић. По Одлуци Управног одбора 
награде су добили: Арнела Кајевић из Пријепоља, студент Пољопривредног 
факултета; Милица Џаковић из Пријепоља, студент Шумарског факултета; 
и Слађана Мијушковић из Пријепоља, студент Пољопривредног факултета. 

 
Добитници студентских награда 

Скупштина је донела Одлуку да годишња чланарина за физичка 
лица почев од 2020. године износи 1.000 динара. 

На образложен предлог члана Организације Зорана Матовића 
Скупштина је донела Одлуку: 1. Да се у 2019. години поводом јубилеја 
Организација кандидује за Сретењску награду у 2020. години и 2. Да се 
обави консултација са државним органима задуженим за доделу ордења 
ради сагледавања могућности да се Вучићевић Војину додели неки од 
ордена за постигнуте резултате у области хуманизма. 

После завршене Скупштине у холу испред сале организован је 
Славски коктел. Спонзори за одржавање Скупштине и Славског коктела 
били су: Градска општина Нови Београд, Ресторан “Маринада” из Београда, 
Трговинско пословни центар „Орашац“ из Београда, СУР "Златар" из 
Београда, „Брђанка“ из Штиткова (општина Нова Варош), ОЗБ „Београд“ из 
Београда и Младоје Радовић из Крајчиновића (општина Прибој). 
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У дивном расположењу, уз поздрављање, растали су се учесници 
Скупштине, да би се опет сабрали на Светог Симеона Мироточивог 26. 
фебруара 2020. године. Многи су рекли: И само због овог дружења треба 
бити члан Хуманитарне организације „Стара Рашка“. 

 

2. Божићни поклони сиромашној и болесној деци у Рашкој 
области 

Деценију ипо „Стара Рашка“ уручује Божићне поклоне сиромашној и 
болесној православној деци у Рашкој области. У 2019. години 4. и 5. јануара 

поклоне је уручила у Новој Вароши за 159 деце 
795.000 динара, у Прибоју за 311 деце 1.555.000 
динара и у Пријепољу за 428 деце 2.140.000 динара, 
укупно за 898 деце 4.490.000 динара. И ове године 
средства је донирала Српско-канадска хуманитарна 
Фондација „Стара Рашка“ из далеке Канаде, 
понајвише захваљујући госпођи Драгани Вараклић из 
Торонта, пореклом из Пријепоља. До сада је за 
Божићне поклоне „Стара Рашка“ из Канаде 
обезбедила (са 2019. годином) 810.000 канадских 
долара или 540.000 евра односно 65.000.000 динара 

за 13.000 деце по 5.000 динара. 
Оволико средстава сада подељено у три града у пречнику свега 35 

километара значи много, како за децу и њихове родитеље тако и за 
трговине ових сиромашних средина, јер ће тај новац углавном завршити у 
продавницама. 

Иако је било лоше време, 
снег и хладноћа, изузетно велики 
проценат деце са списка дошао је 
са родитељима у домове културе 
ова три града да приме вредан 
поклон. Временски услови намећу 
да се давање ове хуманитарне 
помоћи помери за Васкрс уместо 
Божића. 
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Нема препрека да се окупе деца за Божићне 

поклоне „Старе Рашке“ 

 
Места је било само за стајање 

 
Чика Воју сви знају, он увек има нешто за децу 

 
Наташа Дучић, председница Испоставе у Пријепољу 

дели поклоне 

 
Секретар Организације води рачуна да неко не 

остане без поклона 

 
На лицима деце се одсликава истинска радост због 

Божићних поклона 

 
 

Поделу поклона пратило је више медија из 
земље и иностранства, али не и локалне самоуправе, 
са изузетком Нове Вароши. Иако је била у питању 
велика хуманитарна акција, за њу није била 
заинтересована ни власт ни Црква. 
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3. Манифестација „Јавор 2019“  
На легендарној планини Јавор на 

Петровдан 12. јула 2019. године одржана 
је XII традиционална народна 
Манифестација посвећена бурној 
историји Јавора, у функцији неговања и 
очувања три националне вредности: 
Традиција ослободилачких ратова, 
Српско коло и Гусле. 

Покровитељ Манифестације био 
је председник Србије Александар Вучић, 
а његов изасланик Зоран Ђорђевић, 
министар у Влади Србије. Организатори 
Манифестације били су: општине 
Ивањица и Нова Варош и Хуманитарна 
организација „Стара Рашка“. 
Манифестацији су присуствовали 

представници Министарства одбране, Генералштаба, Гарде и Војске 
Србије.  
 

 
Венац у име председника Републике 

 
Венац у име „Старе Рашке“ 

Венце на Споменик мајору Илићу на Јавору и Спомен обележје на 
Калипољу положили су: у име председника државе министар Ђорђевић, 
Војска Србије, општине Ивањица и Нова Варош, Хуманитарна организација 
„Стара Рашка“, Удружења за неговање традиција ослободилачких ратова 
1912-1918. из Ужица и Ивањице и Школа из Кушића, која носи име мајора 
Илића. 
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Делегације које су положиле венце 

Пре полагања венаца и културно-уметничког програма служена је 
литургија у Цркви-спомен костурници на Јавору, одржан помен посвећен 
погинулим ратницима, јунацима Јаворског српско-турског рата (1876-1878.). 

 
Пре уметничког програма, саставног 

дела Манифестације, окупљенима су се 
обратили: министар Ђорђевић у име 
председника Србије, председник општине 
Ивањица Зоран Лазовић и председник 
Управног одбора „Старе Рашке „ Војин 
Вучићевић. Између осталог говорило се о 
бурној историји Јавора, о Јаворском рату у 
коме је Србија изгубила близу 20.000 војника, 
о рату који је био увод у Први балкански рат 
1912., у коме је Србија победила и 
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ослободила се петовековног турског ропства. Говорило се о прошлости 
Јавора и његовог окружења, садашњем стању и плановима за будућност. 

У обраћању у име Хуманитарне организације Вучићевић је подсетио 
да је „Стара Рашка“ 2008. године основала Манифестацију на Јавору под 
називом Сабор српске омладине из матице и расејања, због историје 
Јавора, због догађања и схватања у новије време. Тада је мало ко веровао 

да ће Манифестација 
постати и црквена и 
државна, да ће постати 
национална, речи су 
Вучићевића. Пре неколико 
година Манифестација је 
ушла у календар Војске 
Србије, да се одржава на 
Петровдан 12. јула сваке 
године. Од тада је њен 
покровитељ председник 

државе, чиме је постала државна. Пре тога у функцији обележавања 
Јаворског рата, саграђена је Црква-спомен костурница у којој се сваке 
године одржава помен ратницима, чиме је Манифестација постала и 
црквена.  

Вучићевић је објаснио откуда да се „Стара Рашка“ као хуманитарна 
организација бави Српским колом и Гуслама, као српским културним 
наслеђем, и да се бави традицијама српских ослободилачких ратова. У 
Статуту „Старе Рашке“ и свим њеним програмима стоји да је посвећена 
овим вредностима, казао је Вучићевић и закључио – Јаворски рат не 
можемо да славимо јер га је Србија изгубила, али морамо да га памтимо и 
обележавамо, да тиме испуњавамо обавезу према родољубима који су 
дали живот за слободу српског народа. 

Тиме што се „Стара Рашка“ као хуманитарна организација бави 
Српским колом и Гуслама као српским културним наслеђем, које се 
налази на списку заштићених културних добара код УНЕСКО-а, јесте 
феномен у Србији. На то је ова хуманитарна и национална организација 
поносна. Часни циљеви и задаци Хуманитарне организације који се односе 
на ове вредности морају бити предмет пажње надлежних државних органа 
и организација, да директно или индиректно Организацији пружају потребну 
подршку. 
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У културно-уметничком програму учествовали су ансамбли из 
Станчева код Темишвара, Боботе код Вуковара и Бања Луке и локални из 
Ивањице и Нове Вароши, изворне групе из Ивањице и Нове Вароши и 
гуслар Златарац Милић Шапоњић. 

 

  

Због њих је основан Сабор Српско коло ће живети док буде српске омладине 

  

Шумадинсци по ношњи и капи, а дошли из Румуније Златарац Милић Шапоњић 

 
Манифестација на Јавору завређује инвестиције у инфраструктуру, 

посебно оправдава потребу изградње бине од чврстог материјала за 
одржавање културно-уметничког програма. Стварањем услова за 
квалитетно одржавање Манифестације ствара се погодан амбијент за 
развој туризма, неопходног за развој овог подручја и останак народа у 
њему. Нека ове речи буду увод у израду студије за развој туризма на 
Јавору, Голији и Златару. 
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4. Хуманитарна трибина „Хуманост нема нацију“ у Новој 
Вароши  

Половином децембра 2019. године „Стара Рашка“ је у Новој Вароши 
организовала Хуманитарну трибину „Хуманост нема нацију“, за подручје 
Нове Вароши. 

