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ИЗ ЖИТИЈА СВЕТОГ ЈОВАНА МИЛОСТИВОГ                        

ЗАШТИТНИКА ХУМАНИТАРНОГ ДРУШТВА ДОБРОТВОР 
 

 

СВЕТИ Јован се родио на острву Кипру у кнежевској фамилији. Отац му беше кнез 

Епифаније. Од младости он би васпитан у побожности и страху Божјем. За њега страх 

Божји беше почетак премудрости. На наваљивање родитеља он се ожени и имаде 

деце. Али му по Божјем промислу убрзо умреше деца, а затим и жена, да би се он, 

ослобођен од служења телу, посветио духовном животу. Слободан од породичних 

обавеза, он узнесе благодарност Богу, и од тада он без икаквих препрека стаде 

усрдније служити Господу, често се молећи и чинећи сва богоугодна дела. Но 

нарочито он беше милосрдан и милостив према свима убогима и невољнима. Због 

таквих врлина Бог га прослави међу људима, и то не само равнима њему него га и сам 

цар поштоваше и слављаше. А када патријаршијски престо Александријски остаде без 

пастира, цар Ираклије, по промислу Божјем, одликова овог Јована патријаршијским 

чином. Иако Јован то не жељаше, но приморан он прими посвећење, и постаде 

архиепископ Александријске  цркве. 

             

Ступивши на патријаршијски престо, Јован се као пастир словесних оваца најпре 

постара да паству своју очисти од јереси, која тада смућиваше Христово стадо. Ту 

јерес основа неки Петар, звани Фулон, иначе Кнафеј, Антиохијски псевдопатријарх; 

он се дрзну Трисветој песми додати хулне речи: Свети Боже, Свети Крепки, Свети 

Бесмртни, који си распет за нас, помилуј нас, - као да је у Господу нашем пострадало 

Божанство. 

 

Искоренивши ово јеретичко учење, свети Јован се сав посвети вршењу заповести 

Божјих и добротворним делима милосрђа. Ниједан сиромах или убожјак не одлажаше 

од њега празних руку и ожалошћен; свима невољнима он даваше милостињу; све 

тужне он утешаваше не само речју него и делом; он гладне нахрањиваше, наге 

одеваше, заробљене откупљиваше, болеснике и путнике збрињаваше. Милостивост 

његова беше као огромна богата река која непрестано тече и напаја све жедне. 

 

У почетку свога архипастирствовања блажени Јован сазва црквене економе и Даде им 

овакав налог: Обиђите сав град, и попишите сву господу моју. - Економи га запиташе: 

А ко су то господа твоја, Владико? - Патријарх одговори: Они које ви називате 

просјацима и ништима; они су господа моја: јер ми могу пружити сваку помоћ ка 

спасењу и примити ме у вечне куће своје. - Економи поступише по налогу и пописаше 

све просјаке које пронађоше по улицама, по болницама и по ђубриштима. Беше их на 

броју седам хиљада и пет стотина. 

И нареди свети Јован да се свима њима даје из црквених средстава све што је 

потребно за свакодневну исхрану. 

 

Једном црквени економи обавестише светог Јована да међу просјацима стоје две лепо 

обучене девојке и просе милостињу. И упиташе га, да ли треба тим девојкама давати 

милостињу, као и осталим просјацима. Патријарх одговори: Ако сте Христове слуге и 

верни послушници смиреног Јована, онда дајите онако како Христос нареди, не 

гледајући ко је ко, нити распитујући за живот оних којима дајете. Знајте, ми дајемо не 

своје него Христово; зато дајимо онако како Он нареди. Ако пак помишљате да 

црквене имовине неће бити доста за тако велику милостињу, онда ја не желим да 

имам удела у вашем маловерју. Јер ја верујем Богу, да када би се просјаци целога 



света стекли у Александрију, желећи добити од нас милостињу, то и тада неће 

недостати наше црквене имовине. 

 

Једном када свети патријарх иђаше у болницу да посети болеснике, - што он чињаше 

два или три пута недељно - , њега срете неки странац који прошаше милостињу. 

Светитељ нареди слузи да му да шест сребрника. Добивши сребрнике, странац отиде. 

Но желећи да испита дарежљивост светитељеву, он се преобуче у друге хаљине, па 

другим путем опет срете блаженог Јована, и мољаше га говорећи: Смилуј се, 

господине, на бедног заробљеника. - Патријарх опет нареди да му се даду шест 

сребрника. А слуга тихо примети патријарху: Владико, та то је онај исти просјак који 

малочас доби шест сребрника. - Патријарх, правећи се да не чује, поново нареди да му 

се даду шест сребрника. Добивши по други пут исту милостињу, странац опет 

промени одећу, па другим путем срете патријарха, и по трећи пут прошаше 

милостињу од њега. А слуга опет рече патријарху: Владико, ово је онај што и први пут 

и други пут доби од тебе по шест сребрника; и ево сада проси по трећи пут. - Тада 

блажени одговори слузи: Подај му дванаест сребрника. Није ли то Христос који ме 

куша? 

 

 

Свети Јован беше веома милостив и према болесницима, врло их често посећиваше, 

често им сам служаше, а оне на самрти исповедаше и причешћиваше и молитвама 

својим помагаше при њиховом одласку из овог света. Осим тога он често служаше 

Божанствену литургију за умрле, и говораше да Божанствена литургија, служена за 

умрле, веома много помаже душама покојника. У потврду тога светитељ указиваше на 

догађај који се недавно био десио на острву Кипру. Један заробљеник са Кипра, - 

казиваше свети патријарх, - находио се у Персији у тешким оковима у тамници. 

Његовим родитељима на Кипру би јављено да је он већ умро; и они га оплакаше као 

покојника. Трипуг у години они му стадоше чинити помен, доносећи за душу његову 

дарове цркви за вршење Божанствене службе. Но након четири године њихов син 

побеже из ропства и дође кући. Угледавши га, родитељи се удивише помисливши да 

је он васкрсао из мртвих. И радоваху се његовом избављењу из ропства, и испричаше 

му како су му сваке године чинили по три помена. Син их упита, у које су дане 

чинили те помене. Они му одговорише да су то чинили на Богојављење, Ускрс и 

Педесетницу. A он чувши то сети се и рече: У те дане долажаше к мени у тамницу 

неки величанствени човек са свећом, и окови спадаху с мојих ногу, и ја бивах 

слободан. У остале пак дане, ја као сужањ, опет пребивах у оковима. 

 

 

 

Блажени патријарх Јован би сахрањен у свом родном граду Аматунту, у цркви светог 

Тихона Чудотворца између тела двојице епископа који тамо израније почиваху. Но 

када хтедоше да поред њих положе светога Јована, њихова се тела као жива 

размакоше и начинише између себе место телу светога Јована. To чудо сви присутни 

видеше очима својим, и задивљени прослављаху Бога. 

