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ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„С Т А Р А  Р А Ш К А“ 
Б р о ј: 8126 - 1/2019 

Ф е б р у а р 2019. године 

Б   Е   О   Г   Р   А   Д 

 Хуманост и племенитост деле исте 
вредности. 
Хвала Вам за хуманост у овом 
Извештају, а за Вашу племенитост 
награда ће Вам доћи са друге стране. 
Будите и даље хумани и племенити. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

И 

ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

 

ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

“СТАРА РАШКА” ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

Београд, фебруар 2019. 
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I. УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА И ЈАВНОСТ РАДА 

 
 Захтева за хуманитарне и социјалне помоћи све је више, а до 
средстава се све теже долази. Смањује се број донатора и износ 
појединачних донација, због гашења фирми, промене власничке структуре 
или лошијег пословања. У таквој ситуацији Хуманитарна организација све 
више прибегава робним донацијама, јер је лакше доћи до робе него до 
новца. У очекивању системских решења државе у вези пореских олакшица 
за хуманитарне робне донације која се одлажу годинама, „Стара Рашка“ је 
спремна да повећа обим робних хуманитарних давања. 
 Хуманитарна организација свој рад, пре свега стицање и трошење 
средства чини јавним, свакоме доступним. У односу на многе „моћне“ 
хуманитарне организације које прикривају своје пословање она ради 
транспарентно, али јој такав рад не доноси наклоност државних органа, коју 
исказују према „моћним“ и „успешним“ организацијама. Због тога са тим 
организацијама „Стара Рашка“ губи трку. Привилегованим хуманитарним 
организацијама наклоност моћних појединаца омогућава да средства 
троше на само њима знан начин. Можда ће се нешто променити у 
2019.години, години јубилеја Хуманитарне организације „Стара Рашка“ (20 
година постојања и успешног рада).  

 

II. ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ 
ИЗ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 Програм рада за 2018. годину усвојио је Управни одбор у марту 
2018. године, у коме су детерминисане годишње активности. Извршење 
задатог зависило је од више фактора, а највише од расположивих 
средстава. Део задатака из Програма није реализован, који се сходно 
Статуту Организације преносе у наредну годину. 
 Главни разлог за нереализовано је изостала очекивана помоћ 
државе, јер на конкурсима ниједно ресорно министарство није препознало 
циљеве и задатке „Старе Рашке“. Због тога није реализован пројекат Борба 
против „беле куге“, иако је на плану склапања бракова било договора и 
обећања од стране државних органа. Други пример, изостала су средства 
за пројекат Манифестација на Јавору. Једно од садржаја ове 
Манифестације је Српско коло, па и оно није добило финансијску подршку, 
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иако је као културно наслеђе ушло у УНЕСКО. Наиме, Хуманитарна 
организација је још 2008. године основала на Јавору Сабор српске 
омладине из матице и расејања, на коме се извођењем негује и чува Коло 
као културно наслеђе у земљи и дијаспори. За ресорна министарства ништа 
не значи што је до сада на Јаворском сабору учествовало око 70 српских 
ансамбала из земље и дијаспоре, а гледало их више од 100.000 људи. 

 
Јавор: Игра због које се долази на Јавор 

 
   Јавор: Српско коло – културно наслеђе у УНЕСКО-у 

 
 У наставку реализовани пројекти, програми и планови: 
 

 1. Обележавање Дана Организације 
Обележавање Дана Организације протекло је у знаку обележавања 

Славе и одржавања годишње Скупштинe. Тог дана је снег оковао читав 
Балкан, па и Београд, те је умногоме отежало долазак гостију из Рашке 
области, Хрватске и Румуније. 

 
Број присутних на Скупштини Организације потврђује њена достигнућа 
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26. фебрура 2018. године, у Храму Светог Димитрија на Новом 
Београду, „Стара Рашка" је осамнаести пут обележила своју Славу Свети 
Симеон Мироточиви. У присуству око стотину чланова и гостију, међу 
којима су били: г. Никола Селаковић - генерални секретар председника 
Републике, др Милета Радојевић - директор Канцеларије за вере при 
Министарству правде и делегација Војске Србије. 

 
Важни гости на Слави ХО: г. Никола Селаковић,  

др Милета Радојевић и домаћин Славе г. Бранислав 
Баћовић 

 
Храм св. Димитрија:Слава Организације Свети 

Симеон Мироточиви 

Резање славског колача је служио Његово Преосвештенство  
владика милешевски г. Атанасије (Ракита) уз саслужење првог свештеника 
Војске Србије мајора Слађана Влајића, званичног изасланика начелника 
Генералштаба Војске Србије, и старешине Храма оца Рајка Недића. Његово 
Преосвештенство владика милешевски Г. Атанасије је у својству 
изасланика Његове Светости патријарха српског Г.Г. Иринеја званично 
Организацији честитао крсну Славу. 

 
Резање Славског колача са домаћином Славе г. 

Браниславом Баћовићем 

 
Домаћин Славе г. Бранислав Баћовић поздравља 

госте на Славском ручку 

После верског обреда у Храму за све госте служен је славски ручак 
у Ресторану "Маринада" на Сави. Његово Преосвештенство владика Г. 
Атанасије је благословио славски ручак. 

Домаћин Славе ове године је био угледни српски привредник г. 
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Бранислав Баћовић, власник предузећа „Транспортшпед" из Београда. 
Госте су поздравили: у име председника Организације г. Војин 

Вучићевић - извршни директор за пројекте, домаћин Славе г. Бранислав 
Баћовић и председник Управног одбора г. Милован Ивановић. 

Славски ручак су својим присуством увеличали министар у Влади 
Републике Србије г. Бранислав Ружић, генерални директор „Србијагаса" г. 
Душан Бајатовић, академик Матија Бећковић и глумац г. Иван Бекјарев. 

У вечерњим часовима одржана је редовна и изборна Скупштина 
Организације у свечаној сали Градске општине Нови Београд којом је 
председавао г. Зоран Пешовић, председник Скупштине Организације. 

 
Радно председништво (с лева на десно): Милован Ивановић, Зоран Пешовић,  

Милојко Обућина, др Зага Попадић и др Бајо Цмиљанић 

На почетку седнице приказан је филм "Година пунолетства" који 
је подсетио на активности Организације од оснивања до краја 2017. 

Скупштини су се обратилии угледни гости: г. Лазар Рвовић - 
председник општине Прибој, г. Хазбо Мујовић - председник општине 
Сјеница и г. Радосав Васиљевић - председник општине Нова Варош. 

Многи који су били спречени да присуствују Скупштини послали су 
телеграме. Од пристиглих телеграма издвојен је и прочитан телеграм г-ђе 
Драгане Вараклић из Торонта, која је Организацији честитала Славу и 
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Скупштини пожелела успешан рад у име Канадско-српске Хуманитарне 
фонадције „Стара Рашка“ из Канаде и у своје име. 

У складу усвојеног Дневног реда Скупштини је председница 
Надзорног одбора г-ђа Рената Смиљанић поднела Извештај о раду 
Надзорног одбора, који је усвојен без дискусије. 

Свим члановима Скупштине је пре почетка седнице подељен 
Извештај о раду, а председник Управног одбора г. Милован Ивановић 
поднео је Извештај о раду и финансијском пословању Организације за 
предходну годину, који је усвојен једногласно.  

За успешан рад уследила су и признања најзаслужнијима. Имајући 
у виду да је Организација у 2017. обележила своје пунолетство, на 
Скупштини је уручен већи број признања у више категорија.  

 
За подршку успешном раду Организације у 2017. години 

додељиване су Захвалнице, а њих су добили: 

 
Г. Радосав Васиљевић, председник општине Нова Варош,  

за пример је свим председницима општина у Рашкој области 
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Г. Гаврило Грбан, у име Управе за вере, прима 

заслужено признање 

 
Г. Његослав Трифковић, велики донатор и пријатељ 

„Старе Рашке“, прима заслужено признање 

 Хуманитарна фондација "Стара Рашка" - Торонто; 

 Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Владе 
Републике Србије - Београд; 

 СУТР "Маринада" - Београд; 

 Општина Нова Варош - Нова Варош; 

 Општина Прибој - Прибој; 

 Општина Ивањица - Ивањица; 

 Општина Пријепоље - Пријепоље; 

 Општина Сјеница - Сјеница; 

 Београдска аутобуска станица (БАС) АД - Београд; 

 "Rad Commerce" DOO - Београд; 

 "MDG" DOO - Пријепоље;   

 „Candy" DOO - Суботица; 

 IBIS-Instruments" DOO - Београд; 

 „ИМП - Аутоматика" ДОО - Београд; 

 „Hypo Alpe Adria Banka" AD - Београд; 

 "Movem Toy" DOO- Београд; 

 "Dexy Co" DOO - Београд; 

 Градска општина Нови Београд - Београд; и 

 Бисенија Љујић -  Бјув (Краљевина Шведска). 
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За сарадњу и допринос успешном остваривању 
циљева и задатака Организације Златну 
плакету су добили: 

 
Преседник КУД-а „Свети Ђорђе“ из Станчева 

(Румунија) прима „Златну плакету“ 

 
Председница КУД-а „Ђоко Патковић“ из Боботе код 

Вуковара прима „Златну плакету“ 

 Компанија „Тоза Марковић" из Кикинде; 

 СКУД „Свети Ђорђе" из Станчева код Темишвара у Румунији;  и 

 СКУД „Ђоко Патковић" из Боботе код Вуковара у Хрватској. 
Захвалнице и Златне плакете је уручио председник Управног 

одбора г. Милован Ивановић. 
У години пунолетства Организације Управни одбор је својим 

вишегодишњим донаторима уручио поклон у виду симбола села назван 
„Песма о сукну“, стихове написане на дрвеној подлози, аутора Мухамеда 
Хамка Ровчанина из Нове Вароши. Пре уручења поклона аутор је прочитао 
стихове песме, што је изазвало буру емоција у публици и велики аплауз. 