 
Комби је био претесан за сву робу, део је допремљен накнадно 

 

 
И кабина возача је била напуњена 

 
Запослени у Вртићу преузимају донацију 

 
На Трибини је подељено више роба већем броју корисника. 

Најзначајнија хуманитарна помоћ дата је Предшколској установи односно 
Вртићу „Паша и Наташа“. Деци су уручене играчке, телевизори, 
новогодишњи пакетићи и бананице, а њиховој кухињи брашно, шећер, уље 
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и млечни производи. Играчке и пакетиће донирало је реномирано 
Предузеће за промет играчака и других роба за децу „Dexy Co“ из Београда 
(Слободан Вучићевић). Млечне производе  је донирала Компанија „Куч“ из 
Крагујевца (Јездимир Куч). Превоз робе од Београда до Нове Вароши 
бесплатно је извршило Предузеће „Dragon Fly“ из Београда (Светозар 
Аврамовић). Осталу робу за дечију кухињу набавила је „Стара Рашка“ из 
својих средстава и прилога њених активиста. 

 

 
Истурено Одељење у Акмачићима 

 
Одељење Вртића у Кокином Броду 

 
Бина је била претесна за све поклоне 

 
Др Попадић уручује телевизоре 

 
Здравству и школству дата је велика количина канцеларијског 

намештаја, који је донирала „Addiko banka“ из Београда. У роби и новцу, 
поред Вртића, здравства и школства, помоћ је дата: Дечијем одељењу 
нововарошке Болнице, болесним од леукемије, одличним и сиромашним 
ученицима Средње школе и извиђачима. 

Намештај од Београда до Нове Вароши бесплатно је превезло 
Предузеће „Union Team“ из Београда (Недељко Шијаковић). 
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5. Посета Србима у Хрватској 

 
Сабор је у име организатора свечано отворио Светислав Микеревић 

На позив организатора Видовданског сабора у Боботи у Хрватској, 
Српског културно-просвјетног друштва „Просвјета“, пододбора из Боботе, и 
КУД-а „Ђоко Патковић“ из овог села, делегација Хуманитарне организације 
„Стара Рашка“ била је гост Манифестације 22. и 23. јуна 2019. године. Гост 
на обележавању Видовдана био је и проф. др Милимир Мучибабић, 
председник Српског културно-просвјетног друштва „Просвјета“ из Београда.  

 
Дом културе 

 
Црква 

Село Бобота, чисто српско село у Хрватској припада Вуковарско-
сремској жупанији, које окружују српска села Трпиња, Бршадин, Пачетин, 
Лудвинци и Вера у општини Трпиња. Бобота је од центра општине удаљена 
5, од општине Вуковар 15, и од општине Борово село 20 километара. Пре 
грађанског рата 1990. године Бобота је имала више од 500 домаћинстава и 
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3.000 становника, а данас има око 400 домаћинстава са приближно 1.200 
становника. 

Бобота је без индустрије, са јако развијеном пољопривредом, 
посебно свињогојством. Друштвене потребе Бобоћани задовољавају преко 
КУД „Ђоко Патковић“, Српског културно-просвјетног друштва „Просвјета“, 
ФК „Борац“, основан 1929. године, Шаховског клуба, Удружења чувара 
православне српске културе, Ловачког удружења, Удружења жена Боботе, 
Ватрогасног друштва, пре свега у оквиру цркве и осмогодишње школе. 
Црква са иконостасом рађена је од 1762. до 1778. године. Вредан иконостас 
данас је у фази рестаурације, која није завршена због недостатка 
финансијских средстава. Културни и спортски живот одвијају се у великом 
и лепом Дому културе, на дивном Стадиону са рефлекторима, и у 
дворанама у оквиру Основне школе. 

 
Учесници Сабора 

Ове године на 38. Видовданском сабору као гости су учествовали: 
КУД „Бранислав Нушић“ из Борова; Српско културно-просвјетно друштво 
„Просвјета“ из Загреба; из Босне и Херцеговине КУД „Напредак“ из 
Бушлетића-Доња Грапска и КУД „Васо Пелагић“ из Пелагићева; КУД 
„Љубомир Ивановић Геџа“ из Ковачевца у Србији; Факултет за културу и 
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уметност „Узгород“ из Украјине; и Фолклорни ансамбл „Атанас Манчев“ из 
Бургаса у Бугарској. 

 
 

 
 

  
Игре, музика и песма на сваком кораку у Боботи 

У знак захвалности на присуству великој Манифестацији Боботе, у 
знак пријатељства и сарадње, организатори односно домаћини уручили су 
поклоне „Старој Рашкој“ и „Просвјети“ из Београда. 

  
Признања за сарадњу која траје више од једне деценије 

На гостопримству и поклонима у име делегације „Старе Рашке“ 
бираним речима захвалио се Војин Вучићевић, председник Управног 
одбора Хуманитарне организације. Између осталог је рекао: „Није случајно 
што је делегација „Старе Рашке“ данас у Боботи, као што није случајно што 
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једанаест година заредом ансамбл КУД-а „Ђоко Патковић“ учествује у 
програму Сабора српске омладине из матице и расејања на планини Јавор, 
који организује „Стара Рашка“. Нешто нас повезује и спаја. Шта је то што 
нас повезује знамо и ми и ви. 

На крају, Вучићевић је позвао Бобоћане да ове и наредних година 
на Петровдан 12. јула дођу на Јавор у што већем броју. 

 

6. Помоћ болесним и сиромашним и на други начин 
угроженим лицима 

Одавно је пракса у Хуманитарној организацији да се не објављују 
имена добитника хуманитарне и социјалне помоћи. Навођењем врста и 
износа помоћи биће довољан доказ да Организација реализује један од 
основних циљева и задатака из свог Статута. 

По основу болести и сиромаштва хуманитарну и социјалну помоћ 
добило је 13 лица из Прибоја, Нове Вароши, Сјенице, Новог Пазара и 
Београда, у износу од 146.500 динара. Две породице из Прибоја и Београда 
(чланови Хуманитарне организације) добиле су због смрти у породици 
65.000 динара. Помоћ је давана без обзира на верску, националну и 
политичку припадност, углавном члановима Организације.  

По разним основама као донацију, спонзорство или помоћ у износу 
од 352.000 динара добила су следећа правна лица: Удружење „Сјеничко-
пештерски висови“ из Сјенице, Завичајно удружење Нововарошана у 
Београду, Удружење етно села Штитково „Кнезови Рашковићи“ из 
Штиткова, Завичајно удружење Пријепољаца из Београда, Друштво гуслара 
„Прибој“ из Прибоја, СКПД „Просвјета“ из Београда, Завичајно удружење 
Прибојаца из Београда, Завичајно удружење Крагујевчана и пријатеља 
Крагујевца из Београда, СУТР „Горава“ из Крајчиновића, Хуманитарна 
организација „Срби за Србе“ из Београда, Дом културе „Ивањица“ из 
Ивањице, Удружење „Братство Љујића“ из Београда и Српска православна 
црква (за Хиландар). 

За Хуманитарну трибину у Новој Вароши обезбеђена је 
хуманитарна помоћ у износу преко пола милиона динара. Помоћ су добили: 
Предшколска установа „Паша и Наташа“ са својим истуреним одељењима 
у Кокином Броду и Акмачићима у вредности око 300.000 динара, затим и 
Болница, Средња школа, извиђачи и оболели од леукемије, у вредности 
преко 200.000 динара. 
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7. Брига о селу  
Српско село све више нестаје, па му је значајна било каква и колика 

помоћ. У тој помоћи „Стара Рашка“ не изостаје. Сетимо се помоћи 
сточарима, воћарима, помоћ у изградњи инфраструктуре, помоћи склапању 
бракова и повећању стопе наталитета. Хуманитарна организација помаже 
сеоска окупљања, на којима се негују традиција и обичаји, чува културно 
наслеђе, негују спортске и борилачке вештине, помаже селу док држава не 
преузме улогу његовог спаситеља. 

У 2019. години Хуманитарна организација је пружила помоћ и 
учествовала на скуповима у Етно селу Штитково, у Крајчиновићима на 
тромеђи Србије, Црне Горе и БиХ (Републике Српске), где се окупља народ 
који је данас мимо своје жеље подељен у три државе, у Ковиљу на Голији и 
на планини Јавор. Вредно је напоменути да је „Стара Рашка“ дала велики 
допринос обнови Цркве у селу Штитково. 
 

8. Сарадња са другима од значаја за Организацију 
„Стара Рашка“ многима нуди сарадњу, а у доста случајева је и 

остварује. Удруживање рада и срадстава и заједничка улагања су облици 
сарадње, који су прихватљиви овој Организацији. 

„Стара Рашка“ сарађује са свим завичајним удружењима Рашке 
области и граничних подручја Рашкој области. Доказ плодне сарадње је што 
су сва та удружења чланови „Старе Рашке“ у статусу правног лица и што 
редовно плаћају чланарину. 