 

 

Амин. 

 

 



ПОЧЕТАК РАДА ХУМАНИТАРНОГ ДРУШТВА „ДОБРОТВОР“ 

 

Хуманитарно друштво „ Добротвор“ основано је средином 

2011.године у склопу СПЦО Мостар. Иницијатива за отварање овог 

друштва покренута је од стране господина Слободана Умићевића, који је 

са пар волонтера покушао да пронађе начин како би помогао социјално 

угрожене породице српске националности са подручја Мостара. Тадашњи 

састав ХД „ Добротвор “: г. Слободан Умићевић, Милан Кнежевић, Борис 

Антељ и Марко Антељ, сходно средствима која су имали на располагању 

помагали су потребите. Извештаји о тим акцијама нису сачувани, али се 

поуздано зна да су махом организоване посете породицама и том приликом 

им је ношена скромна помоћ. Велики успех тадашњег састава је био тај 

што су успели да друштво уврсте у ред корисника буџета Града Мостара. 

Износ тих примања од града био је 150,00 КМ на месечном нивоу. 

Тадашњи председник друштва, Милан Кнежевић, је неколико пута примао 

званичнике града Мостара како би се договарали о одређеним пројектима, 

и тиме развили деловање друштва.  

28. јуна 2012.г. овлаштењем протојереја – ставрофора Радивоја 

Круља, вођење ХД „ Добротвор“ преузима тадашњи ђакон мостарске цркве 

Марко Гојачић, чиме се деловање друштва уврстило у мисију Цркве. Убрзо 

након постављења пристигле су радосне вести од градских власти, које су 

донеле одлуку о повећању месечног износа који се уплаћује друштву на 

556,00 КМ. Ово повећање средстава унапредило је могућност учесталијег 

деловања друштва, што ће бити приказано кроз месечне извештаје који 

следе. 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ЈУЛУ МЕСЕЦУ 2012 

 

 

Помоћ коју је Хуманитарно друштво „Добротвор“ у току јула месеца 

пружило породицама односила се пре свега на обилазак угрожених људи и 

на прављење списка како би се касније могло лакше деловати и помагати. 

 

4.јул  

Купљене су намирнице у износу од 157,00 КМ и однешене следећим 

породицама: 

Телебак ( Ристо), Станић ( Стефан), Јањић ( Шћепо) и Јањић ( Марија).  

5. јул 

Купљене су намирнице у износу од 160,00 КМ за Ранку Ивељу из Мостара 

6. јул 

Куповина намирница и лекова за породицу Телебак, Антељ ( Рајко),        

Вучић ( Анђелка) и Лазара Јањића. 

9. јул 

Посета Умији Крајишник, и сређивање упута за преглед у КБЦ Мостар. 

10. јул 

Куповина лекова за Умију Крајишник. Превоз Ранке Ивеље до болнице.  

 

Закључно са овим датумом, потрошена су средства у износу од 556,00 КМ 

и правдана у градској управи. 

 



15. јул  

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

17. јул 

Купљена је инвалидска ходалица за Синишу Телебак из Залика                    

( 223,00 КМ). 

Купљени су лекови за Умију Крајишник и Бранку Антељ. 

18. јул 

Купљен је пакет ( 140,00 КМ) за породицу Ћук ( Душанка) из Габеле, 

чапљинска парохија.  

23.јул 

Ангажовани Томо Давидовски и Ведран Микић за сређивање дворишта 

Ранке Ивељи. 

26.јул 

Ангажована Радмила Гачић за чишћење куће Ранке Ивеље и око неговање 

баке Ранке (што подразумева свакодневни обилазак око 2-3 сата) 

28. јул 

Купљени прехрамбени пакети Бранки Чалија и Јоки Манигода. Купљено 

воће и средства за хигијену Ранки Ивељи.  

За помоћ Добротвору у јулу месецу исплаћено је 30,00 КМ Драгану 

Антељу за превоз и Ведрану Микићу 20,00 КМ за помоћ.  

 

Правдана средства градској управи, и оригинални рачуни за јул месец 

архивирани у протокол ХД „Добротвор. 

 

 

                            



 

АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ МЕСЕЦУ 2012 

 

15.август 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

22.август 

Купљени су прехрамбени пакети за породице Михић и Тешановић из 

Мостара. Такође, уручена је једнократна новчана помоћ породици Михић 

од 100,00 КМ.  

Купљен хигијенски пакет Ранки Ивељи.  

Петочланој породици Марић из Малог Поља купљена одећа и обућа за 

школу у износу од 130,00 КМ.  

25.август 

Купљен прехрамбени пакет Станки Пудар и посетили смо Синишу 

Телебака из Залика, којем смо том приликом однели лекове и воће.  

Породици Судар са Пањевине обезбеђена помоћ у износу од 50,00 КМ за 

куповину школског прибора, истог дана купљен прехрамбени пакет за 

Достињу Ковачевић из насеља Ђиковина.  

31.август 

Биљани Поповић одобрена једнократна новчана помоћ у износу од 70,00 

КМ.  

 

Тог дана сва средства правдана су у градској управи, а оригинални рачуни 

заведени у протокол ХД „ Добротвор“. 



 

АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ МЕСЕЦУ 2012 

 

Одобрена једнократна новчана помоћ у износу од 150,00 КМ,             

Зорана Савићу из Баћевића за куповину лекова.  

Хуманитарно друштво „Добротвор“ се обавезало да месечно издваја око 

70,00 КМ за куповину лекова Lioresal 25 mg, Зорану Савићу из Баћевића. 

5.септембар 

Г. Симо Гордић донирао пакет одеће за друштво „Добротвор“. 

13. септембар 

Одобрена једнократна новчана помоћ удружењу „Нови Поглед“, у износу 

од 50,00 КМ. 

16. септембар 

ХД„Добротвор“ обезбедио свеске за школарце које су подељене на 

Литургији за призив Светог Духа. 

17.септембар 

-  купљени лекови за Катарину Антељ 

- Уручен пакет одеће Душану Пејду из Бијелог Поља. 

18. септембар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

19.септембар 

Купљени лекови за Зорана Савића из Баћевића. 

 

 



20. септембар 

Послате су молбе многим државним институцијама у којима се тражи 

помоћ друштву „Добротвор“. Одговори су негативни из разлога недостатка 

средстава за хуманитарне сврхе. 