Сукно су добили: 

 " Dexy Co" DOO - Београд; 

 Омладинска задруга „Београд" - Београд; 

 „Путеви" ДОО - Ивањица; 

 „Movem Co" DOO - Београд; 

 СУТР „Маринада" - Београд; 

 „Транспортшпед" ДОО - Београд; 

 Трговинско пословни центар „Орашац" - Београд; 
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 Хуманитарна фондација "Стара Рашка" - Торонто; 

 Породица Вараклић - Торонто; 

 „NCA Investment Group" DOO - Београд; 

 „ИМП - Аутоматика" ДОО - Београд; 

 "Rad Commerce" DOO - Београд; 

 „Dragon Fly" DOO - Београд; 

 Београдска аутобуска станица (БАС) АД - Београд; и 

 „IBIS-Instruments" DOO - Београд. 

 
Идејни творац сувенира Сукно г. Војин Вучићевић је лично уручио сувенир добитницима 

 
Установљену награду "Гордан Ранитовић" за 2017. годину, 

добио је истанкнути новинар РТС-а г. Бранко Станковић, рођени Ужичанин, 
аутор емисије „Квадратура круга". Образложење за доделу награде дао је 
г. Драган Лаптошевић, председник жирија за доделу награде. Кратку 
биографију лауреата прочитао је новинар мр Иван Голушин, а награду је 
уручила кћерка пок. Гордана Ранитовића г-ђица Нађа Ранитовић, која је 
добитнику поклонила и збирку песма свог оца „Гнездо". 
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Бранко Станковић прима награду „Гордан Ранитовић“ 

 Г. Бранко Станковић се захвалио на награди и истакао да наредног 

дана, 27. фебрура 2018. године, обележава 16 година емитовања 

„Квадратуре круга" и да је ово признање за њега част. 

 

Ни ове године нису заборављени они који су будућност Рашке области и 

Србије, а то су студенти из Рашке области, са Београдског универзитета. 

Новчану награду у вредности од по 20.000 динара добили су: Никола 

Мартаћ из Новог Пазара, студент мастер студија на Шумарском факултету, 

са просечном оценом четврте године основних академских студија у 

школској 2016/2017 од 9.00 и Недим Турковић из Сјенице, студент друге 

године Пољопривредног факултета са просечном оценом у школској 

2016/2017 од 8.70.  Финансијску подршку у износу од 10.000 динара добила 

је студенткиња друге године Пољопривредног факултета Марина Терзић из 

Прибоја, за успех у школској 2016/2017 од 8,54. Награде је уручио 

председник Комисије за студентске награде др Бајо Цмиљанић. 
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Др Бајо Цмиљанић на дан Скупштине организације уручио је награде  

најбољим студентима из Рашке области 

 Годинама уназад у раду Организације су спровођене правне норме 
усклађене са променама у законодавству Републике Србије из области 
рада невладиног сектора, иако нису биле уграђене у Статут Организације. 
Све неопходне измене су у претходној години сублимиране и уграђене у 
нови текст Статута који је усвојен на годишњој Скупштини. 
 Имајући у виду да је ова Скупштина била и изборна, у складу са 
Статутом Организације, а због истека мандата разрешени су Управни и 
Надзорни одбор и на предлог Кадровске комисије којом је руководио 
председник Организације г. Рајко Добросављевић Скупштина је, на мандат 
од две године, изабрала нове чланове Управног одбора и Надзорног одбора. 
 У нови сазив Управног одбора су изабрани: Аврамовић Свето, 
Вучићевић Војин, Ивановић Милован, Јањушевић Зоран, Лаптошевић 
Драган, Мр Љујић Велибор, Нијемчевић Зоран, Остојић Драгојле, Мр 
Рашула Игор, Словић Драган, Секулић Томислав, Томашевић Радиша, 
Трифковић Његослав, др Цмиљанић Бајо и Шијаковић Недељко. 
 У нови сазив Надзорног одбора су изабрани: Мосуровић Лазар, 
Обућина Милојко, Поповић Благоје, Романдић Бобан и Смиљанић Рената. 
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На крају седнице председавајући је обавестио Скупштину 
да је домаћин Славе Организације за 2018/2019. годину 
Управни одбор Организације, а након тога је уприличен 
скроман славски коктел.  
О Скупштини „Старе Рашке“ су писале и „Франкфуртске 
вести“ издање за Канаду и Западну Европу.  

 

 2. Хуманитарне активности и помоћи 
С обзиром на хуманитарни карактер Организације, највећи део 

њених активности мора бити у функцији пружања помоћи најугроженијима, 
тако је било и то се сигурно неће мењати ни у будућности. 

 
 2.1. Хуманитарна помоћ деци у Рашкој области 

 Ако се по јутру дан познаје, било је јасно да Организацију у 2018. 
години очекују велики успеси. У прилог томе говори успешно започета 
година поделом Божићних поклона у четири града Рашке области. Као и у 
претходних дванаест година и ове године Хуманитарна Фондација „Стара 
Рашка" из Канаде обрадовала је за Божићне празнике православну 
сиромашну и болесну децу у Сјеници, Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши. 
До сада Фондација из Канаде је за ову намену у Рашку област послала око 
690.000 канадских долара, око пола милиона евра, а у 2018. години 58.000 
долара. Велика заслуга за ову вишегодишњу донацију припада 
Организацији из Београда. 

Пријепоље: општина Пријепоље предњачи 
 са бројем примаоца Божићних поклона 

 
                       Прибој: Подела Божићних поклона  

                   у Дому културе 

 Овог пута за три дана 965 малишана добило је поклон од по 5.000 
динара (Пријепоље 425, Прибој 270, Нова Варош 190 и Сјеница 80 деце). 
Организација се по једанаести пут прихватила обавезе (у једном случају 
поклоне је делила Српса православна црква) да организује поделу ових 
наменских средстава.  
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Сјеница: малишани са радошћу примају Божићне 

поклоне 

 
Прибој: деца су приредила приредбу за своје 

добротворе 

 

 
Сјеница: Делегација „Старе Рашке“ у хуманитарној мисији 

 Поделу поклона организовале су Испоставе „Старе Рашке" у 
поменутим градовима. За ове поклоне пријаве је поднело више од 4.000 
заинтересованих, па је јасно да су Испоставе имале тежак посао да направе 
објективну ранг листу.  
 У исто време уручен је поклон Одељењу физикалне медицине 
Болнице у Пријепољу. Донирана су два медицинска апарата за електро-
стимулацију у вредности око 100.000 динара. Донацију је обезбедила 
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Организација и Предузеће „Electronic Design Medical" DOO из Београда. 

 
Др Зага Попадић уручује донацију за Болницу у Пријепољу 

 Ову хуманитарну акцију, више него икада, пропратили су медији у 
Србији. По први пут са поделе је уприличено и директно укључење у 
емисију на РТС под називом „Србија данас". Ангажовао се и Јавни сервис 
Војводине (РТВ), али и локални и регионални медији као што су „Глас 
западне Србије", ТВ „Прибој", РТВ „Нови Пазар" и ТВ „Форум". Од писаних 
медија, након објављивања вести на ТАНЈУГУ, треба истаћи текстове које 
су објавиле „Вечерње новости" и локалне новине које излазе у градовима у 
којима је дељена помоћ. Посебно место, због наших донатора из Канаде, у 
медијском представљању има текст који су објавиле најчитаније новине 
српске дијаспоре „Франкфурске вести" - издање за Канаду. 

 
2.2. Пружање помоћи оболелим од леукемије и других  
       тешких карцинома 

 На простору Старе Рашке има на стотине оболелих од леукемије и 
других облика карцинома. Међу њима је велики проценат деце, па 
Организација није имала избора него да се укључи у процес пружања 
помоћи у њиховом лечењу. Организација за ову намену организује 
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прикупљање средстава у земљи и иностранству под слоганом "Хуманост 
нема нацију".  

Тренутно за пружање помоћи 
болеснима изостају системска решења 
државе. Лечење се свело на 
појединачну помоћ људи „великог 
срца", а у Организацији на извршног 
директора за здравство др Заге 
Попадић. Она комуницира са свима 
који могу да помогну. У сталном је 
контакту са председницима општина у 

Рашкој области и потенцијалним донаторима. Захваљујући својој упорности 
обезбедила је значајну количину финансијских и материјалних средстава, 
али реално гледајући тиме се покрива само незнатан део потреба за 
трошкове лечења ове популације. У више наврата током године 
Организација је помагала оболелима у Рашкој области да добију место и 
термине за лечење у здраственим установама у Београду, а за њихову 
терапију проналазила је доноре сепарисаних тромбоцита и других крвних 
деривата. Свим донорима, на име њихових трошкова, обезбеђиване су 
једнократне новчане надокнаде, а једном броју породица оболелих др 
Попадић је обезбедила финансијска средства за решавање логистичких 
проблема у процесу лечења. 