Дугачак је списак субјеката са којима је Хуманитарна организација 
сарађивала у 2019. години, а сигурно их има више од поменутих. Треба их 
поменути и захвалити им се  на сарадњи: Хуманитарна фондација „Стара 
Рашка“ из Канаде, Хуманитарна организација „Срби за Србе“ из Београда, 
Војска Србије,  

  

 
завичајна удружења Нововарошана, Прибојаца, Пријепољаца, Сјеничана,  
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Пљевљака, Ужичана, Краљевчана, Крагујевчана, Ариљаца, Чачана, 

  

 
  

Мојковчана, Даниловграђана и др., Српско културно-просвјетно друштво 
„Просвјета“, Удржење „Кнезови Рашковићи“ из Штиткова (Нова Варош), 
СУТР „Горава“ из Крајчиновића (Прибој),  

   

 
Домови културе у Новој Вароши и Ивањици, Српска културно-уметничка 
друштва: „Свети Ђорђе“ из Темишвара (Румунија), „Ђоко Патковић“ из 
Боботе код Вуковара (Хрватска) и „Српски витезови“ из Бања Луке 
(Република Српска). 

     

„Стара Рашка“ је чинила и чиниће на повезивању српских друштава 
и удружења, организација и других асоцијација, радиће на међусобној 
сарадњи и помоћи. Вид сарадње је и то што „Стара Рашка“ већем броју 
наведених правних субјеката пружа или од њих прима финансијску 
подршку. 
 

9. Омасовљење Организације  
Више је разлога осипања Организације, одливима донатора и 

чланова. Неки донатори престају да то буду због промене власничке 
структуре предузећа, или због погоршаних услова пословања, или 
престанка пословања, или због губљења мотива за донаторство или због 
само њима знаних разлога. Један број донатора одлази што није довољно 
схватио значај и оправданост давања донације Хуманитарној организацији 
„Стара Рашка“, није довољно схватио њене циљеве и задатке за које тражи 
донацију. Они који јесу схватили неће олако престати да буду донатори. 
Има и оних који једноставно не желе или неће даље да буду донатор или 
члан у статусу правног лица иако за то немају ваљан разлог. 
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Задатак Управног одбора је да омасовљава Организацију, не само 
да бројчано надомести одлазеће донаторе и чланове, већ да повећа њихов 
број, да их у Извештају сваке године буде више у односу на претходну 
годину. 

„Стара Рашка“ има регистрованих ок 200 сталних и повремених 
донатора, с тим што половина од њих не уплаћује донацију из напред 
наведених разлога. „Стара Рашка“ је јединствена организација цивилног 
друштва у Србији која има правна лица за своје чланове, која су потписала 
притупницу у чланство. Има их више од 200 регистрованих, с тим што 
велики број попут донатора не уплаћује чланарину. Половина су уједно и 
донатори. Само чланство представља велику подршку Организацији, а 
уплата чланарине од по 5.000 динара годишње чини знатан приход за 
решавање хуманитарних проблема. 

Чланство физичких лица у Организацији је масовније него ли у било 
којој хуманитарној организацији у Србији. Данас више од 4.000 лица 

поседује чланску карту Хуманитарне организације 
„Стара Рашка“. Они су јој велика подршка, морална и 
финансијска. Реално је рачунати да су сви запослени 
код правних субјеката који су чланови Хуманитарне 
организације посредно чланови „Старе Рашке“, а њих 
је на десетине хиљада. Још једна таква хуманитарна 

организација не постоји у Србији. 
Мерено по броју донатора и чланова (правних и фитзичких лица) 

„Стару Рашку“ треба означити репрезантативним узорком у Србији, коме 
држава треба да поклони пажњу. Ако се то оствари, лако ће се остваривати 
омасовљавање Организације. 
 

10. Администрација 
Хуманитарна организација има велику администрацију, која се 

обавља углавном волонтерски. За административне 
послове плаћен је само један извршилац преко 
Омладинске задруге са пуним радним временом. 

Планирати и реализовати годишње задатке, 
затим их евидентирати и пратити, велики је посао, за 
који су потребни извршиоци и време, а посебно новац. 
Једино олакшавајуће је то што је држава Хуманитарној 
организацији бесплатно обезбедила пословни простор. 
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Набрајањем нужних административних послова сагледала би се 
гломазност администрације, коју треба осавременити и кадровски ојачати, 
али за то треба новац. Није упутно улагати у администрацију средства 
намењена за хуманитарне помоћи. Потребна средства могу се обезбедити 
аплицирањем на конкурсима ресорних министарстава, што је до сада било 
безуспешно. 
 

11. Остале активности 
Година има 365 дана. „Стара Рашка“ је била активна сваки дан у 

години, што значи и нерадним данима. Све њене активности у току године 
није могуће сместити у годишњи Извештај о раду, па су селективно напред 
наведене само највеће и најважније активности, а овде су наведене остале, 
не мање важне. 

Постоји дилема за неке активности да ли их приказати посебно или 
у оквиру наслова „Срадња са другим од значаја за Организацију“. 
Најважније је да буду поменуте. 

 

11.1. „Стара Рашка“ гост Компаније „Тоза Марковић“ у Кикинди 
 

У петак 8. фебруара 2019. године делегација „Старе Рашке“ је 
посетила Компанију „Тоза Марковић“ у Кикинди. Посета 
је уприличена на основу договора о сарадњи 
Хуманитарне организације и Компаније у 2019. години. 
Делегацију је примио директор компаније Владимир 
Илић.  

Организација је представила своје циљеве и 
задатке и упутила званичну молбу за донацију црепа и 
керамичких плочица из производног програма ове 
Компаније, а која би била намењена најугроженијим у 
општинама Прибој, Пријепоље, Сјеница, Нова Варош и 
Тутин.  

Овом донацијом би се поновила сарадња која је била реализована 
2017. године, када је „Стара Рашка“ са горе наведеним локалним 
самоуправама поделила добијену донацију од 50.000 комада црепа и 1.000 
м² керамичких плочица. Тада су препокривене неке сеоске школе, домови 
здравља, пружена и помоћ породицама које су услед елементарних 
непогода претрпеле штету и које су од те помоћи санирале исту. Овом 
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донацијом успостављена је сарадња између „Тозе Марковића“, „Старе 
Рашке“ и Рашке области. 

Обе делегације су се сагласиле да ће се учинити све да и ове године 
буде, ако не боље, макар као пре две године на радост угроженог 
становништва Рашке области. 
 

11.2. Наставак сарадње између „Тозе Марковића“ и „Старе  
Рашке“ 

 
Операционализација договора из Кикинеде у „Старој Рашкој“ 

После посете делегације Хуманитарне организације Компанији 
„Тоза Марковић“ у Кикинди почетком фебруара 2019. године, у среду 13. 
фебруара делегација „Тозе Марковић“ са генералним директором 
Владимиром Илићем учинила је узвратну посету „Старој Рашкој“, којом 
приликом су настављени и проширени разговори о испоруци грађевинског 
материјала као хуманитарне помоћи. 

Остаје актуелна додела хуманитарне помоћи од 50.000 црепова и 
1.000 м² керамичких плочица. Додатно ће се проширити сарадња на нивоу 
локалних самоуправа општина Рашке области, Министарства за локалну 
самоуправу, „Tозе Марковића“ и Хуманитарне организације. 
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11.3. Нова донација Addiko banke 
Уверена да су раније њене донације искоришћене на најбољи начин 

да задовоље потребе здраства, школства, културе и друге друштвене 
надградње у Рашкој области Адико банка из Београда у мају 2019. године 
поново је донирала „Старој Рашкој“ већу количину канцеларијског 
намештаја (ормана, плакара, столова, столица и фиока) укупно 43 комада. 
Донација ће бити подељена установама, тамо где је најпотребније, о чему 
ће донатор добити повратну информацију. 
 

  
Они су најзаслужнији за ову вредну донацију 

„Стара Рашка“ и корисници намештаја захваљују донатору на 
доброчинству. 
 

11.4. „Стара Рашка“ на Видовданском окупљању у 
Крајчиновићима 

Они који су се заклели да на простору Рашке области чувају и негују 
обичаје и традицију, да на овим просторима културно наслеђе што дуже 
траје, на Видовдан 28. јуна 2019. године у Крајчиновићима, на тромеђи 
Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине односно Републике Српске и 
четворомеђи општина Прибој, Пљевља, Рудо и Чајниче организовали су 
јубиларни 25. Видовдански сабор. Сабораши су били људи који су до 

недавно живели у једној држави, а данас су 
подељени у три државе, а да их нико није ни 
питао за ту поделу. Државне границе су 
поделиле људе и њихова имања, што им 
додатно отежава живот. 