24.септембар 

- купљен прехрамбени пакет за породицу Стевановић из Раштана 

- Гоши Кнежевић из Јабланице купљена три пакета пелена за одрасле 

- Анђелку Суши купљена три пакета пелена за одрасле 

25.септембар 

- Војку Андрићу из села Козице купљен прехрамбени пакет 

- Гордани Милановић из Мостара купљен прехрамбени пакет 

26. септембар 

- Бранку Чвору купљено три пакета пелена за супругу 

28. септембар 

- Томиславу Давидовском купљен прехрамбени пакет и лекови 

- Умији Крајишник купљени лекови  

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ МЕСЕЦУ 2012 

 

1. октобар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

Одобрене две једнократне помоћи од по 100,00 КМ 

- Војиславу Пејановићу 

- Радмили Кузман 

 

3.октобар 

- Уручена захвалница г. Симу Гордићу за хуманост и помоћ „Добротвору“. 

-  Купљени лекови за Зорана Савића из Баћевића. 

5. октобар 

Проф. Реповић донирао пакет одеће за „Добротвор“ 

- Рајку Антељу купљен прехрамбени пакет 

- Станиславу Ђурасовићу купљен прехрамбени пакет и лекови 

- Милошу и Јелени Ијачић купљен пакет за бебу 

 

10. октобар 

- Анђи Костадиновић из села Баћевићи купљен прехрамбени пакет 

- Софији Јањић из села Баћевићи купљен прехрамбени пакет 

- Гоши Кнежевић купљени лекови 

- Томиславу Давидовском купљен прехрамбени пакет 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 



 

АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ МЕСЕЦУ 2012 

 

9. новембар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

Одобрена једнократна новчана помоћ породици Ђурасовић из Мостара у 

износу од 70,00 КМ. 

12. новембар 

Купљен огрев ( 2 метра дрва) Јелки Лозо из села Кути код Мостара 

15.новембар 

- Катарини Антељ купљени лекови  

- Зорану Савићу купљени лекови 

16. новембар 

- купљен прехрамбени пакет Нади Ћорић из Мостара 

19. новембар 

- Бранку Чвору купљено три пакета пелена за одрасле 

- Гордани Милановић купљен прехрамбени пакет 

20. новембар 

- Анђелку Суши купљена четири пакета пелена за одрасле 

- породица Ијачић из Опличића купљен прехрамбени пакет  

- породица Бојевић из Чапљине купљенх прехрамбени пакет 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 



 

АКТИВНОСТИ У ДЕЦЕМБРУ МЕСЕЦУ 2012 

 

20. децембар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

- купљен прехрамбени пакет за Наташу Михић 

- купљени лекови за породицу Ђурасовић 

- купљени лекови за Зорана Савића из Баћевића 

 

21. децембар 

-  исплаћена једнократна помоћ за породицу Пудар – пакет за бебу 

- породици Палавестра из Ходбине купљен прехрамбени пакет 

- Јасмини Салчић из Мостара купљен прехрамбени пакет 

- Бранки Тасовић из Мостара купљени лекови 

- Рајку Антеу купљен прехрамбени пакет 

- Катарини Антељ купљени лекови 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ МЕСЕЦУ 2013 

 

15.јануар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

- Бранку Чвору купљено два пакета пелена за одрасле 

 

- Породици Стојановић из Мостара купљен прехрамбени пакет. 

 

- Зорану Савићу купљени лекови 

 

- Породици Телебак из Мостара купљени лекови 

 

- Породици Берак из Мостара купљени лекови 

 

- Ристу Медану из Ортијеша купљени лекови 

 

18.јануар 

- Драгану Ђогатовићу из Мостара купљен прехрамбени пакет. 

 

- Катарини Антељ плаћени трошкови лечеља ( део) у Београду у износу од 

200,00 КМ. 

 

- Николи Марићу из Малог Поља уручена једнократна помоћ за 

измиривање трошкова електричне енергије у износу од 100,00 КМ 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ МЕСЕЦУ 2013 

 

1. фебруар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 556,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор  је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

У току фебруара мјесеца направљен је банер за Хуманитарно друштво 

„Добротвор“, те исти постављен на сајта Епархије захумско- херцеговачке 

и приморске. 

Ступили смо у контакт са хуманитарном организацијом „Срби за Србе“ из 

Београда, Република Србија. Договорено је да се хуманитарној 

организацији „Срби за Србе“ доставе спискови социјално угрожених 

вишечланих породица са подручја Мостара, како би се могла направити 

евиденција по којој би била уручена извесна помоћ. 

5. фебруар 

- Зорану Савићу купљени лекови 

 

- Николу Рајковића смо обишли због тешког здравственог стања и том 

приликом однели значајнију помоћ у виду пелена и лекова 

 

- Јоки Манигоди уручена једнократна помоћ у износу од 100,00 КМ 

 

6.фебруар 

Уручена захвалница Хуманитарног друштва „Добротвор“ представницима 

градске власти Града Мостара које су у протеклој 2012 години значајно 

помогли рад и деловање нашег хуманитарног друштва. 

 

 

 

 



7. фебруар 

 

- Обишли смо Анђу Констадиновић, разговорали о социјалним 

потешкоћама и том приликом уручили помоћ у пеленама и лековима. 

 

- Обишли смо Благоја Судара из Баћевића, разговорали о социјалним 

потешкоћама и уручили прехрамбени пакет. 

 

11. фебруар 

-  Тихомиру Зубцу уручили једнократну помоћ у износу од 150,00 КМ 

 

12. фебруар 

-  Данилу Матраку из Гнојница уручили прехрамбени пакет 

 

13. фебруар 

Хуманитарно друштво „Добротвор“ ступило у контакт и потписало уговор 

са фирмом „PROCARTА“ из Бијељине која се бави рекламирањем 

организација. 

19. фебруар 

Састанак са директором фирме „PROCARTА“ из Бијељине везано за 

пројекте из уговора потписаног 13 фебруара. Главна тема на састанку била 

је, прије свега, рад обе организације и њихово заједничко деловање. 

Утврђени су детаљи сарадње и даља комуникација која ће се вршити путем 

електронске поште. 

22. фебруар 

Остварен контакт са Гораном Бубалом из CRS-a. У плану организовање 

састанка када се створе услови. 

28. фебруар 

Томислав Давидовски поклонио пакет одеће Хуманитарном друштву 

„Добротвор“. 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 



 

 

АКТИВНОСТИ У МАРТУ МЕСЕЦУ 2013 

 

У току марта месеца 2013 године Хуманитарно друштво „Добротвор“ због 

недостатка финансијскох средстава није спроводило акције поделе 

хуманитарне помоћи. Месец март је искориштен како би се друштво кроз 

додељивање захвалница одужило људима који су својим трудом помогли 

рад ове организације, како донирањем помоћи тако и радом. 

