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Извештај о релизацији пројекта  

Невидљиви Хероји 

 

Пројектом Невидљиви Хероји, прикупљена су средства за помоћ 

породицама погинулих Зорана Филиповића и Дејана Младеновића и 

за ратне војне инвалиде Михајла Михајловића и Стевицу Ристића. 

 

Током јуна, средства су пребачена на наш девизни, а затим и на 

динарски рачун (извод бр 18, од 05 јуна 2018. године). Одлуком 

Управног одбора, одлучено је да се свим породицама определи исти 

износ средстава од 425.000,00 динара, а да се остатак од 20.523,00 

динара утроши на покривање дела трошкова за обилазак породица, 

организације активности и сл. 

 

Већ 07. јуна на рачуне Стевице Ристића и Михајла Младеновића 

уплаћени су опредељени износи (извод бр 19, од 07. јуна 2018. године), а 

породици Младеновић (због непостојања рачуна) 14. јуна (извод бр 20, 

од 14.јуна 2018. године). Породица Зорана Филиповића живи у забитом 

селу поред Новог Пазара (око 300 км од Панчева) па је са њима ишло 

мало спорије. На крају смо договорили да се опредељена средства 

уплате на рачун Зорановог рођеног брата Радосава Филиповића и исто је 

реализовано 06. 08. (извод бр 28, од 06. августа 2018. године). На овај 

начин смо завршили први део реализације, а потом смо у сарадњи и са 

договором са корисницима кренули у завршну реализацију и то: 

 

1. Стевица Ристић, Стевица је предложио да се средства искористе 

за набаваку теретног комбија за превоз робе на стоваришту које 

држе он и његова породица. Преко наших чланова нашли смо 

неколико половних комбија, који су одговарали и по 

карактеристикама и који су се уклапали у постојећа средства. 

Захваљујући нашим члановима обезбедили смо да се продавац 

одрекне своје провизије и од расположивих средстава (око 3500 

евра) набавили смо комби чија је продајна цена била 4100 евра. 

Комби је свечано предат породици Ристић, која је била 

одушевљена и захвална пре свега донаторима, а потом и целом 

Удружењу. 

 



2.  Михајло Михајловић, Према ранијем договору са породицом 

Михајловић планирано је да им се опредељеним средствима 

реновира породична кућа. Пошто расположива средства нису 

покривала  потребне поправке, делегација Удружења је обишла 

локалне привреднике и у договору са њима, поред расположивих 

3500 евра од донације обезбедила још око 3000 евра у 

грађевинском материјалу и радовима. Након тога организовали 

смо две масовне и неколико мањих акција у којима су чланови 

Удружења личним радом реализовали неколико стотина радних 

сати на реновирању куће. Грубе процене су да би сви радови и 

уграђени материјал коштали око 8000 евра. Кућа сада изгледа 

потпуно другачије, светлије и много лепше. Михајло и све три 

ћерке су пресретни и презадовољни. Више пута су напомињали 

колико су захвални пре свега Невидљивим Херојима, који су 

покренули целу причу, али и локалним привредницима и 

Удружењу Пријатељи 72. Специјалне које је све то спојило и 

реализовало. 

 

3. Породица Младеновић, Родитељи покојног Дејана Младеновића, 

живе у селу поред Шапца (око 150 км од Панчева), нису имали 

рачун у банци јер пензију примају преко поштара. Поред тога су 

јако болесни и немају могућност да се лако превезу до Шапца, па 

смо организовали да их наши сарадници одвезу у Шабац, да 

отворе рачун а затим смо им пребацили опредељена средства. 

Преко нашег члана Удружења обезбедили смо им и 2 тоне брикета 

за грејање и превезли им из Панчева до куће. Том приликом смо се 

договорили са њима да добијена средства утроше на прегледе, 

набавку потребних лекова и преко потребне терапије у бањама. 