Програм Манифестације подсећа на 
некада добра времена, када се овде 
окупљало по неколико хиљада људи. Сада 
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их се сваке године све мање окупља, јер се у Рашкој области и њеном 
окружењу убрзано празне и села и градови. Борба бикова, коњске трке, 
извлачење трупаца воловском запрегом, стругање трупаца, спортска 
такмичења и др. мотивишу људе да дођу. Овакву једну манифестацију 
треба да подрже државне и привредне структуре, док не буде касно. 

  
Нераскидива веза народа и традиције 

Хуманитарна организација „Стара Рашка“ подржава овакве и 
сличне манифестације, организационо и финансијски, јер је посвећена селу 
и његовом културном наслеђу, традицији и обичајима. Из тих разлога 
„Стара Рашка“ је присутна на овој Манифестацији више од једне деценије. 
Тако ће бити док траје Манифестација и Хуманитарна организација. 
Подсећамо да је некада „Стара Рашка“ на овај Видовдански сабор 
доводила девојке из Албаније, давала пристојне новчане награде 
победницима у важним дисциплинама, чинила све да скуп буде успешан и 
да траје. 

СУТР „Горава“ из Крајчиновића сада је главни спонзор 
Манифестације. С обзиром на шири значај Манифестације помоћ за њено 
одржавање треба да пружају локалне самоуправе и привредници свих 
поменутих општина, да на тај начин Видовдански сабор у Крајчиновићима 
постане њихова заједничка манифестација. У том правцу треба 
размишљати и радити за окупљање у 2020. и наредним годинама. 
 

11.5. Пријем делегације „Старе Рашке“ у Председништву Србије 
На молбу „Старе Рашке“ њену делегацију, коју су предводили 

председник Организације и председник Управног одбора, примио је 5. јула 
2019. године у Председништву Србије Никола Селаковић, генерални 
секретар Председника Србије. 

У дужем разговору доминирале су теме које се тичу 
двадестогодишњег рада Хуманитарне организације, њеног будућег рада и 
актуелних тема живота у Рашкој области, с обзиром да ова Организација 
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реализује више пројеката од националног значаја и да се њен обим и 
карактер послова разликују од свих других хуманитарних организација у 
земљи. 

 
Рад овакве Организације држава ће увек помагати, речи су  

генералног секретара председника Србије Николе Селаковића 

Закључак је да „Стара Рашка“ треба да буде прихваћена од органа 
и институција као њихов партнер у многим пословима од друштвеног 
значаја. Треба помоћи да ова Организација још више ојача финансијски и 
кадровски, да би наставила успешно реализиовање својих планова и 
пројеката на добробит угрожених којима је потребна хуманитарна и 
социјална помоћ. 

Важна саопштења „Старе Рашке“ после овог састанка су: 
Покровитељ Манифестације „Јавор 2019.“ биће председник Србије 

Александар Вучић. 
„Стара Рашка“ ће иницирати да Манифестација на Јавору постане 

заједничка свих локалних самоуправа Западне Србије, са чијих територија 
је на Јавору 1876-1878. године погинулo близу 20.000 војника. 

„Стара Рашка“ ће наставити пројекат женидбе српских момака са 
девојкама ван Србије. 

У овој години биће асфалтирана траса пута која спаја општине Нова 
Варош и Ивањица, у дужини од пет километара од Штиткова према 
Ивањици, а идуће године осталих осам километара према Кушићима и 
Катићима. 
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Поводом јубилеја (20 година постојања и успешног рада) 
Хуманитарна организација ће добити заслужено признање и биће подржано 
издавање Монографије и израда филма везано за тај јубилеј. 

 
Остало је само да се договорено реализује 

Било је разговора и договора о више текућих питања, која се тичу 
хуманитарног и социјалног рада ове Организације, али и питања из области 
друштвене надградње. 
 

11.6. Учесници Манифестације „Јавор 2019.“  
         били гости Генералштаба и Гарде Војске Србије 

Хуманитарна организација „Стара 
Рашка“ започела је Манифестацију 
„Јавор 2019.“ 11. јула дочеком у Београду 
српсих културно-уметничких друштава из 
српског расејања.  

Планом сарадње Хуманитарне 
организације и Генералштаба Војске 
Србије планирана је заједничка 
едукативно-културна активност у Дому 

Гарде у касарни „Топчидер“ у Београду. Активност су заједнички 
организовали Хуманитарна организација, Генералштаб Војске Србије и Дом 
Гарде Војске Србије. 
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Активност је почела у 09.00 часова отварањем изложбе 34 реплике 

оргиналних графика из српско-турских ратова 1876 – 1878. године, које је 
обезбедила „Стара Рашка“ из Историјског музеја у Паризу.  

 
Велико интересовање припадника Војске србије за изложбу 

Од 10.00 часова у препуној свечаној сали Дома Гарде Хуманитарна 
организација је приказала за ову прилику урађен филм о активностима 
Оранизације у протеклих двадесет година. За припаднике Војске Србије 
Организација је са историчарем Милићем Петровићем припремила и 
одржала предавање под називом „Српско-турски ратови у вртлогу интереса 
великих сила“. За крај програма културно-уметничка друштва „Ђоко 
Патковић“ из Боботе код Вуковара и „Свети Ђорђе“ из Станчева код 
Темишвара су извели по једну кореографију из свог репертоара.  

  
Програм српске омладине из дијаспоре за своју Војску 
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У знак сећања на њен боравак у 
Дому гарде Хуманитарна организација 
„Стара Рашка“ је поклонила присутним 
представницима Војске Србије 800 књига 
„Планина Јавор у историји Срба“ аутора 
проф. др Војислава Суботића, брошуру 
текста предавања у широј верзији и 

промотивне материјале о раду Организације. 

 
Од 11.30 часова гости из Боботе и Станчева са представницима 

Хуманитарне организације били су гости у Јединици Гарде Војске Србије. 
Госте је лично примио и био им домаћин током читавог боравка командант 
генерал-мајор Миломир Тодоровић.  

 
Генерал Тодоровић представља Јединицу 

 
Обилазак Спомен собе 
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Богослужбени простор 

 
Размена сувенира за крај посете 

Гостима је кроз предавање команданта представљена Јединица, 
приређен обилазак Спомен собе и изузетно уређеног Богослужбеног 
простора. На крају посете за госте су домаћини приредили коктел и 
заједнички војнички ручак.  

Око 14 часова гости из српског расејања са представницима 
Организације су завршили посету Војсци Србије и упутили се ка Ивањици, 
да би сутрадан на Петровдан 12. јула учествовали на Манифестацији 
„Јавор 2019“.  
 

11.7. Сарадња „Старе Рашке“ на пољу духовности 
У селу Штитково, Епархија милешевска, у Храму св. Благовештења 

на Госпођиндан 28. августа 2019. године освештан је рестаурирани вредан 
иконостас из 1902. године и уједно приређена свечаност за приложнике 
четворогодишње обнове овог историјског Храма духовности. 

Литургију на овај велики православни 
празник служио је епископ милешевски г. 
Атанасије (Ракита), освештао иконостас, обавио 
причешће верујућег народа, уручио грамате 
великим приложницима и обратио се присутним 
верницима. 

 
Обраћање верницима владике Атанасија 

 
Окупљени око Славског колача 
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Госпођинданској свечаности присуствовало је око 300 приложника 
обнове Храма, којима је у знак захвалности уручена Монографија Штитково 
– историјско, духовно и културно наслеђе, аутора Ужичана Драгише 
Милосављевића и Бошка Копуновића, у издању Одбора за обнову Храма 
св. Благовештења, тежине 1,7 килограма. 

 
У име Одбора за обнову Храма Војин Вучићевић уручује Монографију 

владици Атанасију 

 
Речи захвалности владике 

Атанасија 

„Стара Рашка“ са 550.000 динара била је приложник обнове Храма. 
Четири године трајања обнове обављала је за  Одбор за обнову све 
административне послове, којих је било напретек. Свих година обнове је 
организовала бесплатан превоз приложника и других верника за одлазак из 
Београда у Штитково на освећење новог крста и звоника и рестаурираног 
иконостаса, на обележавање изведених радова и пружање подршке обнови 
овог сакралног објекта, чији су темељи стари 365 година.        

  
На радост верника Штиткова Црква је заштићена и сачувана за наредни век 
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Прилог за обнову Храма дали 
су сви активисти „Старе Рашке“ и 
велики број њених чланова. У све дане 
обележавања обнове, а било их је 
четири, велики број приложника из 
„Старе Рашке“ и цело њено 
руководство били су у Штиткову да 
искажу опредељеност ове Хуманитарне 

организације за сарадњу на пољу духовности. 
 

11.8. „Стара Рашка“ организовала у Новој Вароши изложбу  
         „Нова Варош у слици и речи“ 

У уторак 29. октобра 2019. године у нововарошком 
Дому културе, поводом Дана општине 1.новембра, 
Хуманитарна организација организовала је изложбу 
фотографија на платну под називом „Нова Варош у слици и 
речи“, аутора Рада Прелића, дугогодишњег фотографа 
ТАНЈУГА, родом из Мишевића у општини Нова Варош. 