 
 2.3. Прикупљање и реализација робне помоћи и услуга  
        за Рашку област 

У 2018. години Организација је обезбедила значајне количине 
робних донација и вредних услуга које по вредности премашују новчане 
донације. 

 
Пун шлепер Новогодишњих пакетића „Dexy Co“ 

 
Шлепер са иконографијом „Старе Рашке“ 
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По значају и вредности на првом месту је асфалтирање пута 
Љепојевићи – Јавор у општини Нова Варош, чија вредност радова 
премашује 30.000.000 динара. Због Манифестације на Јавору, у оквиру 
које се поред осталог обележава Јаворски српско-турски рат 1876-1878. уз 
учешће Војске Србије односно Министарство одбране, државни врх и 
Предузеће „Путеви Србије“ прихватили су образложен захтев организатора 
Манифестације Хуманитарне организације „Стара Рашка“ да се овај пут 
асфалтира, у дужини од 3,5 км. Више о путу у одељку 3.1. овог Ивештаја. 

 
За децу у предшколским установама у Прибоју, Пријепољу и Новој 

Вароши обезбеђени су новогодишњи пакетићи за сву децу у овим 
установама, за њих 1.700, и велике количине хране, играчака, одеће и обуће. 
Дародавац новогодишњих поклона, играчака, одеће и обуће, у вредности 
око милион динара, било је Предузеће „Dexy Co" из Београда, коме су у 
пословању деца циљна група. Власник Предузећа је г. Слободан Вучићевић, 
пореклом из Рашке области. У исто време (21. и 22. децембра) дечијим 
установама у три наведена града уручено је више тона прехрамбених 
производа, за потребе њихових кухиња. Помоћ се састојала од: брашна, 
шечера, уља, пасуља, кромпира, млечних и кондиторских производа. Део 
робе је робна донација, а део је „Стара Рашка“ набавила својим средствима. 
Робни донатори су били: Млакаре „Kuč Company" и „Млекар" из Крагујевца, 
чији су власници Куч Јездимир и Мијат, родом са Пештери; Млекара 
„Брђанка" из Штиткова, општина Нова Варош (Милош и Љубенко Вјетровић); 
и др Јово Лојаница из Сјенице, (300 кг хељдовног брашна). За набавку робе 
за дечије кухиње било је наменских новчаних донација: Предузеће „Candy" 
из Суботице (власник Бранислав Шипош) 100.000, Институт „Михаило 
Пупин - Аутоматика" из Београда (директор Миленко Николић) 25.000 и 
Удружење Прибојаца (председник Зоран Пешовић) 10.000 динара, затим 
двадесетак физичких лица чија имена ће бити објављена у поглављу 
„Прикупљање средстава“, одељак 3.б. Наменске донације овде поменутих 
правних лица ушле су у Поглавље „Прикупљање средстава“, одељак 3.а. 
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Нова Варош: Вртић „Паша и Наташа“ – подела 

пакетића фирме „Dexy Co“ 

 
         Пријепоље. Подела Новогодишњих пакетића 

 
Истовар  хране  за  дечије  вртиће 

 
у  Рашкој  области 

 
Прибој: ПУ „Невен“ – захвалност „Старој Рашкој“ 

 
Прибој: ПУ „Невен“ – у очекивању поклона 

 
Прибој: ПУ „Невен“ – подела Новогодишњих 

пакетића 

 
                  Делегација „Старе Рашке“ која је 

            реализовала поделу пакетића и хране у РО 
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Кикинда: делегација „Старе Рашке у посети Компанији „Тоза Марковић“ 

 На састанку представника „Старе Рашке“ и Компаније „Тоза 

Марковић“ из Кикинде договорена је донација велике количине црепа и 

керамичких плочица, које из оправданих разлога нису испоручене у 2018. 

години, али ће испорука бити у 2019. години. 

 

  
Др Попадић са делегацијом Сјенице у Амбасади Исламске Републике Иран у Београду  

На иницијативу извршног директора за здравство у Хуманитарној 
организацији др Заге Попадић 2018. одржан је састанак са амбасадором 
Републике Иран у Београду, на ком састанку је упућена молба за донацију 
једног санитетског возила за потребе Дома здравља у Сјеници. ЊЕ г. 
Хосеин Мола Абдулахи обећао је разматрање молбе. 

 
2.4. Одржавање у Сјеници Трибине "Хуманост нема нацију" 

 

 Одржавање хуманитарних трибина у Рашкој области показало се 
оправдано. До сада су одржане у Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши, све 
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у организацији извршног директора за здравство Хуманитарне организације 
др Заге Попадић. Таква Трибина под слоганом „Хуманост нема 
нацију“ одржана је и у Сјеници 28. маја 2018. године. 

 
Сјеница: Трибина „Хуманост нема нацију“ 

  
Дечији КУД „Гајрет“ из Сјенице отвара Трибину 

  
Трибина у Сјеници: Обраћање представника „Старе Рашке“ 
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 У препуној сали Дома културе Трибина је почела дечијим културно-
уметничким програмом, у присуству председника општине Сјеница г. Хазба 
Мујовића, који се обратио скупу и у том обраћању надахнуто говорио о 
Хуманитарној организацији и др Заги Попадић. Присутне је у име „Старе 
Рашке“ поздравио председник Управног одбора г. Милован Ивановић. О 
својој посвећености хуманитарном раду говорила је др Попадић. 
 

 
Поклон великом пријатељу „Старе 

Рашке“ историчару Салиху Селимовићу 

 
Хуманитарна помоћ за Брежанин Амину 

  
 Мотив одржавања трибина, па и ове у Сјеници, јесте подела 
хуманитарне помоћи од стране Хуманитарне организације „Стара Рашка“. 
Овде су помоћ добили: оболели од леукемије и других карцинома, Дом 
здравља са стационаром, школе и предшколске установе и физичка лица. 
Дато је дечијем вртићу „Маслачак“ компјутер, постељине (50) и играчке 
(150); Дому здравља са стационаром антиалергијски јастуци (30), 
прекривачи(30); Вртићу Исламске заједнице антиалергијски јастуци (5) и 
прекривачи (5); Центру за социјални рад 40.000 динара, за пет оболелих од 
леукемије по 8.000 динара; затим по један лап-топ ученицама генерације 
Лидији Ђурковић из ОШ „Свети Сава“ у селу Баре и Тањи Каличанин из ОШ 
„Бранко Радичевић“ у селу Штаваљ; и компјутер историчару г. Салиху 
Селимовићу из Сјенице. Робу су преко Хуманитарне организације даровали: 
„Lovac Co" DOO,  “Dexy Co”  и „Србоауто“, сви из Београда, затим „Eloksal 
Company" из Новог Пазара. Део робе је набавила „Стара Рашка“ из својих 
средстава. Укупна вредност поклона на Трибини је око 600.000 динара. 
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Поклони Предузећа „Dexy Co“ за Дечији вртић „Маслачак“ у Сјеници 

 

2.5. Остале хуманитарне и социјалне помоћи 

Један од задатака Организације је давање хуманитарних помоћи. 
Непредвиђене ситуације у пракси намећу потребу да се некада помоћи дају 
и мимо усвојених планова, што и Статут Организације допушта. По 
захтевима, а према својим могућностима, Хуманитарна организација је 
пружала хуманитарне и социјалне помоћи: Дечијем одељењу Болнице у 
Ужицу купљен је део опреме за кухињу, Месној заједници Кратово (Прибој) 
дат је новац за обнову Задружног дома, Месној заједници Негбина (Нова 
Варош) дат је новац за изградњу пута и Болници са стационаром у Сјеници 
дата су два телевизора и одређена количина намештаја, мимо давања на 
Трибини у Сјеници.  

Треба да буду у приоритету давања за више корисника, али се не 
могу искључити и давања помоћи појединцима, физичким лицима, односно 
породицама.  

 
Пријепоље: Кућа породице Томашевић након пожара 

 
Тутин: Кућа у изградњи за породицу Бојовић 
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Породици Баја Томашевића из Бабина (Пријепоље) дата је помоћ 
за обнову изгореле куће. Породици Бојовић из Источног Мојстира у општини 
Тутин дата је финансијска помоћ за изградњу куће. У питању је самохрана 
мајка (родом из Албаније) са двоје малолетне деце. Удови Љуљети 
Симовић из Добриловића у општини Прибој, родом из Албаније, 
Хуманитарна организација је платила таксу за добијање српског 
држављанства. 
  Двадесетак породица и појединаца добило је хуманитарну помоћ 
због смрти и болести у породици, елементарних штета, угинућа стоке и 
крајње угрожености, у распону од пет до двадесет хиљада динара. Следећи 
ранију праксу Организација не објављује њихова имена. 
 Већи број правних субјеката добио је донацију или други вид помоћи. 
Њихова имена и износ помоћи биће у поглављу „Утрошак 
средстава“ одељак 4. 
   

 3. Социјално-друштвени програми и њихов значај 
Активности Организације на социјалном-друштвеном плану 

одвојени су од хуманитарних активности, али то не значи да им се не 
придаје озбиљан значај. Даље у наставку су наведена три програма, али 
Организација спорадично реализовала је пуно више. 