Обезбедили смо да им се преко фонда ПИО обезбеди место у 

правим бањама и да не плаћају пуну цену третмана. Планирано је 

да на пролеће наредне године у сарадњи са командом гарнизона 

урадимо грађевинске радове на дренажи око породичне куће и на 

санацији влаге које има у свим деловима куће, осим у малом делу 

који смо заједничким средствима доградили пре две године. 

 

4. Породица Филиповић, У реализацији планираних активности са 

породицом погинулог Зорана Филиповића било је највише 

непредвиђених дешавања и проблема, тако да највећи део 

планираних активности још увек није реализован и биће пребачен 

за наредну годину. Први проблем је био то што родитељи живе у 

малом селу поред Новог Пазара (око 300 км од Панчева). Пут до 

села је врло лош и може се стићи само теренским возилом. 

Родитељи немају рачун у банци и било је јако тешко уопште 

организовати их да отворе рачун, који после неби могли да 

користе, јер најближа банка је преко 18 километара макадамског и 

јако лошег пута од њих. На крају је договорено да се опредељена 

средства уплате на рачун Зорановог рођеног брата који живи у 

Новом Пазару, што је и урађено 06. августа 2018. године. 

Пре тога делегација Удружења је боравила у Новом Пазару, и том 

приликом договорила: 



- да председник општине определи додатна средства од 

100.000,00 динара за помоћ акцији (око 840 евра), 

- да локално комунално предузеће изведе радове на оправци пута 

до породичне куће Филиповића,  

- да јавно предузеће Србија Шуме дозволи сечу 16 м3 дрвета, 

која ћемо, уз помоћ заменика градоначелника, бесплатно, исећи 

у даске и греде, 

- обишли смо неколико привредника и од њих обезбедили 

попусте од 30 до 60% на њихов грађевински материјал, 

- одмах смо купили комплетно жељезо за све планиране радове 

(попуст је био 60% и нисмо смели одлагати), 

- уговорили смо израду и замену свих прозора на кући (попуст од 

30%), 

- са командом гарнозона обезбедили смо смештај за 15 чалнова 

Удружења која смо планирали да доведемо на радну акцију, 

Међутим, све ове активности су прекинуте 07. августа када је 

изненада, од срчаног удара умро Зоранов брат Радосав. Са 

командом гарнизона смо обезбедили шаторе за сахрану и део 

средстава за потребе сахране, а све активности око уређења куће 

обуставили. 

После истека 40 дана, крајем октобра породицу је посетила 

делагација Удружења и том приликом разговарала и о планираном 

реновирању куће. Породица још није добила средства која су још 

на рачуну покојног Радосава (није одржана оставинска расправа), а 

и није им било до било кавих активности. Ипак са делегацијом 

Удружења обишли су фирме у којима смо купили жељезо и 

уговорили прозоре и прихватили да се настави са реновирањем, 

али да се прави радови морају одложити до пролећа наредне 

године. Настојаћемо да се до краја године ураде мањи део 

припремних радова и замена прозора, а све остало на пролеће. 

 

ЗАКЉУЧАК: Прикупљена средства су трошена у складу са 

Уговором о донацији, плански, рационално и увећана су 

додатним донацијама и личним ангажовањем и радом чланова 

Удружења Пријатељи 72. Специјалне. Примаоци донације су 

презадовољни и заиста захвални Удружењу Невидљи хероји и 

Удружењу Пријатељи 72. Специјалне. Реализацијом акције 

значајно смо помогли квалитет живота за три породице. 

Трагични догађаји у породици Филиповић су онемогућили 

реализацију већ одлично припремљеног плана реализације 

реновирања куће, али је договорено да се исти реализује на 

пролеће. 

 

С поштовањем        

                 Председник УО Удружења 

         Миодраг Капор 

 



        _______________________

    

СРБИЈА ЈЕ ВЕЧНА ДОК СУ ЈОЈ ДЕЦА ВЕРНА ! 