 

 
Обраћање Војина Вучићевића на отварању изложбе 
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О изложби, њеном значају и њеном аутору говорио је Војин 
Вучићевић, председник Управног одбора „Старе Рашке“, затим се 
присутним обратио аутор изложбе, а на крају о значају изложбе и о аутору 
говорио је председник општине Нова Варош Радосав Васиљевић, захвалио 
се Хуманитарној организацији на организованој изложби, на доприносу 
обележавања Дана општине, потом званично отворио изложбу. 

  
Фотографије су више од речи побудиле успомене Нововарошана 

Излагање Вучићевића било је изузетно садржајно и допадљиво за 
присутне. Говорио је о посвећености Рашкој области посебно 
нововарошком крају, од стране заслужних за ову изложбу: Хуманитарне 
организације „Стара Рашка“, аутора и њега лично, о сарадњи „Старе Рашке“ 
са локалном самоуправом општине Нова Варош. Афирмативно је говорио 
о аутору о његовом 40-годишњем професионалном раду у области 
фотографије и његовом доприносу развоју туризма на Златару и Увцу. 
Говорио је о предстојећем обележавању јубилеја Хуманитарне 
организације – 20 година постојања и успешног рада и позвао 
Нововарошане да учествују у предстојећој Манифестацији. 

 
Вијање жита 

 
Рабаџије 

Скоро заборављени мотиви из живота Нововарошког краја 

У име Хуманитарне организације Вучићевић је обавестио присутне 
да поставку изложбе „Стара Рашка“ оставља на коришћење Дому културе 
и Туристичкој организацији Нове Вароши. 
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11.9. „Стара Рашка“ у Новој Вароши на Дан општине 

 
Свечана седница Скупштине општине Нова Варош отпочела је интонирањем химне Републике Србије 

Нова Варош слави дан ослобођења од Турака 1.новембра 1912. 
године. Данас је то Дан општине, који се обележава у присуству грађана 
Нове Вароши и позваних гостију. 

Делегација „Старе Рашке“, у чијем саставу су били председник 
Организације Рајко Добросављевић и председник Управног одбора Војин 
Вучићевић, била је гост општине Нова Варош и примила признање.  

Манифестација обележавања општинског празника била је 
садржајна и свечана.  

  
Председници општине и Скупштине општине отварају обновљени Трг 

Отворен је дограђени део Трга војводе Петра Бојовића, присутни су 
са уживањем разгледали изложбу фотографија на платну са простора Нове 
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Вароши коју је поставила „Стара Рашка“, свечана Aкадемија била је 
посвећена успесима и плановима општинске власти, заслужним су уручена 
признања и на крају је изведен изванредно припремљен културно-
уметнички програм.  

Захвалницу Хуманитарној организацији за остварену сарадњу 
примио је председник Организације Рајко Добросављевић. 

 
Добитници признања 

Свечаности су присуствовали и представници верских заједница, 
међу којима је био и владика милешевски г. Атанасије (Ракита). 

За госте, одборнике и привреднике увече је у хотелу „Панорама“ 
приређена свечана вечера. 
 

11.10. „Стара Рашка“ у Грачаници 
У четвратак 10.октобра 2019. године у Грачаници на КиМ владика 

рашко-призренски г. Теодосије окупио је хуманитарне организације које су 
учествовале у прикупљању хуманитарне помоћи у храни за децу на северу 
КиМ. Додатни разлог окупљања било је обележавање јубилеја – 20 година 
постојања и добротворног рада Епархијске хуманитарне организације 
„Мајкa девет Југовића“. 
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После дирљивог говора владике Теодосија и уручења признања за 

хуманост изнад хуманости домаћин је хуманитарцима приредио ручак. 
За несебичну и вредну помоћ деци, у време када су 

прекинути токови промета роба из Србије, владика је уручио 
Грамате следећим субјектима: ХО „Стара Рашка“, ХО „Срби за 
Србе“, ХО „Сви за Космет“, Фонадцији „Делије“, Фонду „Њ.К.В. 
принцеза Катарина“, Фонду „Дијаспора за матицу“, Млекари 

„Шабац“, Фирми „НС концепт“, Пекари „ПИП“, Пекари „Занат“ и ХО 
„Лајфлајн“ из Чикага. Признања за две сестринске организације „Стару 
Рашку“ и „Срби за Србе“ примили су њихови руководиоци Војин Вучићевић 
и мр Игор Рашула. 

   
Добитници признања 
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На повратку из Грачанице представници 
Хуманитарних организација „Стара Рашка“ и „Срби за 
Србе“ обишли су Газиместан, чиме су још једном 
потврдили своју опредељеност и опредељеност 
Организација коју воде да Косово и Метохију сматрају 
делом Србије. 
 

11.11.  Остале активности 
У активности Хуманитарне организације спадају присуствовања и 

учествовања на разним скуповима и манифестацијама у Србији, која су 
чињена у интаресу сарадње са њиховим организаторима. О њима укратко, 
само набрајањем. 

У Хуманитарној организацији су регистроване те активности, 
присуствовањем: Подели награда СКПД „Просвјета“, а једна од награда 
припала је и „Старој Рашкој“; Слави и поселу Удружења „Рас“ у Панчеву; 
Вечари Удружења Нововарошана; Вечери Удружења Пријепољаца; Вечери 
Удружења Ужичана; Вечери Завичајног удружења Пљевљака „Брезник“; 
Слави Удружења Ужичана; Књижевној вечери Завичајног удружења 
Пљевљака „Брезник“; Скупштини Удружења Прибојаца; Скупштини 
Удружења потомака Романова у Новом Саду; Великој традиционалној 
манифестацији у селу Орашац у општини Пријепоље; Академији поводом 
90 година туризма у Новој Вароши; Сабору двојничара на Јавору; Слави и 
Скупштини Друштва српских домаћина; Дану општине Пријепоље... 

  
Детаљи са дружења старорашких завичајаца у Београду 

Сличне активности могле би се набрајати у недоглед. Наведене 
довољно потврђују да је Организација у 2019. години била врло активна на 
плану сарадње са великим бројем правних субјеката. Сарадњу треба 
наставити и унапредити. 
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У име Хуманитарне организације 
њен Извршни директор за здравство др 
Зага Попадић имала је запажене 
активности у лечењу и збрињавању 
болесних, посебно оболелих од леукемије. 
Пуно је радила на прикупљању крви и 
крвних деривара за лечење од тешких 
болести. Овој великој хуманисткињи 
припада заслуга за добијену донацију 

намештаја, а њој припада и заслуга за одржавање Хуманитарне трибине у 
Новој Вароши. 

  
Др Попадић са Деда мразом дели поклоне у Новој Вароши 

 
Захвалност деце Кокиног Брода на даровима 

У време одржавања Трибине „Стара Рашка“ је послала на Пештер 
25 великих кутија нове и половне одеће и обуће, што је добродошло народу 
у селима Пештери, највише оним у селима према Црној Гори. 
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III ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Програм рада за 2019. годину наметнуо је висину потребних 
средстава за његову реализацију. Толико планова и задатака из различитих 
области друштвеног живота које је себи зацртала „Стара Рашка“ не може 
се наћи ни код једне друге хуманитарне организације у Србији. Амбициозни 
Програм рада ове Организације завређује пажњу српске привреде као 
донатора, српске дијаспоре и државе Србије. Привреда је делимично 
испунила очекивање, али је држава и даље незаинтересована за ову 
хуманитарну и националну Организацију. Српска дијаспора, она из Канаде, 
следи своје опредељење старо деценију ипо, да годишње даје између 
30.000 и 60.000 евра. 
 

1. Активности 
Нема у Хуманитарној Организацији важније а ни теже активности од 

прикупљања средстава за реализацију Програма рада. Само стечено 
поверење у „Стару Рашку“ и ауторитет личности које траже донацију 
осигуравају прикупљање најпотребнијих средстава за рад Организације. 

За сваку уплаћену донацију претходило је контактирање између 
Организације и донатора у просеку између три до пет пута. Било је исто 
толико разговора са великим бројем потенцијалних донатора, који на крају 
нису били донатори. Пракса је показала да је само за прикупљање донација 
потребна једна за то погодна особа, човек од ауторитета. Реално се 
поставља питање да ли је могуће наћи таквог волонтера, па да ли је за то 
могуће наћи и плаћеног извршиоца. До сада је у Организацији углавном то 
радио један човек, волонтер, а уз то радио је много других важних послова. 
То је имало за последицу недовољно реализовање Програма рада. 

Оствареним ангажовањем Управног одбора, председника 
Организације, извршних директора и појединаца постигло се колико се 
постигло, онолико колико је наведено у овом Извештају. Да ли је требало и 
могло више – јесте, али је за то требало много више активиста и времена. 
 