 
 3.1. Манифестација „Јавор 2018" 

 Манифестација на Јавору одржава се од 2008. године и попримила 
је национални карактер. Она враћа сећање на српске ратнике из Јаворског 
српско-турског рата 1876-1878. године. 
 У 2018. години Манифестација је одржана на Петровдан 12. јула, у 
организацији Хуманитарне организације „Стара Рашка“ и локалних 
самоуправа општина Ивањица и Нова Варош, под покровитељством 
председника Србије г. Александра Вучића, чији је изасланик био генерални 
секретар председника Републике г. Никола Селаковић. Била је то до сада 
најуспешнија Манифестација, посебно захваљујући г. Селаковићу. 
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Јавор: г. Селаковић се обраћа народу 

 

  
Јавор: Г. Селаковић и г. Вучићевић у 
разговору о помоћи Рашкој области 

Јавор: Уживање у културно-уметничком програму 

  
 Ток Манифестације одвијао се по утврђеном протоколу, што је код 
народа оставило позитиван утисак о њеном значају. Манифестација је 
практично почела дан раније, у предвечерје Петровдана, када су ансамбли 
културно-уметничких друштава из дијаспоре у организацији „Старе Рашке“ у 
Београду обишли Авалски торањ и трофејну собу Фудбалског клуба 
„Црвена Звезда“ и били гости на ручку Студентском дому „Радојка Лакић“ на 
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Авали. Истог дана у вечерњим часовима у орагнизацији Дома културе из 
Ивањице ансамбли су Ивањичанима на Градском тргу бесплатно извели 
концерт, а на крају су са домаћинима развили коло, оно које ће се сутрадан 
вити на Јавору.  

  
Са Авлског торња се види пола Србије Студентски дом „Радојка Лакић“ на Авали 

  
Селфи са Маракане за успомену Игра за грађане Ивањице 

  
 У предвечерје Јаворског сабора, у среду 11. јула, по Програму рада 
за 2018. и по устаљеној пракси за своје велике донаторе и пријатеље 
Хуманитарна организација је организовала крстарење Увачким језером, 
Кањоном реке Увац, стаништем Белоглавог супа, са ручком у природи и 
посетом Леденој пећини. То дружење било је од користи за Организацију, 
јер придобија дародавце, а било је од користи и за присутне привреднике, 
јер су разговарали о међусобној сарадњи.  
 За оне који нису били на овом крстарењу, а требало је, Хуманитарна 
организација је организовала ново крстарење у предвечерје Госпођиндана, 
у понедељак 27. августа, који су на Госпођиндан 2018. присуствовали 
освећењу радова на обнови Храма у Штиткову. 
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Уживање у лепотема Увачког језера Крстарење: Искрцавање, време је ручку 

  
Меандри реке Увац Ледена пећина 

Кањон реке Увац – станиште Белоглавог супа 
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Званични програм Манифестације је почео литургијом у Цркви спомен-
костурници српских ратника, коју је служио епископ милешевски г. Атанасије 
(Ракита) уз саслужење свештенства милешевске и жичке епархије и Војске 
Србије. 

  
Литургија у Цркви спомен костурници на Јавору 

  
 По протоколу су положени венци на споменик мајору Илићу и на 
споменик на Калипољу, уз почасти гарде Војске Србије (војни оркестар и 
почасна јединица). Венце су положили г. Селаковић у име председника 
државе, председници општина Ивањица и Нова Варош, представници 
„Старе Рашке“, организације које негују традиције ослободилачких ратова и 
школе које носе име мајора Илића. 
 

  
Јавор: Г. Никола Селаковић полаже венац 

председника Републике Србије г. Александра Вучића 
Јавор: Полагање венаца на споменик мајору Илићу 
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Делегација „Старе Рашке“ полаже венац на споменик 

мајору Илићу 
Калипоље: Г. Никола Селаковић полаже венац 

председника Републике Србије г. Александра Вучића 

  
Делегација „Старе Рашке“ полаже венац на споменик јунацима Калипољске битке 

 
 Наведено јесте значајан део програма, али ће се то понављати и 
наредних година. Био је део програма за вечно памћење, који се никада 
неће поновити. Реч је о отварању новоасфалтираног пута Љепојевићи-
Јавор, о чему је већ било речи у овом Извештају. Пут је отворио и о његовом 
значају говорио г. Никола Селаковић. Између осталог је рекао да ће на 
простору Рашке области бити још оваквих путева, и рекао је да за овај пут 
велика заслуга припада Организацији „Стара Рашка“. Предложио је да се 
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пут зове Пут Старе Рашке, што би асоцирало на географски простор Старе 
Рашке и назив Хуманитарне организације. Предлог су присутни са 
одушевљењем прихватили. 

 
Пут су заједно отворили: Изасланик 
председника Србије, председници општина 
Ивањица и Нова Варош, представник „Старе 
Рашке“ и извођач радова „Путеви“ из Ивањице 

 
Асфалтирање пута преко Јавора 

  
 Приликом отварања пута поред г. Селаковића присутнима су се 
обратили председници општина Ивањица и Нова Варош, г. Зоран Лазовић 
и г. Радосав Васиљевић, а говорио је и извршни директор у „Старој Рашкој“ г. 
Војин Вучићевић. 

 
 
На програму је био Час историје, 
овог пута у поставци изложбе 
слика и графика из Јаворског рата, 
чије је оригинале Хуманитарна 
организација обезбедила од 
Историјског музеја у Паризу. 
Изложбу је отворио г. Селаковић. 
 
 

 За време извођења културно-уметничког програма са бине су се 
народу обратили г. Селаковић и поменути председници општина, да још 
једном изложе планове за Рашку област и да народу дају наду за бољи 
живот и опстанак у Рашкој области. 
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Српско коло – Игра због које се и дошло на Јавор 

  
Ни изворне певачке групе нису изазвале ништа мање одушевљење код публике 

  
 После завршеног културно-уметничког програма, у коме су 
учествовали: ансамбли из Темишвара, Вуковара и Бања Луке, локална 
културно-уметничка друштва и изворне певачке групе из Ивањице и Нове 
Вароши, организатори су приредили заједнички ручак за све учеснике у 
програму и госте. 
 Учесници у програму, организатори Манифестације, гости и 
сабораши растали су се, да би се опет сабрали на Петровдан 12. јула 2019. 
године. 
 
 3.2. Подршка народним окупљањима 

„Стара Рашка“ одржава контакте и сарадњу са великим бројем 
субјеката, посебно са онима који су везани за Рашку област. Потврда 
реченог је број и структура чланова прваних лица, која годинама подржавају 
Хуманитарну организацију. У 2018. години Организација је била присутна 
на славама, скупштинама и другим окупљањима код удружења Прибојаца, 
Нововарошана, Пријепољаца, Ужичана, Ариљаца, Сјеничана,  
Крагујевачана, Краљевчана, Пљевљака, Косјераца, Бајинобаштана, у 
Манастиру Ковиље, општина Ивањица, Цркви у Штиткову, општина Нова 
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Варош, на Сабору „Двојничара“ на Јавору, „Нушићијади“ у Ивањици, 
присуствовала на разним скуповима, предавањима, промоцијама и сл.  

 
Председник општине Нова Варош предаје Захвалницу „Старој Рашкој за успешну сарадњу у 2017. години 

  
Захвалнице Удружења Сјеничана и Прибојаца за успешну сарадњу са „Старом Рашком“ 

Великом броју поменутих субјеката „Стара Рашка“ је пружала 
финансијску помоћ да реализују своје програме. Већи број наведених 
удружења су чланови „Старе Рашке“ у својству правног лица. 
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3.3. Инвестициона улагања и помоћ селу 

„Стара Рашка“ приоритетно брине о деци, а потом о селу Рашке 
области. 

Део наменске донације из Шведске „Стара Рашка“ је уложила у 
изградњу инфраструктуре у селу Гобате у општини Нова Варош (1.798.275). 

У 2018. години Организација је наставила деценијску праксу помоћи 
воћарима у Рашкој области, па је тако у општинама Прибој, Пријепоље и 
Нова Варош воћарима подељено више од 3.000 садница (шљиве, јабуке, 
крушке, трешње, вишње, ораха и леске). Овај важан пројекат за село 
остварује се у сарадњи са локалним самоуправама на чијој територији се 
деле саднице.  

  
Преузимање садница у Расаднику МИНД у Чачку 

До сада је подељено око 30.000 садница, набављених у Расаднику 
МИНД у Чачку (Љубић). Саднице су положиле тест у Лимској долини и шире, 
тако да ће се наставити набавка садница у овом Расаднику, уз даљу 
партиципацију воћара. 

  
Подела садница воћарима у Прибоју и Пријепољу 

О ангажовању и заслузи „Старе Рашке“ за асфалтирање пута преко 
Јавора доста је речено у овом Извештају. Овде се пут помиње јер је у 
функцији села, с тим што има међуопштински и регионални значај. Овај пут 
за житеље подјаворских села, а шире за све људе из овог дела Рашке 



35 
 

области, живот значи. Држава је обећала да ће бити још оваквих путева у 
Рашкој области. 

Помоћ Етно селу Штитково у општини Нова Варош дуго траје и од 
прворазредног је значаја. Помоћ у 2018. је вишеструка, пре свега везано за 
обнову Храма у овом селу, почев од финансијске помоћи до важне 
организационе помоћи. 

„Стара Рашка“ не може зауставити изумирање села, али може 
успорити његов нестанак. Само држава може зауставити његово 
пропадање и помоћи његов опоравак. Што се тиче „Старе Рашке“ увек ће 
бити опредељена да помогне селу. 

 

4. Остале активности Хуманитарне организације 
Није могуће навести све активности Организације у току године, али 

је неопходно навести оне за које је утрошено пуно рада и времена, а које 
помажу остваривању њених циљева и задатака.  