 

Том приликом су 06. и 08. марта 2013 године у просторијама Владичанског 

двора уручене захвалнице госпођи Весни Кулуџан која је донирањем одеће 

и обуће помогла деловање друштва. Такође уручена је захвалница и 

професору Реповићу који је својом хуманошћу помогао друштво 

Добротвор. 

 

Драган Антељ и Томислав Давидовски добили су захвалнице за несебичну 

помоћ друштву приликом набавке и куповине прехрамбених пакета као и 

за расподелу истих угроженим породицама. 

 

9. март  

Банер хуманитарног друштва Добротвор постављен је званични сајт 

пријатељске нам хуманитарне организације из Београда „Срби за Србе“. Са 

овом организацијом смо у току овог месеца разговарали о плановима за 

будућу сарадњу као и о посети Херцеговини која је планирана за јун месец 

текуће 2013 године. 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ МЕСЕЦУ 2013 

 

16. април 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор  је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

 

- Анђи Костадиновић из села Баћевићи код Мостара купљене су пелене за 

одрасле ( пет пакета). 

  

- Зорану Савићу из села Баћевићи купљени су лекови Lioresal 25 mg     ( 

једна кутија). 

 

- Гоши Кнежевић из Јабланице код Коњица купљене су пелене за одрасле ( 

четири пакета). 

 

- Војку Андрићу из села Козице купљен је прехрамбени пакет и уручена је 

једнократна новчана помоћ од 100,00 КМ ако би могао да плати трошкове 

електричне енергије за текући месец. 

 

- Јоки Манигоди из Бијелог Поља купљен је прехрамбени пакет са 

неопходним и основним намирницама. 

 

- Породици Кнежевић из Мостара купљен је прехрамбени пакет са 

неопходним и основним намирницама. 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни у заведени у протокол ХД „Добротвор“ . 

 

У току овог месеца ступили смо у контакт са Српском Хуманитарним 

Удружењем Добротвор из Сарајева са којима смо договорили да за 



предстојеће Васкршње празнике поделимо прехрамбене пакете за 

социјално – угрожене породице са подручја херцеговако – неретванског 

кантона. 

 

 

АКТИВНОСТИ У МАЈУ МЕСЕЦУ 2013 

 

У периоду од 02. – 09. маја  хуманитарно друштво „Добротвор“ је у 

сарадњи са СХУ Добротвор из Сарајева поделило 50 прехрамбених пакета 

за угрожене породице на подручју Мостара. 

 

 

 

ХД „ДОБРОТВОР ПОДЕЛИО ВАСКРШЊЕ ПАКЕТЕ 

Извештај са сајта Епархије ЗХиП 
 

 

 
2. маја хуманитарно друштво „ Добротвор“ поделило је 50 прехрамбених пакета 

социјално угроженим породицама на подручју Мостара и околних мјеста : Бијелог 

поља, Раштана, Ортијеша, Баћевића, Ходбине и Опличића. Помоћ је пристигла као 

резултат сарадње мостарског са српским сарајевским друштвом Добротвор. Овим 

гестом братско друштво из Сарајева помогло је да најугроженији не оскудијевају у 

васкршњим празницима . Акција је обухватила и неколико породица са чапљинске 

парохије. Такође корисницима је приликом обиласка уручен позив за предстојеће 

празничне службе. 

 

ХД „ Добротвор“ Мостар 

Јереј Марко Гојачић 

 

 

 



 

6. мај 
 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор  је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

 

11. мај 

- За Бранка Чвора из Мостара купљена су три пакета пелена за одрасле. 

 

- Уплаћена је помоћ од 100,00 КМ основној школи у Чапљини у сврху 

реализације матурске екскурзије. 

 

- Анђи Костадиновић из села Баћевићи код Мостара купљене су пелене за 

одрасле ( три пакета). 

 

 

15. мај 

- Зорану Савићу из села Баћевићи купљени су лекови Lioresal 25 mg     ( 

једна кутија). 

 

- За Василију Бојанић из Бијелог Поља купљен је прахрамбени пакет са 

основним животним намирницама. 

 

- За Славојку Ковачић из Бијелог Поља купљен је прахрамбени пакет са 

основним животним намирницама и уручена једнократна новчана помоћ у 

износу од 70,00 КМ 

 

 

Од средстава фирме Prokart из Бијељине која су за мај месец износила 

210,00 КМ, купљена су четири прехрамбена пакета за четири угрожене 

породице са подручја чапљинске парохије. ( Ђоко Судар, Данило 



Мандрапа, Дара Лулић, Мића Драгичевић). Акција је спроведена у 

сарадњи са надлежним свештеником јерејем Данилом Бором. 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ЈУНУ МЕСЕЦУ 2013 

 

12. јун 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор  је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

12 јун 

Посјета Зорки Куновац, однесено воће и једнократна новчана помоћ у 

износу од 50,00 КМ. 

13.јун 

-    Далибор Михић – једнократна новчана помоћ за новорођену бебу 

100,00 КМ 

-      Јелена Соче – купљени лекови у износу од 50,00 КМ 

 

17. јун 

-     Јасмини Салчић – једнократна новчана помоћ од 50,00 КМ 

-     Зорану Савићу – купљени лекови за лечење 

-     Анђи Костадиновић –  купљено три пакета пелена за одрасле. 

-  Мари Дабић – купљен прехрамбени пакет са основним животним 

намирницама. 



- Породици Телебак из Мостара купљени лекови и однешено воће 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 

 

25. јун 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи. 

- Анђи Костадиновић – купљено четири пакета пелена за одрасле 

- Зорану Савићу –  купљени лекови за лечење 

- Дражену Радуловићу – уручена једнократна новчана помоћ у износу од 

30,00 КМ 

- Анђелку Суши – купљено четири пакета пелена за одрасле 

- Јоки Манигоди из Бијелог Поља – купљено осам пакета пелена за одрасле 

- Милану Кнежевићу – купљен  школски прибор 

- Бранку Чвору  – купљено четири пакета пелена за одрасле 

- Томиславу Давидовском – уручена  једнократна помоћ у износу од 20,00 

КМ 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

 

 

 

 

 

 



Хуманитарнa организацијa „Срби за Србе“ помаже Србе у 

Херцеговини  

Извештај са сајта Епархије ЗХиП 
 

 

 

Протеклог викенда на велико задовољство Хуманитарне организације Срби за Србе, 

успешно је обављена велика акција посете вишечланим породицама на подручју 

Херцеговине. Ако изузмемо реализовани велики пројекат набавке трактора и пратећих 

машина породици Екмечић који смо спровели почетком 2011. године на подручју 

Херцеговине, даљих активности од тада није било. Уз свесрдну помоћ Хуманитарног 

друштва „Добротвор “ из Мостара и свештенства Епархије Захумско-Херцеговачке, 

којима се овом приликом од срца захваљујемо на гостопримству, посетили смо три 

српске породице које ће бити помогнуте у наредном периоду. Висина планиране 

помоћи је око 3.000 €. 