2. Прикупљена средства по изворима стицања 
4.895.771 – средства у благајни 01. јануара 2019. године 

       900.649 – средства на текућем рачуну 01. јануара 2019. године 
4.322.865 – од продаје девиза у 2019. (54.000 CAD) 
2.685.000 – донације правних лица 

      397.000 – чланарина правних лица 
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     330.000 – чланарина физичких лица у 2019. 
     220.100 – остали приходи (наменске уплате за хуманитарне 

      помоћи и друге намене) 
Више милиона – вредност хуманитарних донација роба и услуга 
Укупна средства за расподелу у 2019. години износила су: 

13.754.385 динара. 
За поделу Божићних поклона у 2020. години било је резервисано 

4.300.000 динара, који износ је подељен 3. и 4. јануара 2020. године. У 2020. 
годину је пренето 537.872 динара, што значи да је Организација унапред 
обезбедила део средстава за трошкове обележавања јубилеја. 

 
Списак правних лица која су уплатила донацију и чланарину 

Уплаћен
и износ у 

РСД 

Ч
л

ан
 П

Л
 (*) 

Уплатилац ПЛ Одговорно лице 

4.323.000  
Хуманитарна фондација „Стара Рашка“, 
Торонто – Канада 

Драгана Вараклић 

405.000 * СУТР „Маринада“, Београд 
Рајко 
Добросављевић 

255.000 * „Dexy Co“ DOO, Београд Слободан Вучићевић 

200.000 * Општина Нова Варош 
Радосав Васиљевић, 
председник општине 

200.000 * Општина Прибој, Прибој 
Лазар Рвовић, 
председник општине 

200.000  
БАС (Београдска аутобуска станица) АД, 
Београд 

Анђелко Мучибабић 

120.000  „Energoprojekt – ENTEL“ DOO, Београд Младен Симовић 

105.000 * „ИМП Аутоматика“ ДОО, Београд Миленко Николић 

105.000 * „Movem Co“ DOO, Београд Његослав Трифковић 

105.000 * 
Трговинско предузеће „Нова Шумадија“ 
ДОО, Београд - Гроцка 

Милија Мишко 
Рајковић 

105.000 * Омладинска задруга „Београд“, Београд Томислав Секулић 

105.000 * „Транспортшпед“ АД, Београд Бранислав Баћовић 

100.000 * 
Висока школа за пословну економију и 
предузетништво, Београд 

Др Душан Цогољевић 

85.000 * „Dragon Fly“ DOO, Београд Светозар Аврамовић 

62.000 * „Тека градња“ ДОО, Београд Драгојле Остојић 

60.000 * МК „Градња Коп“ ДОО, Београд Милић Костић 

55.000 * ТПЦ „Орашац“, Београд 
Радиша и Владета 
Томашевић 
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55.000 * 
Фондација за лепшу будућност „др Јово 
Лојаница“, Београд 

Др Јово Лојаница 

50.000 * „Inter Aqua“ DOO, Београд Радован Јовановић 

50.000 * „Roma Company“, Београд Немања Романдић 

50.000  „Candy“ DOO, Суботица Бранислав Шипош 

35.000 * СУР „Златар“, Београд Благоје Поповић 

30.000  „Daxintimo“ DOO, Сјеница Фикрет Хамидовић 

30.000 * „Про видео“ ДОО, Београд Новак Радумило 

25.000 * „Agromobil“ DOO, Гуча Ратко Вукичевић 

25.000 * „Kaissa Investment“ DOO, Београд Ивана Вучићевић 

25.000 * „Металац АД“, Горњи Милановац 
Александар 
Марковић 

25.000 * СЗАР „Ветал Инжењеринг“, Мојсиње (Чачак) Драган Ћурчић 

20.000 * „Star Company“ DOO, Београд Славица Вучићевић 

15.000 * „Zlatarplast“ AD, Нова Варош Мићо Зорић 

15.000 * „Архип“ ДОО, Београд Ивана Вучићевић 

15.000 * „Motus“ DOO, Београд Милан Синановић 

15.000 * „Пан комерц“, Пожега Божидар Пановић 

15.000 * Расадник „МИНД“ ДОО, Чачак-Љубић 
Др Милисав 
Митровић 

12.000  PDTPU „IBS Trade“ DOO, Нови Пазар Мурат Муратовић 

12.000 * „ГИС-8“ ДОО, Београд Горан Јелић 

10.000 * SPTUR „Rollo Papir“, Бајина Башта  Дарко Радовановић 

10.000 * „Стефан“ ДОО, Ариље Милутин Стефановић 

10.000 * Удружење Прибојаца у Београду, Београд Зоран Пешовић 

10.000 * 
Агенција за консалтинг и менаџмент „Index 
033“, Нова Варош 

Василије Стојић 

10.000 * 
Хуманитарна организација „Срби за Србе, 
Београд 

Мр Игор Рашула 

10.000 * СЗТР „Брђанка“, Штитково Љубенко Вјетровић 

8.000 * СТР „Вива“, Прибој Зоран Благојевић 

6.000 * Завичајно удружење Сјеничана у Београду Младен Чукановић 

5.000 * SZTR „Orao Computers“, Сјеница  Петар Филиповић 

5.000 * Штампарија „Codex Print“, Горњи Милановац Горан Каровић 

5.000 * Удружење Ужичана у Београду Др Милош Туцовић 

5.000 * Резерват „Увац“ ДОО, Нова Варош Миљка Дучић 

5.000 * СТР „Амбијент“, Прибој Љубинко Бјелић 

5.000 * „Rad Commerce“ DOO, Београд Јелена Војновић 

5.000 * SUR „Quick“, Београд Душица Шапоњић 

5.000  
Завичајно Удружење Пљевљака у Београду 
„Брезник“, Београд 

Др Бајо Цмиљанић 

5.000 * Удружење „Братство Љујића“, Београд Мр Велибор Љујић 

5.000 * „Silver Lake Investment“ DOO, Београд Слободан Вучићевић 
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5.000 * „NCA Investment Group“, Београд  Слободан Вучићевић 

5.000 * СУР „Луг“, Нова Варош Наташа Дучић 

5.000 * Угоститељство „Златар“, Нова Варош Слободан Дучић 

5.000 * „IBIS Instruments“ DOO, Београд Бранко Поповић 

5.000 * „Харизма“ ДОО, Београд Душко Полић 

5.000 * „Златарске новости“ ДОО, Нова Варош Дана Шуњеварић 

5.000 * Карате клуб „Европа“, Београд Ливиус Бунда 

5.000 * „Евроцерт“ ДОО, Београд Др Јово Лојаница 

5.000 * Удружење „Унисет“, Београд Наташа Ранитовић 

5.000 * 
Завичајно удружење Нововарошана, 
Београд 

Зоран Гујаничић 

5.000 * 
Лимарска радња „Тип-Топ“, Пријепоље –
Аљиновићи 

Милија Томовић 

5.000 * Удружење „Срмек“, Крагујевац Др Јово Лојаница 

5.000 * СЗПР „Вихор“, Нова Варош Радосав Васиљевић 

5.000 * „Деметра РБ“, Београд Раденко Бакоч 

5.000 * Завичајно друштво „Краљево“, Београд Милан Новаковић 

5.000  Стамбена изградња „Рутоши“, Нова Варош Жељко Бјелић 

5.000 * СУР „Свануће“, Пријепоље Снежан Томашевић 

5.000 * 
Удружење грађана етно села Штитково 
„Кнезови Рашковићи“ 

Милош Вјетровић 

5.000 * ПД „Услуге“, Београд Томислав Секулић 

5.000 * Радио „Јавор“, Ивањица Стево Дамљановић 

5.000 * 
„Сложна браћа Зоран и Неле“ ДОО, Нова 
Варош 

Војко Пурић 

5.000 * „Biro Ing“ DOO, Београд Лазар Мосуровић 

5.000 * СЗТР „Дрвопром“, Нова Варош Љубиша Мијовић 

5.000 * Завичајно удружење Крагујевчана, Београд Зоран Матовић 

5.000 * СУТР „Горава“, Прибој – Крајчиновићи Младоје Радовић 

5.000 * „Union Team“ DOO, Београд Недељко Шијаковић 

5.000 * „Debox“ DOO, Београд Дејан Којичић 

5.000 * Дом културе Ивањица, Ивањица Милан Крунић 

5.000 * „Kolssing“ DOO, Београд 
Горан и Зоран 
Колџић 

5.000 * „Novatex“ DOO, Нова Варош Леко Колашинац 

5.000 * Пилана „Омо Пром“, Нова Варош Василије Стојић 

5.000 * S&L „Jokić“ DOO, Београд Борислав Јокић 

5.000 * „Magenta“ DOO, Београд Жељко Гарић 

5.000 * СУР „Дабар“, Прибојска Бања Радољуб Миковић 

2.000 * „Nipek Gostol TST“, Београд Милан Новаковић 

Напомена:  
1) Уз назив уплатиоца правног лица стоји име физичког лица чијом 

заслугом је извршена уплата. 
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2) Звездица (*) на износу уплате означава да је уплатилац члан 
Хуманитарне организације у статусу правног лица, без обзира да ли је 
у 2019. години уплатио чланарину или није. „Стара Рашка“ је једина 
невладина организација у земљи која има за чланове правна лица, у 
знак подршке овој Организацији. 