 
 4.1. Прикупљање средстава за остварење  
        циљева Организације 

Основ за функционисање Хуманитарне организације је новац и 
роба. О томе је било речи на почетку Извештаја. Донатори, спонзори и 
чланови Организације су одлучујући фактор за функционисање и опстанак 
„Старе Рашке“. И о томе је било речи у овом Извештају. 

Хуманитарна организација средства обезбеђује донацијама из 
земље и иностранства, спонзорством, чланарином правних и физичких 
лица, прилозима и другим помоћима, али и суфинансирањем државних 
органа путем учешћа на конкурсима за конкретне пројекте (локалне 
самоуправе). На овим важним пословима на прикупљању средстава за 
функционисање Организације потребно је више људи и огромно време. Те 
капацитете Хуманитарна организација нема, тако да послове обавља 
волонтерски мали број лица. У таквим условима оставрен је успех за 
дивљење, за који највећа заслуга припада добротворима односно 
дародавцима (донаторима). 

 
4.2. Сусрети и сарадња са Хуманитарном Фондацијом  
       „Стара Рашка" из Канаде 

Улога, значај и помоћ српске дијаспоре из Канаде за Рашку област, 
посебно за децу у Рашкој области, завређује пажњу државе Србије, а не 
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само Хуманитарне организације и људи у Рашкој области. Када се 
досадашња помоћ мери са пола милиона евра, тиме је све речено. Те 
помоћи није било све до 2003. године, када је делегација „Старе Рашке“ из 
Београда у Торонту успоставила контакт и сарадњу са српском дијаспором 
у Канади и када је у Торонту основала своју Филијалу „Стара Рашка“, која 
се касније успоставила као Кандско-српска хуманитарна Фондација „Стара 
Рашка“, на добробит људи у Рашкој области. 

Односе између две сестринске „Старе Рашке“, једне из Београд 
друге из Торонта, љубоморно се чувају и негују. То се чини максимално и 
дуготрајно. Сваког лета у Србији се одржавају срдачни сусрети са 
породицом Вараклић из Торонта, чије је порекло из Рашке области 
(Пријепоље). На тим састанцима се договара будућа сарадња. Камо среће 
за Рашку област, за Србију, да је више Вараклића. 
 

 4.3. Сарадња са верским заједницама 

„Стара Рашка“ је посвећена православљу, али поштује и друге 
вероисповести. Она је то потврдила и у 2018. години, што сведочи више 
података у овом Извештају. 

Три године Организација је присутна на обнови Храма св. 
Благовештења у Штиткову, Епархија милешевска, чији су темељи стари 360 
година, у чију обнову је до сада уложено око 100.000 евра. Обнова овог 
Храма у целости биће завршена у 2019. години. „Стара Рашка“ помаже 
изградњу и обнову сакралних објеката у Србији, а највише у Рашкој области. 
Хуманитарна организација има одличну сарадњу са Епархијом 
милешевском и њеним владиком г. Атанасијем. 

 

  
Штитково: др Милета Радојевић, најзаслужнији за 
обнову Храма у Штиткову, поздравио приложнике и 

госте 

ЊП владика милешевски одаје захвалност 
приложницима за обнову Храма 
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Милоје Мишко Рајковић из Гроцке, велики донатор 

ХО  и приложник за обнову Храма у Штиткову 
Војин Вучићевић прима од Цркве заслужено 

признање 

  
Др Милета Радојевић прима од Цркве заслужено 

признање 
Штитково: освећење новог звоника 

  
Др Милета Радојевић прима из руку владике 

милешевског највеће признање Епархије Орден 
Белог анђела, за допринос обнови Храма у 

Штиткову 

Г. Војин Вучићевић прима из руку владике 
милешевског највеће признање Епархије Орден 

Белог анђела, за допринос обнови Храма у 
Штиткову 
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Штитково: Његослав Трифковић за велику 

посвећеност Цркви, велико признање од Цркве 
Штитково: Првом човеку „Старе Рашке“ г. Рајку 
Добросављевићу, великом приложнику за обнову 

Цркве у Штиткову 

 
„Стара Рашка“ сарађује и пружа помоћ Исламској заједници у 

Рашкој области, посебно успешно у Сјеници и Пријепољу. 
 

 4.4. Омасовљење и ширење Хуманитарне организације 

Свака хуманитарна организација без чланова, донатора и спонзора 
је као генерал без војске. „Стара Рашка“ има око 3.700 чланова физичких 
лица са чланском картом, око 200 сталних и повремених донатора исто 
толико чланова правних лица, што је чини јединственом хуманитарном 
организацијом у Србији. 

Значај наведених капацитета у финансијском смислу види се у 
одељку Извештаја „Извори прикупљених средстава“. Чланство у 
Организацији има двоструки значај, значи подршку Организацији у њеном 
раду и  уплатом чланарине финансијску подршку, што је врло битно. 

Омасовљавање Организације, повећање броја чланова и донатора 
стална је брига Управног одбора. 

 
4.5. Сарадња са државним институцијама  и учешће на 
       конкурсима  за финансирање и суфинансирање пројеката 

„Стара Рашка“ у обављању својих задатака представља продужену 
руку државе. Тако мисли Хуманитарна организација, али не мисли и држава. 

Без значајније помоћи државе „Стара Рашка“ нема перспективу, па 
се намеће озбиљно питање – или помоћ државе или крај. 

До сада Организација је остваривала финансијску помоћ од државе 
учествујући на конкурсима за финансирање и суфинансирање пројеката, 
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углавном у општинама Нова Варош, Прибој и Пријепоље. Нажалост, „Сатра 
Рашка“ није пролазила на конкурсима код министарстава вероватно што 
није имала јаку препоруку. Врхунац њеног игнорисања је што код 
Министарства културе не пролази пројекат Српско коло, које је ушло у 
УНЕСКО, али не и у српску културу. 

 

 
Састанак делегације „Старе Рашке“ са г. Николом Селаковићем 

Има и позитивних примера када је држава у питању. У априлу 2018.  
делегацију „Старе Рашке“ примио је Генерални секретар председника 
Србије г. Никола Селаковић, ком састанку је одређено време присуствовао 
и председник државе г. Александар Вучић. Тражено је да „Стара Рашка“ још 
интезивније настави са својим активностима и да се врати пројекту 
Склапање бракова. За овај пројекат обећана је финансијска подршка, која 
је изостала, због чега и пројеекат није до сада реализован. 

Делегација је искористила прилику да тражи да се асфалтира пут 
преко Јавора, пре свега због Манифестације на Јавору, о чему је већ било 
речи у овом Извештају, затим, да тражи помоћ у решавању проблема 
пословног простора за нормалан рад Хуманитарне организације. Пут је 
завршен, пословни простор је обезбеђен, али није стигла финансијска 
подршка, због чега је успорена борба против „беле куге“. 
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4.6. Сарадња са другима 

 Доста је у Извештају речено о сарадњи са значајним субјектима. 
Осим наведених има још доста значајних и мање значајних. Непоменути су 
из области државних органа, верских заједница, невладиних организација, 
привреде, културе, просвете, уметности, историје, спорта ... Посебну пажњу 
Организација придаје сарадњи са завичајним удружењима. 
 Због подударног опредељења, због сличних циљева и задатака, 
сарадња са Хуманитарном организацијом „Срби за Србе“ је на високом 
нивоу. У фебруару месецу одржана је заједничка седница Управних одбора 
„Старе Рашке“ и „Срби за Србе“, када је одлучено да се потпише 
Меморандум о срадњи, што је и учињено десет дана касније. 
 

 
Заједничка седница Управних одбора „Старе Рашке“ и ХО „Срби за Србе“ 

  
 Свака сарадња појединачно са привредним субјектима доносила је 
корист Хуманитарној организацији. Сарадња са „Србијагасом“ из Новог 
Сада уродила је плодом, тако што је после посете Организацији његовог 
генералног директора г. Душана Бајатовића уследила донација од 250.000 
динара. 
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Г. Душан Бајатовић („Србијагас“) велики донатор и 

пријатељ „Старе Рашке“ 
Г. Душан Бајатовић у посети „Старој Рашкој“ 

  
Председник Организације г. Рајко Добросављевић 

уручује г. Бајатовићу Монографију ХО „Чувари 
Огњишта“ 

Г. Бајатовић – великом госту мали поклон 

 Сарадња са српском заједницом у Румунији (Темишвар) је 
разноврсна и врло успешна. У јулу месецу делегација Организације заједно 
са КУД-ом „Српски витезови“ из Бања Луке била је гост на Манифестацији 
„Дани Ђурђевка“ у Темишвару. Тада је „Стара Рашка“ припремила и 
реализовала предавање о Јаворском српско-турском рату 1876-1878. 
године. О том догађају штампана је брошура, аутора историчара г. Милића 
Ф. Петровића из Београда, која је уручена свим присутним. Бањалучани су 
предложили да се све то понови у Бања Луци односно у Републици Српској. 