Након срдачног дочека од стране наших домаћина по пристизању у Мостару и краћег 

предаха крећемо у посету првој од планираних породица за обилазак. 

У селу Раштани посећујемо породицу Стевановић коју чине родитељи Милани Јелена и 

њихово двоје деце Небојша (19 год) и Николина (16 год). Оно што је нажалост прво 

упало у очи, а то је да су оба детета ометена у развоју и да похађају школу за децу са 

посебним потребама. Кроз разговор са мајком сазнајемо и то да им је кућа била 

порушена у прошлом рату. 

Отац Милан је од недавно запослен, а до тада су се издржавали углавном од нередовне 

инвалиднине на име Николининог здравственог стања. Крајњи договор је да ову 

скромну и намучену породицу помогнемо за почетаккуповином електричног шпорета , 

а да се у будућности направи план за набавку неколико крмачи. 

Након Раштана долазимо до села Буна и седмочлане породице Пудар. Породица Пудар 

није била на списку за помоћ у овој акцији, из простог разлога јер је за породицу Пудар 

пре неколико месеци од стране наше организацијепокренут засебан пројекат 

проширења куће у којој живе. Стога смо искористили прилику да се и лично овог пута 

упознамо са поменутом породицом и да се уверимо у услове у којима живе. Стекао се 

утисак да је ово једна вредна и радна породица и да ће спровођење у дело овог 

започетог пројекта бити од великог значаја за даљи живот ове породице на тим 

просторима. 

Свакако вредно помена је и то да породица има лепу фарму коза, коју својим 

мукотрпним радом из године у годину увећавају. 

Следећа породица до које долазимо је петочлана породица Бабић из села Локве. 

Породицу чине родитељи Далибор и Љубица као и троје малолетне дечице: Анђела (6 

год), Лука (3 год) и Огњен (2 год). Овај млађи брачни пар се међу првима вратио у 

поменуто село и сопственим радом покушава да својој деци обезбеди светлију 

будућност. Главни извор прихода долази од бављења пољопривредом. Са родитељима 



је договорено да се набави једна веш машина као почетна скромна помоћ, а да би 

значајна ставка била свакако набавка једног мањег трактора који би у многоме 

поспешио развој њихове пољопривредне делатности. Имаћемо у виду њихове потребе 

за трактором и покушати да у некој даљој будућности обезбедимо и једну такву 

конкретнију врсту помоћи. 

Последња породица коју обилазимо, а која је предвиђена за одређену врсту помоћи 

јесте породица Срђана Крунића из познатог села Клепци. Овом приликом морамо 

подсетити на ово мученичко село Клепци које је као и велика већина српских 

херцеговачких села неколико пута страшно страдало током крвавог 20. века. Част нам 

је била што смо имали прилику да крочимо у село Св. Новомученика Вукашина 

Клепачког/Јасеновачког, познатог по реченици коју је упутио непосредно пре убиства 

свом џелату: „Само ти дјете ради свој посао“. 

Своју муку мучи и шесточлана породица Крунић коју поред родитеља чини још три 

девојчице: Александра (11), Јелена (8) и Слађана (2), док је на путу и четврто дете. Отац 

Срђан већ дуже време покушава да кућу на својој дедовини постави под кров, али му то 

годинама уназад не полази за руком. Првенствени договор је био да наша организација 

учествује у набавци неопходног материјала за изградњу крова, међутим кроз детаљан 

разговор утврђено је да би набавка једног мањег половног тракторазначајно допринела 

стабилности ове породице и да би по речима Срђана он својим радом успео да врло 

брзо заради потребни новац за грађевински материјал, као и за даљи развој свог 

газдинства. Договор је да по проналску одговарајућег трактора добијемо информацију 

о цени истог и да се у најкраћем року реализује ова врста помоћи. 

У мору многих ствари које су оставиле позитиван утисак на све нас, једну морамо 

посебно да истакнемо. То је несебично ангажовање младог Бојана Екмечића, иначе 

најстаријег од петоро деце породице Екмечић коју смо као што је већ познато знатно 

помогли набавком трактора и помоћних прикључака пре неколико година. Бојан је као 

и остатак његове породице знао да цени и више него што треба пружену помоћ од 

стране наше организације и решио је да учествује заједно са нама у обиласку свих 

угрожених породица и да се када дође до реализације помоћи несебично ангажује за све 

што буде потребно да се одради на лицу места. Једна од наших најранијих замисли коју 

смо зацртали док је организација била још на самом почетку , а то је да се из нашег 

милосрђа изроди још много милосрдних дела и за коју искрено нисмо веровали да ће се 

остварити, управо се дешавала пред нама у виду Бојанове пожртвованости. На крају 

дана, искористили смо прилику и да посетимо домаћинску породицу Екмечић у 

Пребиловцима која нас је предивно угостила као да смо им поново уручили трактор. На 

лицу места смо се уверили да су сви чланови породице од најмлађе Божане до 

домаћина Миладина још вреднији него када смо их први пут упознали и да их трактор 

одлично служи. Срдачно се растајемо са породицом Екмечић уз наду да ћемо се 

убудуће приликом наших наредних посета тим крајевима и чешће виђати. 

Хуманитарне активности успешно смо завршили тог дана и након указаног 

гостопримства у манастиру Житомислић, могли смо сутрадан да присуствујемо 

прослави Духова славе Саборне цркве Свете Тројице у Мостару. Поред осталих 

почасних гостију истичемо да смо и ми имали ту част да будемо међу почасним 

званицама, а ту част нам је превасхдно указаоЊегово Преосвештенство Епископ 

Захумско Херцеговачки и Приморски господин Григорије. Оно што нам је такође 



запало за око и што нас је посебно обрадовало, јесте да смо на самој прослави током 

службе приметили барем по једног члана од свих посећених породица претходног дана. 

Пуни позитивних утисака завршавамо наше путешествије по Херцеговини, 

превасходно задовољни због успостављеног квалитетног контакта са локалним 

свештенством и хуманитарним друштвом „Добротвор“, као и због добијања новог 

поузданог члана организације. 

Иако скромна по свом обиму, надамо се да ће ова прва планирана помоћ отворити врата 

неким већим и конкретнијим пројектима у будућности, као и да ћемо успети да велике 

акције помоћи породицама у Херцеговини уврстимо у наш редован годишњи план и 

програм активности. 