3) Један број донатора и чланова правних лица није уплатио или није 
довољно уплатио донацију и чланарину у 2019. години, па је уплату 
извршио почетком 2020. године. Они ће се са уплатом наћи у Извештају 
за 2020. годину, с тим што ће ове уплате ући у Монографију као уплате 
у периоду јубилеја. 
Уплате у 2020. години извршили су: БАС АД (Београдска аутобуска 

станица), Београд, (Анђелко Мучибабић) 250.000; СУТР „Маринада“ 
Београд (Рајко Добросављевић) 150.000; „Energoprojekt - ENTEL“ DOO, 
Београд (Младен Симовић) 100.000; „ИМП-Аутоматика“ ДОО, Београд (мр 
Миленко Николић) 105.000; „Dragon Fly“ DOO, Београд (Светозар 
Аврамовић) 85.000; „Агромобил“ ДОО, Гуча (Ратко Вукићевић) 25.000; 
Фондација за лепшу будућност “Јово В. Лојаница“, Београд (др Јово 
Лојаница) 20.000; Удружење Пријепољаца, Београд (Иван Дивац) 5.000; 
„Феромонт инжењеринг“ АД, Београд (Драган Нијемчевић) 5.000; СТР 
„Вива“, Прибој (Зоран Благојевић) 5.000; „Тека градња“ ДОО, Београд 
(Драгојле Остојић) 5.000; и „Сложна браћа Зоран и Неле“ ДОО, Нова 
Варош (Војко Пурић) 5.000 динара.  
 

Добровољни прилози физичких лица:  
Од 220.100 динара 30.100 је уплатило 16 приложника наменски, 

20.100 за набавку хране за Дечији вртић у Новој Вароши и 10.000 динара за 
куповину инвалидских колица. Прилоге су дали: Стевовић Милорад Мишко 
– 10.000, Добросављевић Рајко – 2.000, Вучићевић Војин – 2.000, 
Трифковић Његослав – 2.000, Аврамовић Светозар – 2.000, Томашевић 
Радиша – 2.000, Поповић Благоје – 2.000, Остојић Драгојле – 2.000, 
Вучићевић Чедо – 1.000, Попадић др Зага – 1.000, Прелић Раде – 1.000, 
Ивановић Милован – 700, Лаптошевић Драган – 700, Обућина Милојко – 
600, Рашула мр Игор – 600 и Смиљанић Рената 500 динара. 

Уплатиоци ненеменског прилога су: НН лице – 150.000, 
Лаптошевић Драган – 11.600, Вучићевић Војин – 5.000, Кривошић Никола – 
4.000, Гујаничић Душан – 3.000, Ристић Владимир – 2.000, Поповић Драган 
– 2.000, Ђурић Велибор – 1.500, Пријовић Мирјана – 1.500, Ђурић Здравко 
– 1.500, Хаџи Ђурић Јово – 1.000, Саиловић Жељко – 700, Саиловић 
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Гордана – 700, Секулић Томислав – 500, Трифковић Његослав – 500, 
Петровић Милић – 500, Спарић Милојица – 500, Филиповић Петар – 500, 
Ковачевић Момир – 500, Ковачевић Срећко – 500, Терзић Радета – 500, 
Папић Миодраг – 500, Радовановић Дарко – 500 и Тешановић Дејан – 500 
динара. 
  

Донатори и спонзори у робама и услугама 
Самоиницијативно или на молбу Хуманитарне организације неки су 

спонзорством у роби или услугама дали значајну помоћ која се може 
вредновати као новчана помоћ. Према данашњој ситуацији у земљи биће 
све више донатора и спонзора у роби и услугама у односу на финансијска 
средства. У наставку наводимо имена донатора и спонзора: 

− Гардијска бригада Војске Србије у Београду је за 70 учесника 
Манифестације на Јавору обезбедила бесплатан војнички ручак.  

− Addico banka AD из Београда, један је од већих донатора робних 
помоћи Хуманитарној организацији. У 2019. години ова Банка је 
донирала велику количину ормана, столова и покретних ладица за 
столове. Роба је дата као хуманитарна помоћ здраственим установама 
у Сјеници и Новој Вароши и Средњошколском центру у Новој Вароши 
(вредност донације је 177.356 динара).  

− „Dexy Co“ DOO из Београда (Слободан Вучићевић) донирао је већи 
број играчака и новогодишњих пакетића за децу у предшколским 
установама у Новој Вароши (вредност донације је више од 100.000 
динара). 

− Градска општина Нови Београд (др Александар Шапић, председник) 
из Београда уступила је бесплатно свечану салу за одржавање 
Скупштине и обележавање Славе Организације. 

− Ресторан „Маринада“ из Београда (Рајко Добросављевић) више пута 
био је домаћин пословних ручкова руководства Хуманитарне 
организације са донаторима, гостима и пословним људима. 

− Трговинско пословни центар „Орашац“ из Београда (Радиша и 
Владета Томашевић) је у више наврата био домаћин пословних ручкова 
руководства Организације са њеним донаторима и гостима.  

− Компанија „Bild Studio“ из Подгорице је бесплатно одржавао сајт 
Организације у 2019. (вредност донације је 120.000 динара). 
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− Компанија „Куч“ из Крагујевца (Јездимир Куч) бесплатно обезбедило 
преко 300 кг млечних производа за Предшколску установу у Новој 
Вароши. 

− Предузеће „Union Team“ из Београда (Недељко Шијаковић) је својим 
возилима неколико пута бесплатно превезао прикупљену робу у 
Београду и из Београда до Рашке области. 

− Предузеће „Šampion M&Co“ из Београда (Владан Милановић) 
бесплатно је аутобусом возио путнике за Јавор (Петровдан) и Штитково 
(Госпођиндан). 

− Предузеће „Dragon Fly“ из Београда (Светозар Аврамовић), 
бесплатно је превозио хуманитарну помоћ од Београда до Рашке 
области. 

− Предузеће „Тека градња“ из Београда (Драгојле Остојић) је више пута 
својим возилима превозио делегације „Старе Рашке“ из Београда до 
Рашке области. 

− Предузеће „Стефан“ ДОО из Ариља (Милутин Стефановић) 
поклонило је за Предшколску установу у Новој Вароши десет дечијих 
постељина, а за купљених 50 комплета дао велики рабат. 

− „Debox“ DOO из Београда (Дејан Којичић), поклонило је већу количину 
завеса и зидних тапета за Предшколску установу у Новој Вароши 
(вредност донације око 50.000 динара). 

− СУР „Златар“ из Београда (Благоје Поповић) је поклонио 10 литара 
алкохолних пића, из свог асортимана, за Славу и Скупштину 
Организације. 

− СУТР „Горава“ из Крајчиновића код Прибоја (Младоје Радовић) је 
поклонила 10 литара домаће ракије за Славу и Скупштину 
Организације. 

− СЗТР „Брђанка“ из Штиткова (Милош Вјетровић) спонзорисала је 
Славски коктел са 10 кг златарског сира. 

− Омладинска задруга „Београд“ из Београда (Томислав Секулић) је у 
више наврата пружио бесплатне услуге ангажовања радне снаге. 

− Мр Велибор Љујић, Драгојле Остојић и Чедо Вучићевић су својим 
аутомобилима у више наврата обављали бесплатно превоз за потребе 
Хуманитарне организације. 

− Др Зага Попадић поклонила је по 12 комада антиалергијских јастука и 
покривача за особе оболеле од леукемије из Нове Вароши. 
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− Никола Кривошић поклонио је по 5 кг уља и шећера за Предшколску 
установу у Новој Вароши, за Хуманитарну трибину. 

 
Вероватно има доброчинитеља који су заслужили да буду 

поменути, а нису. Њима дужно извињење што су изостали, али и порука да 
буду опет доброчинитељи, а убудуће неће бити заборављени. 
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IV УТРОШАК СРЕДСТАВА 
 

 Сви трошкови односно исплате средстава разврстане су у осам 
група, ради боље прегледности и анализе трошења средстава. С обзиром 
да је група Режијски трошкови најобимнија подељена је у четири подгрупе. 
 Следи исказивање трошкова по групама, са навођењем 
појединачно само већих и важнијих трошкова, а остале збирно, колико да 
се види колико која група вуче трошкова. 
 

1. Слава и Скупштина Организације = 98.850 динара 
Први пут да није организован славски ручак, него је служен славски 

коктел, чија је цена била само 54.100 динара. Први пут да је Скупштински 
коктел служен без хране, само пиће, тако да је и цена коктела била скромна, 
свега 21.781 динар. 

Од осталих трошкова за Славу и Скупштину (22.969), трошкови 
горива износе 7.000 динара, а 15.969 динара је збир трошкова за Цркву, 
колач и цвеће, чаше и др. 