  
Похвале за квалитетно предавање и изложбу и од стране генералног конзула Р. Србије у Румунији 
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 Делегација Хуманитарне организације присуствовала је Трибини 
„Учешће дијаспоре у развоју Србије“, која је одржана на Универзитету 
„Сингидунум“ у Беогарду. Присуствовање трибини  било је врло корисно. 
 На догађањима „Старе Рашке“ присутна су завичајна удружења 
Златиборског округа, затим удружења Крагујевчана, Краљевчана, 
Пљевљака, Даниловграђана, Чачана, Дурмитораца..., а „Стара Рашка“ у 
име сарадње свима узвраћа присуствовањем на њиховим скупштинама, 
промоцијама, прославама и сл. Велики број ових удружења су чланови 
„Старе Рашке“ у својству правног лица. Већем броју од њих Хуманитарна 
организација пружа финансијску подршку. 
 Сарадња са медијима је нужна и корисна за Хуманитарну 
организацију. Сарадња је успостављена са више медија, а посебно је 
значајна са РТС-ом, „Првом српском“, „Гласом Западне Србије“, са 
медијима из Прибоја, Пријепоља, Нове Вароши, Ужица, Новог Пазара и са 
Радио „Јавором“ из Ивањице. 
 

4.7. Административно-финансијско пословање,  
       унапређење технике пословања и кадровска решења 

 „Стара Рашка“ је по обиму и разноврсности послова израсла у 
велику организацију, са великом администрацијом. То захтева озбиљно 
вођење административно-финансијских послова, али и потребу 
унапређења тих послова. 
 У 2018. години први пут је ангажована професионална Агенција да 
води књиговодство, уз појачан рад административних послова. Потребно је 
да се оба посла унапреде, што отвара проблем да се обезбеде средства и 
кадрови. 
 Савремено административно пословање тражи савремену опрему 
у односу на ону којом Организација располаже (застарела, спора, 
ограничених капацитета). Управни одбор је донео Одлуку да се издвоји 
200.000 динара за осавремењавање технике, која средства треба тек 
обезбедити.  
 Пред Управни одбор се поставља проблем обезбеђења кадрова, 
подједнако за волонтерски и плаћени рад. Због смањене могућности 
прикупљања донација, о чему је већ било речи на почетку овог Извештаја, 
у 2018. години председник Управног одбора је поднео оставку. То само по 
себи, сам чин оставке не решава проблем, јер проблем прикупљања 
донација и даље остаје. Можда је решење у професионалном (плаћеном) 
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раду, али се то коси са принципом да хуманитарни рад не може бити 
плаћени рад. 

 
Седнице Управног одбора са кворумом 

 Постојећи људски капацитети у Организацији вршиће ваљано 
послове у 2019. години, како би та јубиларна година испунила очекивања 
чланова, донатора и пријатеља Организације. Какда се јубилеј заврши 
одлучиваће се о судбини Хуманитарне организације „Стара Рашка“.  

  
Нови канцеларијски простор Организације  
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III ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

 1. Активности на прикупљању средстава 
 

 Обим активности за прикупљање средстава био је наметнут 
садржајима пројеката, програма и планова, односно задатака које је 
требало реализовати у датом периоду. За 2018. годину Управни одбор је 
себи поставио амбициозне задатке, за чије извршење је било потребно 
доста средстава. Тако је за успешан рад Организације озбиљно 
прикупљање средстава био императив. 
 На једној страни су биле активности Управног одбора, а на другој 

страни је био јачи фактор – могућност и воља донатора да помогну да се 

задато оствари. 

 Управни одбор се максимално ангажовао на прикупљању 

средстава, па нису ни резултати изостали. Број донатора и чланова правних 

лица који су уплатили донацију и чланарину прешао је стотину, што је 

задовољавајуће, имајући у виду изнето на почетку овог Извешатаја. Само 

уз помоћ државе може се више, само уз њену помоћ ова Организација може 

наставити да успешно ради, али о томе другом приликом и на другом месту. 

 О резултатима прикупљања средстава у 2018. у наставку 

Извештаја. 

 2. Укупно прикупљена средства 

 12.269.912 РСД – динарска средства 

        62.980 CAD (4.927.360 РСД) – девизна средства 

 17.197.272 РСД – новчана средства на располагању  

       Организацији у 2018. години 

 

 3. Извори прикупљених средстава 

   7.851.484 РСД – пренета средства из 2017. 

   4.927.360 РСД – продаја девиза  

   3.102.900 РСД – донације правних лица 

         475.000 РСД – чланарина ПЛ 

         372.600 РСД – чланарина и прилози физичких лица 
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         472.940 РСД – Остали приходи (наменске уплате за хуманитарне  

       помоћи и друге намене) 

   Више милиона – хуманитарне робне донације и услуге. 

 

 Напомена:  

 Преко текућег рачуна су прошле уплате у износу од 2.376.150 

динара, који износ не улази у приход Организације (17.197.272), а чине га 

узете или од дужника враћене краткорочне позајмнице, повраћај на текући 

рачун дела аконтационих исплата и друге новчане трансакције према 

евиденцији и докуменатцији у Организацији. 

 Под ставком прихода – „наменске уплате“ од 467.928 динара 

највећу ставку (330.940) динара чине уплате воћара из Пријепоља, Прибоја 

и Нове Вароши на име партиципације за набавку садница, затим уплате 

добротвора за помоћ дечијим вртићима у Рашкој области (41.988), враћање 

кредита из ранијих година (65.000) и наменска уплата у износу од 30.000 

динара.  

 У ставци приходи – донације правних лица налазе се две наменске 

уплате за дечије кухиње: „Candy“ DOO из Суботице (100.000) и ИМП 

„Аутоматика“ из Београда (25.000). 

 У 2019. годину пренето је на текућем рачуну 900.649 динара, уз 

напомену да су 80% од тог износа наменска средства, с тим што се у 

благајни Организације 31.12.2018. налазило и 4.450.000 динара, спремних 

за поделу Божићних поклона у 2019. години деци у Рашкој области. 

 

а) Правна лица која су уплатила донацију и чланарину 

Уплаћени 
износ у 

РСД 

Ч
л

ан
 П

Л
 (*) 

Уплатилац ПЛ Одговорно лице 

4.927.360  
 

 Хуманитарна фондација „Стара Рашка“, 
Торонто – Канада 

Драгана Вараклић 

505.000 * Општина Нова Варош Радосав Васиљевић – 
председник општине 

340.400 * СУТР „Маринада“, Београд Рајко Добросављевић 
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250.000  ЈП „Србијагас“, Нови Сад Душан Бајатовић 

210.000 * „ИМП Аутоматика“ ДОО, Београд Миленко Николић 

155.000 * „IBIS Instruments“ DOO, Београд Бранко Поповић 

150.000  „Енргопројект – Ентел“ ДОО, Београд Младен Симовић 

120.000  БАС (Београдска аутобуска станица) АД, 
Београд 

Анђелко Мучибабић 

120.000 * „MDG“ DOO, Пријепоље Жељко Дучић 

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

Милија Мишко 
Рајковић 

105.000 * „M&B Trans“ DOO, Нови Сланкамен Дејан Томашевић 

105.000 * Омладинска задруга „Београд“, Београд Томислав Секулић 

100.000  „Dersan“ DOO, Тутин браћа Дердемез 

100.000  „Candy“ DOO, Суботица Бранислав Шипош 

85.000 * „Dragon Fly“ DOO, Београд Светозар Аврамовић 

65.000 * „Union Team“ DOO, Београд Недељко Шијаковић 

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

55.000 * ТПЦ „Орашац“, Београд Владета Томашевић 

55.000 * „Movem Co“ DOO, Београд Његослав Трифковић 

55.000 * Висока школа за пословну економију и 
предузетништво, Београд 

Др Душан Цогољевић 

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

35.000 * СУР „Златар“, Београд Благоје Поповић 

35.000 * „Тека Градња“ ДОО, Београд Драгојле Остојић 

30.000  „Intering Construction“ DOO, Нови Пазар Мехмед Брунчевић 

30.000 * „Феромонт Инжењеринг“ АД, Београд Зоран Нијемчевић 

30.000 * СЗАР „Ветал Инжењеринг“, Мојсиње Драган Ћурчић 

25.000 * Villa „MB Forever“ DOO, Београд Богдан Марковић 

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

25.000 * „Kaissa Investment“ DOO, Београд Ивана Вучићевић 

25.000 * Фондација за лепшу будућност „др Јово 
Лојаница“, Београд 

Др Јово Лојаница 

20.000  „Magenta“ DOO, Београд Жељко Гарић 

20.000 * Хуманитарна организација „Срби за Србе, 
Београд 

Мр Игор Рашула 

20.000 * „Agromobil“ DOO, Гуча Ратко Вукичевић 

20.000 * „Про видео“ ДОО, Београд Новак Радумило 

20.000 * „Star Company“ DOO, Београд Славица Вучићевић 
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15.000 * „Motus“ DOO, Београд Милан Синановић 