 

 Предраг Маринковић, Србија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ЈУЛУ МЕСЕЦУ 2013 

 

У току јула мјесеца 2013. године спроведено је и завршено неколико 

хуманитарних акција. Захваљујући фирми Procart из Бјељине обезбеђено је 

630,00 КМ и уплаћено на рачун 12.07.2013. године. 

Део тог новца, тачније 350,00 КМ утрошен је на доделу бесплатних карата 

породицама које су у тешкој материјалној ситуацији, а све у сврху 

реализације путовања у Манастир Острог. 

Остатак новца утрошен је на куповину лијекова и пелена породицама 

Костадиновић и Савић из села Баћевићи код Мостара. 

Драгани Симић исплатили смо 70,00 КМ помоћ за повратну карту за 

бесплатно летовање које је омогућило друштво Добротвор из Сарајева у 

сарадњи са мостарском „Добротвором“ 

Помогли смо са 100,00 КМ СПКУД „Гусле“ Мостар како би реализовали и 

покрили део трошкова за путовање фолклора у Обреновац. 

 

29. јул 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

- Драгани Симић – уручена једнократна новчана помоћ од 200,00 КМ за 

трошкове пута. 

- Анђи Костадиновић – купљено пет пакета пелена за одрасле 

- Анђелку Суши – купљено пет пакета пелена  

- Зорану Савићу – купљени лекови за лечење 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 



 

Реализован пројекат ХО „Срби за Србе“ и мостарског ХД 

„Добротвор“ 

Извештај са сајта Епархије ЗХиП 

 

 

Непуних месец дана након прве посете и обиласка вишечланих породица у долини 

Неретве, хуманитрана организација „Срби за Србе“ обезбедила је и послала новац како 

би планирани пројекти били реализовани што скорије. 16.јула хуманитарно друштво 

Добротвор као координатор пројекта спровело је акцију поделе планираног материјала. 

Породици Стевановић из Раштана купљен је електрични шпорет; породици Бабић из 

Локава купљена је веш машина, док је породици Пудар из Ходбине обезбеђен 

грађевински материјал за доградњу породичне куће. Преoстала новчана средства 

утрошена су за куповину прехрамбено – хигијенског пакета породици Марић из Малог 

Поља. 

Реализација овог пројекта настала је као плод интезивне сарадње између два 

хуманитарна друштва, у нади да ће у будућности ово пријатељство донијети још 

плодотворних акција. 

ХД „Добротвор“ 

Јереј Марко Гојачић 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ МЕСЕЦУ 2013 

 

 

 

29. август 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од 

100,00 КМ 

Хуманитарно друштво Добротвор Мостар се обавезало да месечно издваја 

за Драгану Симић 100,00 КМ због смртног случаја у породици. Драгана 

има 11 година и тренутно живи са тетком која се брине и стара о њој.  

- Радославки Стојановић - уручена једнократна новчана помоћ  50,00 КМ 

- Биљани Поповић –  уручена једнократна новчана помоћ 50,00 КМ 

- Анђелку Суши – купљено пет пакета пелена за одрасле 

- Анђи Костадиновић – купљено пет пакета пелена за одрасле 

- Рајку Антељу из Врапчића - уручена једнократна новчана помоћ у износу 

од 80,00 КМ 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ МЕСЕЦУ 2013 

 

30. септембар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

 

- Катарини Антељ – плаћен део трошкова лечења у Београду 150,00 КМ 

 

- Зорану Савићу из Баћевића – купљени лекови 

 

- Анђи Костадиновић купљено пет пакета пелена за одрасле 

 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од 

100,00 КМ 

 

- Радославка Стојановић из Мостара исплаћена једнократна новчана помоћ 

у износу од 50,00 КМ 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

Састанак са министром здравља ХНК, г. Младеном Бошковићем. 

Договорено је да се помогне породицама тежег социјалног статуса, кроз 

давање једнократних новчаних помоћи породицама на предлог 

хуманитарног друштва „Добротвор“. 

Предаја докумената за породице завршена је почетком октобра месеца. На 

списку су девет породица из Мостара и околине. 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ОКТОБРУ МЕСЕЦУ 2013 

 

4. октобар 

Фирма „PROCART“ уплатила Хуманитарном друштву „Добротвор“ 300,00 

КМ. 

Од тог новца спроведено је неколико акција расподеле помоћи. 

- Станиславу Ђурасовић – исплаћена једнократна помоћ од 170,00 КМ за 

плаћање кирије. 

- Бранку Чвору – купљено пет пакета пелена за одрасле 

- Јоки Судар из Бијелог Поља – купљено пет пакета пелена за одрасле 

- Софији Милошевић из Мостара – исплаћена једнократна новчана помоћ 

25,00 КМ 

 

23. октобар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

- Дражену Лучићу из Ходбине – исплаћена једнократна новчана помоћ од 

200,00 КМ 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од 

100,00 КМ 

 

- Породици Суша – купљена два пакета пелена за одрасле 

- Зорану Савићу из Баћевића –  купљени лекови 

- Анђи Костадиновић – купљена два пакета пелена 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У НОВЕМБРУ МЕСЕЦУ 2013 

 

25.новембар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

- Војку Андрићу – исплаћена једнократна помоћ за плаћање електричне 

енергије 50,00 КМ 

- Зорану Савићу из Баћевића – купљени лекови 

- Анђи Костадиновић –  купљена три пакета пелена 

- Славку Станковићу из Мостара – купљени лекови 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од 

100,00 КМ 

 

- Жељку Авдаловићу из Родоча – исплаћена једнократна новчана помоћ у 

износу од 100,00 КМ 

 

Слава Хуманитарног Друштва „Добротвор“ 

                                          
 

У недјељу 22. по Духовима, у Мостару, служена је Света архијерејска литургија, при 

чему је уз Светог мученика Мину и Светог краља Стефана Дечанског, прослављен и 

спомен на Светог Јована Милостивог, као заштитника Хуманитарног друштва 

„Добротвор“. 

Евхаристијским сабрањем началствовао је Епископ захумско-херцеговачки и 

приморски Григорије, уз саслужење протопрезвитера ставрофора Радивоја Круља, 

презвитера Марка Гојачића, ђакона Бранислава Рајковића и вјерног народа мостарског. 