Закључак је да је било скромно. 
 
2. Божићни поклони за децу у Рашкој области = 4.569.698 

динара 
За 898 деце исплаћено је 4.490.000 динара. Остале трошкове чине: 

40.630 угоститељске услуге у време поделе поклона (спавање, храна и др.), 
26.000 трошкови прављења спискова деце и подела поклона, 9.598 гориво 
за путовање и 3.470 динара остало. 

Средства за поклоне донирала је Хуманитарна фондација „Стара 
Рашка“ из Канаде, а остало је финансирала Хуманитарна организација 
„Стара Рашка“ из Београда. 

 
3. Манифестација „Јавор 2019“ = 454.600 динара 
О Јавору, његовом значају и значају Јаворске манифестације доста 

је речено у поглављу Извештаја „Остварене активности“, у наслову 
„Манифестација Јавор 2019.“. Та прича оправдава сва улагања у програм 
Јавора. 

Као суорганизатор Манифестације „Стара Рашка“ је уплатила из 
својих средстава 195.000 и 195.000 динара као наменску донацију, за ручак 
учесника у програму и гостију, укључујући и припаднике Војске Србије. 
Организација је имала трошкове: 33.600 штампање брошуре о одржаној 
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Манифестацији, 15.000 реклама преко медија, 9.000 венци за споменике и 
7.000 динара за гориво. 

  
4. Режијски трошкови = 1.397.663 динара 
Како је већ речено ови трошкови се исказују у четири подгрупе. 
 
1) Комуналије = 265.426 динара 
По висини ређају се трошкови: „Инфостан“ 168.576, ПТТ трошкови 

43.344, гориво 35.490, телефони 43.344, струја 21.794, такси 7.530 динара, 
итд. 

2) Радно ангажовање = 878.373 динара 
Трошкови се односе на тално ангажовано лице преко омладинске 

задруге, са пуним радним временом (648.684), лице ангажовано по уговору 
за књиговодствене послове (106.000) и ангажовање лица преко омладинске 
задруге на повременим пословима (123.689). 

3) Банкарска провизија = 41.385 динара 
За ове трошкове није потребно објашњење. 
4) Остало = 212.489 динара 
Највише је исплаћено за штампање Извештаја о раду за 2018. и 

Програма рада за 2019. годину (66.940), затим, канцеларијски материјал 
(28.518) и даље за друге робе и услуге по документацији. 

 
5. Дате донације и спонзорство = 258.200 динара 
„Стара Рашка“ добија донације и спонзорство, захваљујући њима и 

функционише, али у оправданим случајевима и она даје донације и 
спонзорство. 

На списку је 14 правних лица којима је „Стара Рашка“ у 2019. години 
дала донацију или спонзорство од 5.000 до 50.000 динара. Рангирани по 
износу помоћи на списку су: СПКД „Просвејта“ Београд; Удружење 
Прибојаца, Београд; Српска правопславна црква – за обнову Хиландара; 
СУТР „Горава“, Крајчиновићи (Прибој); Удружење Нововарошана, Београд; 
Удружење „Кнезови Рашковићи“, Штитково (Нова Варош); Удружење 
Крагујевчана, Београд; Дом културе Ивањица – за манастир Ковиље; 
Удружење „Братство Љујића“, Београд; Удружење Пријепољаца, Београд; 
Удружење гуслара, Прибој; Удружење Сјеничана, Београд; КД „Сунчани 
брег“, Београд; и Завичајно удружење „Краљево“, Београд.  

Поменута правна лица су чланови Хуманитарне организације 
„Стара Рашка“. 
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6. Маркетинг (репрезентација, реклама и пропаганда) = 

248.925 динара 
У ову групу трошкова сврстана су давања која на било који начин 

јачају углед и улогу Хуманитарне организације, доприносе њеном 
успешнијем раду, која улагања се вишеструко враћају, давања у духу 
обичаја и традиције. Без обзира што је у питању Хуманитарна организација 
без улагања у маркетинг не би била толико моћна. 

Трошкове маркетинга чине: новчане награде подељене на 
Скупштини Организације (60.000), урамљивање фотографија за изложбу у 
Новој Вароши (55.915), угоститељске услуге за госте из земље и дијаспоре 
(48.150), оглашавање (24.000), поклони донаторима и гостима (22.260), 
израда филам о Хуманитарној организацији (15.000), стручно предавање 
(15.000) и израда захвалница (8.000). 

Доста скромно., да је износ улагања и два пута већи било би 
оправдано. 
 

7. Хуманитарне и социјалне помоћи = 454.510 динара 
Корисници помоћи су углавном чланови Хуманитарне организације. 

Помоћ у случају тешке болести и смрти представља истинску хуманитарну 
помоћ. У 2019. години сви поднети захтеви су усвојени без обзира на верску, 
националну и политичку припадност. Било је укупно 14 захтева, у којима је 
исплаћено 174.000 динара, од 5.000 до 40.000 динара по кориснику. Овде 
није ушла набавка инвалидских колица (27.500). Имена корисника помоћи 
не објављују се. 

Набавка роба за Хуманитарну трибину односно за Вртић у Новој 
Вароши (прехрамбени производи, телевизори, постељина и др.) износила 
је 175.510 динара. За набваку хране за децу на Косову и Метохији 
Организација је уплатила 75.000 динара, по 25.000 динара од „Старе 
Рашке“ и наменских донација ХО „Срби за Србе“ и Предузећа „Тека 
градња“. 

Два сиромашна а одлична ученика Средње школе из Нове Вароши 
добила су помоћ од по 15.000 динара. 

 
8. Остале исплате = 826.229 динара 
Овде су сврстане исплате које по природи нису могле наћи место у 

некој од других група. 



54 

 

Највећа исплата (722.363) извршена је за изградњу инфраструктуре 
у селу Гобате код Нове Вароши из наменске донације породице Љујић из 
Шведске. Остале исплате односе се на трошкове наплате чланарине, 
угоститељске услуге (спавање и храна на путовањима у Рашку област), 
оправке компјутера, плаћање законских обавеза и др. 
 
      Укупни трошкови (исплате): 8.308.675 динара 
 
 Закључак по питању трошкова 
 Они којима су разложно представљени трошкови, а то су чланови и 
донатори Организације и читаоци Извештаја о раду омогућено је 
анализирање трошкова, могућност да дају примедбе и сугестије шта би 
требало мењати у расподели средстава. 
 Уједно ово може бити изазов за многе да дају подршку и помоћ овој 
хуманитарној, социјалној и националној Организацији, чији је рад крајње 
јаван и транспарентан. По много чему ово је јединствена Хуманитарна 
организација у земљи. Ниједна друга организација на овакав начин не 
обавештава детаљно своје чланове и донаторе. Ниједна друга 
опрганизација нема у свом Програму оволико послова и задатака, које 
обавља волонтерски, нема организације чији је рад толико частан и поштен 
као што је рад Хуманитарне организације „Стара Рашка“. 
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V КАКО У ТРЕЋУ ДЕЦЕНИЈУ (?) 
 

Ово питање не помиње се сада први пут. У Поглављу „У сусрет 
јубилеју и поглед у трећу деценију“ Извештаја о раду и финансијском 
пословању за 2018. годину, који је Скупштина усвојила, стоји: Трећу 
деценију рада „Старе Рашке“ могу обележити нови људи, већи број 
донатора и чланова правних лица, омасовљавање Организације, а пре 
свега и изнад свега помоћ државе. Питање Како даље (?) сада се наставља 
и продубљује. 

Вероватно ће обележавање Јубилеја – 20 година постојања и 
успешног рада Организације (23. априла 2020. године) донети новине и 
отклонити неке недоумице. 

Проблеми у трећој деценији могу настати у вези финансирања 
Организације и избора кадрова који би волонтерски водили Организацију. 
Први проблем се може избећи ако се пронађу стални и стабилни извори 
финансирања, а други увођењем професионалног рада, плаћеног рада, 
што би нарушило карактер хуманитарног рада, па и досадашњег рада у 
Хуманитарној организацији. 

Ако капацитети и потенцијали „Старе Рашке“, поменути у уводном 
делу овог Извештаја, не осигурају успешан рад у наредном периоду, 
проблем је могуће превазићи на један од начина: уз помоћ државе, 
спајањем или припајањем сродној организацији или увођењем 
професионалног (плаћеног) рада. 

Не сме се дозволити урушавање садашњег имиџа Организације, да 
јој углед падне испод данашњег нивоа, да „потамне“ признања и 
одликовања заслужена и добијена у претходном периоду. На њих се увек 
са поносом позивати као и на резултате минулог рада који треба да 
осигурају будућност ове хуманитарне, социалне и националне 
организације.  
 
26. фебруар 2020. године                       У П Р А В Н И   О Д Б О Р 
               Војин Вучићевић, председник  

                                                                                                                                                                       