15.000 * Удружење Прибојаца у Београду, Београд Зоран Пешовић 

15.000 * „Путеви“ ДОО, Ивањица Стојан Рангелов 

15.000 * „Пан Комерц“, Пожега Божидар Пановић 

12.500  „IBS Trade“ DOO, Нови Пазар Мурат Муратовић 

10.000  „MV Farm“ DOO, Бачка Топола Војислав Матић 

10.000 * Удружење Пријепољаца у Београду Миленко Цвијовић 

10.000 * „Es Tours“ DOO, Прибој Есад Строил 

10.000 * ЗР „Лимбо“, Београд Жељко Бојовић 

10.000 * Лимарска радња „Тип-Топ“, Пријепоље Милија Томовић 

10.000  Завичајно Удружење Пљевљака у 
Београду „Брезник“, Београд 

Др Бајо Цмиљанић 

5.000 * „Транспортшпед“ АД, Београд Бранислав Баћовић 

5.000 * „Dexy Co“ DOO, Београд Слободан Вучићевић 

5.000 * „NCA Investment Group“, Београд  Слободан Вучићевић 

5.000 * SUR „Quick“, Београд Владан Шапоњић 

5.000 * „Харизма“ ДОО, Београд Душко Полић 

5.000 * „Архип“ ДОО, Београд Владимир Николић 

5.000 * Удружење „Унисет“, Београд Наташа Ранитовић 

5.000 * Завичајно удружење Нововарошана, 
Београд 

Зоран Гујаничић 

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

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

5.000 * „Rad Commerce“ DOO, Београд Јелена Војновић 

5.000 * Карате клуб „Европа“, Београд Ливиус Бунда 

5.000 * „Центротранс“ ПП, Београд Ненад Мацура 

5.000 * ЗЗ „Зеленика плус“, Нова Варош Душица Дромњаковић 

5.000 * „Kuč Kompany“ DOO, Крагујевац Јездимир Куч 

5.000 * СУТР „Горава“, Крајчиновићи Младоје Радовић 

5.000 * СЗТР „Брђанка“, Штитково Љубенко Вјетровић 

5.000 * ПД „Услуге“, Београд Томислав Секулић 

5.000 * „Мат комерц“, Нова Варош Радомир Матовић 

5.000 * Удружење Ужичана у Београду Др Милош Туцовић 

5.000 * Завичајно друштво Ариљаца и пријатеља 
Ариља, Београд 

Бранкица Виторовић 

5.000 * АЗЗ „Победник“, Београд Нада Филиповић 
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5.000 * SZTR „Orao Computers“, Сјеница  Петар Филиповић 

5.000 * „Стефан“ ДОО, Ариље Милутин Стефановић 

5.000 * СТР „Вива“, Прибој Зоран Благојевић 

5.000 * „Златарске новости“ Дана Шуњеварић 

5.000 * „Zlatar – Šped“ DOO, Нова Варош  Војко Пушичић 

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

5.000 * Удружење грађана Етно села Штитково 
„Кнезови Рашковићи“ 

Милош Вјетровић 

5.000 * „Debox“ DOO, Београд Ведрана Томић 

5.000 * СГР и Сервис графичких машина „Codex 
Print“, Горњи Милановац 

Весна и Горан Каровић 

5.000 * „ФПМ - Агромеханика“, Бољевац Љубинко Гобељић 

5.000 * Ауто центар „Стојановић“ ДОО, Београд Мирослав и Мирко 
Стојановић 

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

Војко Пурић 

5.000 * „Бремер“ ДОО, Земун Грујица и Петар 
Дугалић 

5.000 * „Power Inter Mont“ DOO, Београд Милија Илић и Драган 
Нијемчевић 

5.000 * „Евроцерт“ ДОО, Београд Др Јово Лојаница 

5.000 * „Biro Ing“ DOO, Београд Лазар Мосуровић 

5.000 * СЗУТР „Забој“, Пријепоље Пузовић Александар 

5.000 * „Eurolin“ DOO, Параћин Милан Илић 

5.000 * „Novatex“ DOO, Нова Варош Леко Колашинац 

5.000 * „Zlatarplast“ AD, Нова Варош Мићо Зорић 

5.000 * СТУР „Мерак“, Прибој Ацо Никачевић 

5.000 * СУР „Дабар“, Прибој Радољуб Миковић 

5.000 * СУР „Луг“, Нова Варош Наташа Дучић 

5.000 * Угоститељство „Златар“, Нова Варош Горан Вараклић 

5.000 * АМСС Агенција ДОО, Београд Др Вучета Мандић 

5.000 * СУР „Свануће“, Пријепоље Снежан Томашевић 

5.000 * СР „27. Март“, Нова Варош Миле Поповић 

5.000 * СЗТР „Дрвопром“, Нова Варош Љубиша Мијовић 

5.000 * Завичајно удружење Сјеничана у Београду Младен Чукановић 

5.000 * Завичајно друштво „Краљево“, Београд Милан Новаковић 

5.000 * СЗТР „Наташа“, Нова Варош Драган Матијевић 
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5.000 * „Ingel“ DOO, Београд Миленко Чучковић 

5.000 * СЗТР Пилана „Омо-Пром“, Бистрица Владимир Стојић 

5.000 * Дом културе „Јован Томић“, Нова Варош Михрија Хоџић 

5.000 * Удружење „Срмек“, Крагујевац Др Јово Лојаница 

5.000 * СЗПР „Вихор“, Нова Варош Радосав Васиљевић 

5.000 * „ТМТ“ ДОО, Београд Мишко Стевовић 

5.000 * Радио „Јавор“, Ивањица Стево Дамљановић 

5.000 * ЗТР „Бојић“, Прибој Мирослав Бојић 

  

 Напомена:  

 Уз назив уплатиоца правног лица стоји име физичког лица чијом 
заслугом је извршена уплата. 
 Звездица (*) означава да је уплатилац члан Хуманитарне 
организације у статусу правног лица, без обзира да ли је у 2018. години 
посебно уплатио чланарину или збирно са донацијом.  

 
б) Физичка лица уплатиоци прилога за  хуманитарне и друге 

     намене  

1. 30.000 динара – Хасковић Муриз, 
2. 16.000 динара – Лаптошевић Драган,  
3. 10.000 динара – Аврамовић Татјана, 
4. 10.000 динара – Белић Драган, 
5.   7.000 динара – Ђуровић Бојан, 
6.   5.000 динара – Вучићевић Војин, 
7.   5.000 динара – Бјеличић Светлана, 
8.   5.000 динара – Добросављевић Рајко, 
9.   5.000 динара – Жугић Градимир, 
10.   5.000 динара – Адв. Ђурић Драган 
11.   4.000 динара – Кривошић Никола, 
12.   2.000 динара – Ристић Владимир, 
13.   2.000 динара – Марјановић Љиљана, 
14.   2.000 динара – Вучићевић Драга, 
15.   1.500 динара – Ђурић Велибор, 
16.   1.000 динара – Хаџи Јово Ђурић, 
17.   1.000 динара – Поповић Драган, 
18.   1.000 динара – Соковић Владимир, 
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19.   1.000 динара – Шапоњић Владан, 
20.   1.000 динара – Смиљанић Рената, и 
21.   1.000 динара – Лаптошевић Марија. 

 Напомена: 

 Овде су наведени сви приложници, с тим што је један број од њих 

уплатио прилог на текући рачун преко Хуманитарне организације, и те 

уплате су ушле у укупан приход под ставком „Остали приходи“. Друга група 

приложника прилоге је уплатила у готову, и те уплате су ушле у укупан 

приход под ставком „Чланарина и прилози физичких лица“.  

 

в) Донатори односно спонзори у роби и услугама 

 Самоиницијативно или на молбу Хуманитарне организације нека 
правна и физичка лица су спонзорством у роби или услугама дали значајну 
помоћ која се може вредновати једнако као новчана помоћ. Очекивати је да 
ће у будућности све више бити донатора и спонзора у роби и услугама.  
 
 Следи списак доброчинитеља који су пружили несебичну помоћ, 
непроцењиве вредности, а хуманитарној организацији остаје да им изрази 
дужну захвалност.  
1. „Путеви Србије“ АД из Београда (Зоран Дробњак) на образложену 

молбу „Старе Рашке“ обезбедило је асфалтирање пута Љепојевићи-
Јавор (у дужини око 3.700  и ширини 4 метара) и уређење Саборишта 
на Јавору у вредности преко 30.000.000 динара. Треба истаћи и 
донацију за опремање новог канцеларијског простора са већом 
количином потребног намештаја. 

2. Господин Бранислав Баћовић (власник Предузећа „Транспортшпед“ АД 
из Београда) спонзорисао је трошкове Славског ручка у Ресторану 
„Маринада“. 

3. „Dexy Co“ DOO из Београда (Слободан Вучићевић) донирао је више 
стотина играчака, слаткише, одећу и обућу (милионске вредности) за 
децу у Предшколским установама у Сјеници, Прибоју, Пријепољу и 
Новој Вароши. 

4. „Movem Toy“ DOO из Београда (ЊегославТрифковић) донирао је већи 
број играчака, намењених деци у Предшколским установама у Рашкој 
области.  
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5. Градска општина Нови Београд уступила је бесплатно свечану салу за 
одржавање Скупштине и обележавање Славе Организације. 

6. СУТР „Маринада“ (Рајко Добросављевић), СУР “Златар“ (Благоје 
Поповић) и ТПЦ „Орашац“ (Владета и Радиша Томашевић), сви из 
Београда, више пута су били домаћини пословних ручкова руководства 
Хуманитарне организације са донаторима и пословним партнерима. 

7. „Villa Forever“ (Богдан Марковић) бесплатно је дала смештај за госте 
Хуманитарне Организације из Румуније током Скупштине Организације. 

8. Мр Велибор Љујић и Милован Ивановић су више пута током године 
својим аутомобилима обављали превоз за потребе Хуманитарне 
организације на територији читаве Србије. 

9. „BILD Studio“ из Подгорице већ дуже од шест година бесплатно одржава 
сајт Организације. 

10. Студентски дом „Радојка Лакић“ на Авали (Ненад Боровчанин) 
бесплатно је 11. јула обезбедио ручак за учеснике Манифестације на 
Јавору из Темишвара и Вуковара. 

11. Општина Сјеница бесплатно обезбедила смештај и храну делегацији 
„Старе Рашке“ у два наврата: током поделе Божићних поклона и 
Трибине „Хуманост нема нацију“. 