Благосиљајући славски хљеб, Епископ Григорије, честитао је Славу предсједнику 

Хуманитарног друштва „Добротвор“, презвитеру Марку Гојачићу, истичући значај и 

тежину химанитарног рада. Након Литургије вјерни су почашћени и славским 

послужењем у гостопримници. 
                                                                                                                                                



 

 

Средства од „PROCART-а“ (160,00 КМ ) уплаћена Милану Антељу за 

куповину диоптријских наочара. 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ДЕЦЕМБРУ МЕСЕЦУ 2013 

 

22. децембар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

- Зорану Савићу из Баћевића –  купљени лекови 

- Анђи Костадиновић – купљена три пакета пелена за одрасле 

- Јелени Ћорић – купљени лекови 

 

- Синиши Телебак – купљени лекови 

-Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од 

100,00 КМ 

 

25. децембар 

 - Анђелини Божић из Мостара – купљени прехрамбени пакет – 70,00 КМ 

 - Жељку Авдаловићу – купљено два метра огрева – 100,00 КМ 

 - Јелки Лозо из села Кути –  купљено два метра огрева – 100,00 КМ        

 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ЈАНУАРУ МЕСЕЦУ 2014 

 

17. јануар 

- Анђелку Суши –  купљена четири пакета 

- Купљена ходалица за Бранка Ћећеза из Коњица. 

 

Настављена сарадња ХО“Срби за Србе“ и мостарског ХД“Добротвор“ 

Извештај са сајта Епархије ЗХиП 

 

 

У склопу Божићних активности Хуманитарне организације „Срби за Србе“ из Београда 

реализован је пројекат помоћи двема вишечланим породицама са подручја Мостара. 

Пристиглим новчаним средствима помoгнута је породица Радишић из села Ходбина, 

као и породица Јанковић из Мостара. Хуманитарно друштво „Добротвор“ као 

координатор пројекта спровело је акцију уз помоћ волонтера Милоша Јањића. 

Шесточланој породици Срете и Николине Радишић уручен је електрични штедњак, а 

децу Еву, Љуба, Рада и Уроша обрадовали смо слаткишима. Иако скромна, помоћ је 

добро дошла овом домаћинству. 

Након посете Радишићима, помоћ смо уручили и четворочланој породици Зорана и 

Наташе Јанковић. Купљен је кровни изолациони материјал, који је био неопходан за 

нормалне услове живота у овој кући. Најмлађи чланови Жана и Лана такође су 

обрадоване пакетом слаткиша. 

Делећи радост ових породица, срдачно и молитвено се захваљујемо братском друштву 

из Београда које у многоме доприноси и поспешује мисију Цркве међу повратничким 

становништвом у долини Неретве. 

 

ХД „Добротвор“ 

Јереј Марко Гојачић 



 

 

 

 

 

 

 

У сарадњи СХУ Добротвор из Сарајева биће подељене стипендије за 

ученике основних, средњих школа и факултета из социјално угрожених 

породица. 

Крајем јануара пристигла је донација БХ Телекома у износу од 1.000,00 

КМ, за акцију поделе прехрамбених пакета. 

Епископ ЗХиП Г. Григорије поклонио ХД „Добротвор“ 500,00 КМ за исту 

акцију. 

 

22. јануар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 



 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ 100,00 КМ 

- Зорану Савићу –купљени лекови 

- Анђи Костадиновић – купљено три пакета пелена за одрасле 

- Анђелку Суши – купљена четири пакета пелена за одрасле 

- Љубици Карачић – исплаћена једнократна новчана помоћ 50,00 КМ 

- Породици Рупар – купљена два пакета пелена за одрасле 

- Милена Кузман – исплаћена једнократна новчана помоћ  80,00 КМ 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ФЕБРУАРУ МЕСЕЦУ 2014 

 

3. фебруар 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

 

- Анђи Костадиновић – купљена три пакета пелена 

- Зорану Савићу –купљени лекови 

- Милеви Петковић – купљено пет пакета пелена 

- Драгана Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ 100,00 КМ 

- Породици Дакић – исплаћена једнократна новчана помоћ 50,00 КМ 

 

Од добровољних прилога, помогли смо: 

- Рабију Мемети – 20,00 КМ 

- Сулејмана Шећића – 20,00 КМ 

 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 

 

 

 

 



Подела хуманитарне помоћи 

 

 

 

 

Хуманитарно друштво „Добротовор“ је у периоду од 08. до 12. фебруара организовало 

подjелу хуманитарних пакета за социјално угрожене породице на подручју кантона 

ХНК. Захваљујући донаторским средствима БХ Телекома из Сарајева и града Мостара 

успели смо да обиђемо и поделимо помоћ за 30 породица које живе на подручју 

Мостара, Благаја Бијелог Поља, Чапљине, Стоца и Коњица. Хуманитарни пакети 

обухватили су основне животне намирнице које су добро дошле свакој породици. 

Хуманитарно друштво „Добротвор“ планира да поред месечних помоћи које издваја за 

око десетак породица, у току 2014. године организује још две акције расподеле 

хуманитарних пакета које ће обухватити већи број домаћинстава. 

 

 

ХД „Добротвор“ 

Јереј Марко Гојачић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У МАРТУ МЕСЕЦУ 2014 

 

5. март 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

Помогли смо Рабију Мемети – 10,00 КМ 

10. март 

Пристигли извјештаји за јануар и фебруар од фирме „PROCART“ – укупно 

за уплату 144,00 КМ. 

13.март 

Потписали уговор о сарадњи са поликлиником Јуришић на годину дана. 

Помоћ се састоји у бесплатном пружању стоматолошких услуга у износу 

од 5.000,00 КМ. Уговор почиње да тече од 01.04.2014.г. 

 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ 100,00 КМ 

- Сари Султанић – исплаћена једнократна новчана помоћ 50,00 КМ 

- Зорану Савићу – купљени лекови 

- Радојки Соче – купљени лекови 

- Радославу Седларику – купљени лекови 

- Анђи Костадиновић – купљено три пакета пелена за одрасле 

- Породица Суша – купљена четири пакета пелена за одрасле 

- Породица Рупар – купљено два пакета пелена за одрасле 

- Биљана Поповић – купљено три пакета пелена за одрасле 

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 



Организација World Vision у посети Мостару 

 

 

У петак, 14. марта у просторијама Владичанског двора у Мостару уприличен је 

састанак између представника ХД „Добротвор“ и организације World Vision из 

Сарајева. Састанак је организован поводом потписивања меморандума о сарадњи 

између Епархије ЗХиП и ове организације, а све у циљу побољшања живота деце и 

омладине на овим просторима. На састанку је договорено неколико пројеката који би 

требало да се имплементирају у току ове године, са главним освртом на децу која 

похађају православну веронауку на подручју ХНК. 

 

 

Свечани пријем стипендиста у Старој цркви у Сарајеву 

 
 

У четвртак, 20. марта у Старој Цркви у Сарајеву уприличен је пријем првих 

стипендиста СХУ Добротвор из Сарајева, који је у сарадњи са ХД Добротвор из 

Мостара спровео овај важан пројекат за децу основних, средњих школа и студената. 

