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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 

 
 Активности организације по питању помоћи 
породицама погођеним поплавама све више узимају 
маха. У августу су посећена чак четири града, а у 
три града је већ успешно и испоручена помоћ за 
бројне породице. У току је пар пројеката изградње 
кућа вишедетним породицама, а на три локације 
одржана су и три турнира у склопу Тројке из блока.  
 Свакако још увек највећи део наше пажње 
заузима посета и испорука неопходне помоћи 
угроженим породицама у поплављеним подручјима. 
Тим поводом наши представници су током августа 
месеца обишли преко сто породица у Ваљеву, 
Краљеву, Свилајнцу и Обреновцу. Првенствено је 
помоћ дошла до 17 породица у Трстенику, где је 
испоручена помоћ у виду беле технике у вредности 
од 418.330 динара. Након тога испорука беле 
технике је настављена у Ваљеву, где је нашу помоћ 
добило 13 породица у укупној вредности од 437.840 
динара. Последња, а у једно и најобимнија акција 
испоруке помоћи извршена је у Краљеву, где је 
помоћ добило 24 породице укупне вредности 
830.190 динара.  
 Посебну акцију помоћи спровели смо на 
подручју Баније, где је помогнута породица 
Ћулибрк из Двора на Уни. Ову шесточлану 
породицу помогли смо набавком замрзивача и 
куповином књига за школу најмлађима. Вредност 
ове помоћи износила је 600€.  
 Прикупљеним средствима од турнира 
Тројка из блока одржаног у Лаћарку, успешно је 
дограђена кућа Ђурићима из истоименог места, 
приликом чега је утрошено 483.000 динара и 1.590€. 
Ова помоћ има посебну тежину с обзиром да 
породица Ђурић има деветоро деце.  
 Средства за доградњу куће обезбеђена су и 
за Срдиће код Бијељине. За самохраног оца и 
његово петоро деце послата је помоћ за набавку 
грађевинског материјала у висини од 2.200€.  
 Када говоримо о доградњама кућа, у току је 
следећа фаза доградње куће код породице Вулић из 
Остружнице. За ову фазу радова утрошено је овај 
пут 329.766 динара и 200€.  
 У плану су још два велика пројекта које ће 
покренути наша организација, а тичу се градње 
кућа. Првенствено ће бити покренут пројекат 
изградње куће породици Живковић из Челинца у 

Републици Српској. Трагична прича породице 
Живковић у којој је троје деце остало без 
родитељског старања, након погибије мајке у 
недавним поплавама које су задесиле те крајеве. 
Други пројекат који ће наша организација 
покренути, поново у сарадњи са братством 
манастира Острог је градња куће породици 
Шћепановић из Озринића код Никшића у Црној 
Гори. Породица броји чак деветоро малолетне деце.  
 Одржана су и три турнира у хуманитарном 
шутирању тројки. Овај пут локације су биле Гуча, 
Бољевац и Калемегдан. На турниру у Гучи током 
великог сабора трубача прикупљено је 25.000 
динара, на такмичењу у Бољевцу прикупљено 
31.020 динара, а на Калемегдану 139.520 динара. 
Захваљујући до сада највећем броју учесника и 
гледалаца, турнир на Калемегдану су испратили 
бројни медији.  
 У Шапцу је одржан турнир у фудбалу за 
помоћ породицама погођеним поплавама, приликом 
ког је прикупљено 41.000 динара.  
 Током августа месеца је успешно почела са 
радом и млекара у селу Извор, општина Ново Брдо 
на Косову и Метохији. Покретање ове млекаре у 
склопу пројекта Народних кухиња, наша 
организација је помогла куповином основне беле 
технике и кухињских елемената у вредности од 
228.000 динара.  
 Уз помоћ пријатеља наша организација се 
прикључила пројекту организације Стара Рашка у 
прикупљању књига за српску библиотеку у Скадру. 
 Паралелно са испоруком помоћи 
поплављеним подручјима, успешно се одвијају и 
велики пројекти као и редовна помоћ породицама 
из наше циљне групе. Како би помоћ стизала 
правовремено и на најбољи могућ начин, потребна 
нам је велика подршка свих добронамерних људи. 
Подсећамо да су поплаве и поплављена подручја, а 
самим тим и велики број домаћинстава у Србији и 
Републици Српској неправедно отишли у други 
план и да о томе тренутно мало ко говори. 
Проблеми постоје, а зима се полако приближава. 
Морамо дати сви све од себе како би тим 
унесрећеним људима омогућили да што пре стану 
на своје ноге и врате се нормалном животу.  
  

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су у суботу 2. августа шесточлану 
породицу Срдић из села Амајлије код Бијељине у 
Републици Српској. На жалост, Срдићи су пре три 
месеца остали без супруге и мајке Драгице која је 
напрасно преминула, оставивши иза себе супруга 
Маринка (45) и децу Бојана (17), Милана (13), 
Љубишу (12), Мирјану (10) и најмлађег Душка (1). 
Срби за Србе су захваљујући пре свега донаторима 
и пријатељима организације из Канаде 
обезбедили донацију од 2.200 евра која ће бити 
искоришћена као почетак у доградњи породичне 
куће Срдића. 
 

 
 
Отац породице Маринко је незапослен, ради као 
месар када посла има у селу или околним местима. 
Породица прима укупно 110 КМ (55 евра) социјалне 
помоћи што је недовољно новца за најосновније 
потребе петоро малолетне деце. Након што је са 
породицом избегао из Дрвара 1995. године, скрасио 
се надомак Дрине у нади да ће се живот покренути 
на боље.  