12. Општина Прибој сносила део трошкова делегације „Старе Рашке“ током 
поделе Божићних поклона. 

13. ТОБ – Одељење Авалског торња у Београду одобрило бесплатан 
обилазак Авалског торња за учеснике Манифестације на Јавору. 

14. Фудбалски клуб „Црвена Звезда“ из Београда обезбедио је бесплатан 
обилазак Стадиона и Трофејне собе клуба. 

15. „Šampion M&Co“ из Београда обезбедио бесплатан превоз гостију за 
Манифестацију на Јавору и на Госпођиндански сабор у Штиткову. 

16. Компаније „Eloksal Company“ из Новог Пазара, „Србоауто“  и „Lovac Co“ 
из Београда донирали су Хуманитарној организацији четири компјутера 
који су уручени на Трибини „Хуманост нема нацију“ у Сјеници.  

17. „Union Team“ из Београда (Недељко Шијаковић) бесплатно је шлепером 
превезао, 1.700 новогодишњих пакетића, храну и др. за Предшколске 
установе у Рашкој области. 

18. „Electronic Design Medical“ и „AS-prom“ d.o.o из Београда (Славица 
Милановић) обезбедили су за Одељење физикалне медицине Опште 
болнице у Пријепољу два апарата за електро стимулацију. 
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19. Бајић Слободан – Бајо из Београда поклонио је већу количину одеће и 
обуће. 

 Могуће је да је неко од заслужних изостављен, па се за евентуални 
пропуст Управни одбор извињава. 
 
 

IV УТРОШАК СРЕДСТАВА 

 

 Исплате односно трошкови могли су се поделити у двоцифрен број 
група према намени плаћања, али су ради прегледности приказани у шест 
група. Са додатним образложењем за сваку групу чланови и донатори 
имаће увид у расподелу средстава, у износу од 11.846.623 динара. 

 

1. Божићни поклони православној болесној и 

сиромашној деци – 4.895.771 динара 

 Поклоне је добило 965 деце по 5.000 динара, што износи 4.825.000 
динара. Подела поклона у четири града (Сјеница, Пријепоље, Прибој и Нова 
Варош) трајала је три дана, у којој је учествовала четворочлана делегација 
Организације. За организовање и поделу средстава било је доста посла и 
трошкова, који износе 70.771 динара. Ове трошкове чине: банкарска 
провизија; трошкови медија; трошкови превоза, преноћишта и 
угоститељских услуга за делегацију Хуманитарне организације.  
 

2. Трошкови Славе и Скупштине Организације – 392.140 

динара 

 Рашчлањавање ове групе трошкова: 32.902 динара – ПТТ трошкови 
(поштарина); 30.513 динара – партиципација трошкова превоза за долазак 
из Рашке области; 70.000 динара – исплаћене награде;  21.540 динара – 
израда филма за Скупштину; 218.520 динара – набавка и исписивање 
признања, израда сувенира „Песма о сукну“ и штампање Извештаја; и 
18.655 динара – остали трошкови. 
 Трошкове Славског ручка сносио је домаћин Славе г. Бранислав 
Баћовић, који су износили неколико стотина хиљада динара. 
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3. Режијски трошкови – 2.426.586 динара 

 Ови трошкови могу се анализирати само ако се рашчлане по 
сродности. Највећа ставка трошкова је за радно ангажовање: редовна и 
повремена ангажовања радне снаге преко Омладинске задруге, трошкови 
ангажовања на прикупљању чланарине физичких и правних лица, и друга 
ангажовања, укупно 1.014.703 динара. Ангажовање услуга књиговође 
112.000 динара. Трошак пословног простора и комуналне услуге 221.706 
динара. ПТТ трошкови 89.159 динара (без поштарине за Скупштину), који 
садрже трошкове телефона, укључујући и мобилне телефоне, поштанске 
услуге, интернет и друго. Остатак трошкова чини: 107.459 превоз у граду и 
Рашкој области (такси и гориво), 59.793 динара канцеларијски материјал, 
673.804 динара репрезентација (укључено угоститељске услуге за 
Манифестацију на Јавору) и 147.972 динара трошкови штампања (Статута, 
брошуре манифестација „Јавор 2018.“, предавање о Јаворском рату и др.). 

 

4. Давање другим – хуманитарне и социјалне помоћи, 

донације и спонзорство – 2.664.550 динара 

 Годинама Хуманитарна организација селективно даје донације и 
спонзорства из својих или за то наменских средстава. Наводимо 
појединачно кориснике  правна лица са износима: 
 Љујићима из села Гобате у Бистрици (Нова Варош), 1.798.275 
динара (наменска донација из Шведске), Цркви св. Благовештења у селу 
Штитково (Нова Варош) 299.000 динара (наменска донација Управе за вере 
у износу од 244.000 динара), Болници у Ужицу 33.000 динара, Дому 
здравља са стационаром у Сјеници 31.600 динара, Завичајном удружењу 
Нововарошана у Београду 30.000 динара, Удружењу Прибојаца у Београду 
27.000 динара, Манастиру св. „Јоаким“ у Негбини (Нова Варош) 20.000 
динара, Месној заједници Негбина (Нова Варош) 20.000 динара, Удружењу 
пољопривредника „Бабине“ (Пријепоље) 20.000 динара, „Братству Љујића“ 
из Београда 15.000 динара, Дому културе у Ивањици 15.000 динара, Карате 
клубу „Европа“ из Београда 12.000, Удружењу „Кнезови Рашковићи“ из села 
Штитково (Нова Варош) 10.000 динара, Удружењу Сјеничана у Београду 
10.000 динара, Месној заједници Кратово (Прибој) 10.000 динара.  
 Велики је број (више од двадесет) физичких лица, пре свега 
чланова Организације, која су добила хуманитарну и социјалну помоћ у 
износу од 5.000 до 30.000 динара, укупно 313.675 динара. Помоћи су дате 
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за случајеве смрти и болести у породици, елементарних непогода (пожари 
и др.), трошкове донорима сепарисаних тромбоцита, угинуће стоке и др. 
Следећи дугогодишњу праксу, из оправданих разлога њихова имена се не 
помињу у Извештају. 
  

5. Маркетинг (репрезентација, реклама и пропаганда) – 

73.611 динара 

 Трошкови се односе на годишње преплате на писане медије у 
Рашкој области 28.261 динар и медијске најаве (без Манифестације на 
Јавору) појединих манифестација 45.350 динара. Ранијих година у ову групу 
трошкова су сврставане угоститељске услуге у функцији репрезентације. 
 

6. Остали трошкови – 1.393.965 динара 

 Овде су сврстани трошкови који нису обухваћени у предходним 
групама трошкова, а састоје се од: банкарске провизије 92.432; плаћање 
дуговања из 2107. године у износу од 20.000 динара; логистички трошкови 
путовања у Рашку област (без манифестације на Јавору) 358.132 динара; 
трошкови Организације за саднице 195.975 динара; трошкови Трибине у 
Сјеници у износу од 109.450 динара; трошкови набавке хране за 
Предшколске установе у Рашкој области 246.185; трошкови Манифестације 
на Јавору у износу од 371.791 динар. 
 
 

V.  У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ И ПОГЛЕД У ТРЕЋУ ДЕЦЕНИЈУ 

 Година 2019. јубиларна је за Хуманитарну организацију „Стара 
Рашка“ – две деценије постојања и успешног рада. У минулим годинама 
много чега је доброг урадила на хуманитарном плану, што ће бити 
приказано у Монографији поводом јубилеја. За успешне активности добила 
је многа признања, међу којима је највредније Орден Светога Саве, којим 
ју је одликовала Српска православна црква. 
 Двадесетогодишњи јубилеј је велики успех, посебно у мукотрпном 
хуманитарном раду. Због вредновања овог и неизвесности дочека неког 
следећег јубилеја, „Стара Рашка“ ће целе 2019. године истрајавати да 
оствари до сада највећи успех. Да би се то остварило, Управни одбор ће 
почетком године донети амбициозни Програм рада за 2019. годину, који ће 
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обавезивати његове непосредне извршиоце, али и оне којима је стало до 
ове Хуманитане организације. У очекивању јубилеја одговорни људи у 
Организацији црпели су снагу да јубилеј буде успешан у целости. За 
очекивати је да ће код многих после јубилеја због замора спласнути 
посвећеност хуманитарном раду. Поставља се питање, шта онда? 
 Волонтерски рад у свету бизниса губи свој смисао, посебно у 
хуманитарном раду, који се данас у поступку прикупљања хуманитарних 
донација своди на „просјачење“. У овом послу остају само они који имају 
материјалну корист, што није случај у „Старој Рашкој“. За озбиљан и 
успешан хуманитарни рад потребна су системска решења од стране 
државе. 
 У претходних деветнаест година у Хуманитарној организацији 
рађале су се идеје, сустизале једна другу, а многе од њих уношене су у 
годишње Програме рада. Тако је било и 2018. године, којој години је 
посвећен овај Извештај, а идеје неће изостати ни у 2019. години. Њиховом 
остварењу погодоваће нови Статут Организације, донет почетком 2018. 
године. 
 Трећу деценију рада „Старе Рашке“ могу обележити нови људи, 
већи број донатора и чланова правних лица, омасовљеност Организације, 
а пре свега и изнад свега помоћ државе. Година 2019. биће тест за одговор 
на питање: Како даље?  
 
 26.02.2019. године       У П Р А В Н И  О Д Б О Р 

           Војин Вучићевић, председник 
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