Захваљујући донаторским средствима Канцеларије за дијаспору Републике Србије и 

трудом представника сарајевског Добротвора, обезбеђена су средства за реализацију 

овог пројекта. Овим пројектом настављена је сарадња двају хуманитарних друштава 

која траје више од годину дана, а у плану су нам и друге заједничке активности које ће 

бити усмерене на пројекте помоћи социјално угроженим породицама како на подручју 

Сарајева, тако и на подручју Мостара. 

 

 

ХД“Добротвор“ 

Јереј Марко Гојачић 

 

 

 

 



 

         ИНТЕРВЈУ СВЕШТЕНИКА МАРКА ГОЈАЧИЋА ЗА ДНЕВНИ ЛИСТ       

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У АПРИЛУ МЕСЕЦУ 2014 

 

8. април 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

 

9. април 

- Гоши Кнежевић из Јабланице купљена три пакета пелена за одрасле 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ 100,00 КМ 

- Сари Султанић – исплаћена једнократна новчана помоћ 50,00 КМ 

- Жељки Вукоје – исплаћена једнократна новчана помоћ 30,00 КМ 

- Удружењу Плетеница из Србије исплаћена једнократна новчана помоћ у 

износу 200,00 КМ 

15. април  

Јованка Шотра и Дара Илић донирале два прехрамбена пакета за социјално 

угрожене породице. Пакети су истог дана уручени Јасмнки Салчић и 

Жељки Вукоје. 

23. април 

Уручене захвалнице Јованки Шотри и Дари Илић за хуманост и помоћ 

друштву Добротвор.   

 

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“ 

 



Подела хуманитарне помоћи поводом Васкршњих празника 

 

 

У току Свијетле седмице Хуманитарно друштво „ Добротвор“ подјелило је 30 

прехрамбених пакета социјално угроженим породицама на подручју Мостара и 

околних мјеста : Бијелог поља, Ортијеша, Баћевића, Ходбине и Чапљине Помоћ је 

пристигла као резултат сарадње мостарског са српским сарајевским хуманитарним 

удружењем Добротвор. Овим гестом братско друштво из Сарајева помогло је да 

најугроженији не оскудијевају у васкршњим празницима. 

 

 

ХД „ Добротвор“ Мостар 

Јереј Марко Гојачић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У МАЈУ МЕСЕЦУ 2014 

 

1. мај 

Уплаћена су средства од Града Мостара у износу од 417,00 КМ. Након 

уплате тог новца друштво Добротвор је направило план за поделу 

хуманитарне помоћи 

4. мај 

- Драгани Симић – исплаћена једнократна новчана помоћ 100,00 КМ 

- Сари Султанић – исплаћена једнократна новчана помоћ 50,00 КМ 

- Анђи Костадиновић купљена чeтири пакета палене за одрасле 

- Анђелку Суши купљена два пакета пелена за одрасле 

- Зорану Савићу из Баћевића купљени лекови 

- Аници Поповић из Мостара купљена два пакета пелена за одрасле 

- Зори Аћимовић из Бијелог Поља купљена три пакета пелена за одрасле 

8. мај 

Уручена захвалница Бранки Голуб за хуманост и помоћ друштву 

„Добротвор“ 

Договорен је поновни долазак ХО „Срби за Србе“ у јулу месецу, и да се 

том приликом помогну две до три вишечлане породице донирањем 

значајније помоћи. 

Са организацијом World Vision из Сарајева организујемо екскурзију за ђаке 

православне веронауке из Мостара. Екскурзија ће бити тродневна и 

обухватиће обилазак великог броја манастира у Србији.  

Средства су уредно правдана у градској управи Града Мостара, док су 

оригинални рачуни заведени у протокол ХД „Добротвор“. 

 



 

СПИСАК ЉУДИ И ИНСТИТУЦИЈА КОЈИ СУ ПОМОГЛИ РАД 

ХУМАНИТАРНОГ ДРУШТВА “ ДОБРОТВОР“ 

 

1. БХ Телеком Сарајево 1.000,00 КМ 

2. Епископ ЗХиП Г. Григорије 500,00 КМ 

3. Град Мостар ( месечно издвајао 556,00 КМ), 417,00 КМ - тренутно 

издваја 

4. Сретенка Чихорић 230,00 КМ 

5. Даница Јањић  30,00 КМ 

6. Симо Гордић са породицом ( пакет одеће) 

7. Професор Живојин Реповић са породицом ( пакет одеће, два пута) 

8. „Procart“ doo Бијељина – 20 % од продаје својих производа 

9. Томо Давидовски ( пакет одеће) 

10.  Драго Антељ ( превоз и помоћ око организације) 

11. Весна Кулиџан ( пакет одеће за децу) 

12. Наташа Круљ ( 2 пакета одеће) 

13. Гојко Пантић 20,00 КМ 

14. Вида Пејановић 10,00 КМ 

15. Н.Н. 15,00 КМ 

16. Бранка Голуб ( помоћ око куповине пакета) 

17. Јованка Шотра ( пакет хране) 

18. Дара Илић ( пакет хране) 

19. Вера Пешут ( пакет одеће) 

20. Борис Антељ ( помоћ око превоза) 

21. Марко Антељ ( помоћ око прављења банера ХД Добротвор) 

22. Милан Кнежевић ( помоћ око превоза) 

23. Породица Ајваз из Мостара ( пакет одеће) 

24. Владенка Миловић ( пакет одеће и две нове школске торбе) 

 

 

АКО СМО НЕКОГА ПРОПУСТИЛИ ДА УНЕСЕМО У СПИСАК 

ДОНАТОРА, НАДАМО СЕ ДА ЋЕ СПИСАК УБРЗО БИТИ 

УПОТПУЊЕН! 

 



Овим путем се захваљујемо у име организације ХД „Добротвор“ и 

породица свима који су својим прилогом помогли рад нашег друштва, 

а самим тим и многим породицама које обилазимо. 

Такође молимо све људе добре воље да сходно својим могућностима  

помогну рад нашег хуманитарног друштва. 

 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ 

 

Име: Хуманитарно друштво „Добротвор“ 

Седиште: Владичански двор у Мостару, Конак 7, 88000 Мостар 

Председник друштва: јереј Марко Гојачић, парох мостарски - југ 

Контакт: тел 036/554-121; факс 036/554-120; моб 065/923-990 

Мејл адреса: dobrotvormostar@gmail.com 

Фејсбук страница: Хуманитарно друштво Добротвор 

 

Жиро рачун Српске православне црквене општине Мостар за уплату 

донаторских прилога: 

140-201-11300009-98 SBERBANK MOSTAR ( за уплате у КМ) 

Инструкције за девизну уплату: 

IBAN broj: BA391402011200339287, SWIFT: SABRBA22 

Са назнаком „за рад Хуманитарног друштва Добротвор“ 

 

 

mailto:dobrotvormostar@gmail.com