 
Тренутно стање породичне куће Срдића код Бјељине 

 
Након што је супруга и мајка Драгица преминула пре 
три месеца, Маринко има јако тежак посао да 
надомести улогу мајке у својој кући али и да 
обезбеди средства за своју децу како би им 
приуштио основне услове за живот. У обиласку 
породичне куће Срдића и разговору са породицом 
закључили смо да је тренутно највећа потребна 
помоћ у виду доградње и завршетка породичне куће 
у којој живе. Због привременог лименог крова који је 
постављен на кући вода јако често продире у 
унутрашњост куће и ствара влагу на зидовима. 
 

 
Срби за Србе у разговору са  

породицом Срдић испред њиховог дома 

 
На жалост, проблеми не престају да заобилазе ову 
породицу, пошто су у последњим поплавама када је 
дошло до изливања Саве и Дрине, и Срдићи заједно 
са другим комшијама из неколико села надомак 
Бјељине страдали од набујале воде. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе упућује 
позив свим донаторима широм света да се укључе 
у нову велику акцију помоћи породици Срдић, 
али и другим породицама у Републици Српској 
којима је братска помоћ тренутно најпотребнија. 

Помоћ за 

Срдиће из РС 
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У суботу, 2. августа на кошаркашком терену у 
вртићу у Бољевцу у оквиру локалног баскет 
турнира, мештани општине Бољевац су по први пут 
имали прилику да присуствују и учествују у 
хуманитарном пројекту „Тројка из блока“ која је 
организована у сарадњи Спортског савеза општине 
Бољевац и хуманитарне организације „Срби за 
србе“. Акција шутирања тројки је показала да и у 
Бољевцу постоје хумани људи који су својим 
учешћем подржали изградњу купатила социјално 
угроженој породици Милосављевић у Бољевцу. На 
турниру је укупно са спонзорима прикупљено 
31.020 динара. 
 

 
 
Спортски савез општине Бољевац се показао као 
добар домаћин представницима хуманитарне 
организације Срби за Србе који су посетили цркву 
Светог Илије у Бољевцу и присуствовали литургији 

у част обележавања дана града Бољевца. Након 
посете и разговора са породицом Милосављевић из 
Лукова, чланови организације присуствовали су 
резању славског колача у општини Бољевац. 
 

 
 

 
Председник општине Бољевац Небојша Марјановић 

на отварању турнира ”Тројка из блока” 

 

 

Тројка из 

блока Бољевац 
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Након завршене друге полуфиналне утакмице 
турнира у баскету кренуло је такмичење у шутирању 
тројки, у којем је учешће узело око 50-ак такмичара 
видно решени да победе, али и жељни да помогну 
некој од социјално угрожених породица.  
 

 
Младен Матијашевић и Милош Симовић  

у Eтно кући Илијино 

 

Победник турнира Милош Гоцић 

Победник турнира „Тројка из блока“ био је Милош 
Гоцић са 18 постигнутих поена, други је био 
Стеван Жикић са 13 поена, док је трећи био 
Маријан Милошевић са 12 поена.  У паузи пред 
финално такмичење 11. по реду турнира ”Тројка из 
блока” наступио је наш пријатељ и хип-хоп извођач 
Милш Шћопић – Белети. 
 

 
Стеван Жикић другопласирани 

 

 
Маријан Милошевић, треће место 

 
Генерални утисци представника спортског савеза су 
на највишем нивоу и надају се да ће овај 
хуманитарни пројекат заживети и из године у годину 
добити на традицији и имати много веће размере. 

Тројка из 

блока Бољевац 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Београда посетили су у четвртак 7. августа 
једанаесточлану породицу Ђурић из села Лаћарак 
код Сремске Митровице. Велики пројекат доградње 
куће успешно је завршен, па ће деветоро деце 
коначно добити мало више простора у две нове собе 
и два нова троседа које су обезбеђене из донација 
наше организације у укупној вредности од 483.138 
динара и 1.590 евра. 
 

 
 
У монтажној кући од 60 квадрата поред родитеља 
Јованке и Тодора ту је и деветоро малих Ђурића - 
Цвија (12), Милош (11), Милан (10), Немања (9), 
Милица (8), Стефан (6), Михајло (4), Огњен (3) и 
Урош (2).  
 
Петоро малих Ђурића иде у школу, добри су ђаци, 
али и још бољи спортисти џудо клуба из Лаћарка. 
Кућа и двориште брује од весеља, док отац Тодор 
размишља како за сутрашњи дан да обезбеди осам 
векни хлеба и четири литре млека. Толико им је, 
наиме, потребно за један дан. 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе, 
захваљујући пре свега редовним и сталним 
донаторима организације, успела је да обезбеди 
неопходна средства како би се дозидале две нове 
просторије од 25 квадрата за децу која ће имати мало 
више простора за свакодневни живот. Такође, 
посебну захвалност дугујемо фирми youngculture из 
Београда која је донирала 127.000 динара у склопу 
овог пројекта помоћи породици Ђурић.  
 

 
 
У посети Ђурићима придружили су нам се и 
пријатељи организације из компаније 
youngculture као и донатори наше организације из 
САД.  
Преносимо захвалност свим донаторима и 
члановима организације СРБИ ЗА СРБЕ који су 
реализовали још један у низу успешних пројеката за 
помоћ породицама са петоро и више деце. У 
припреми су нове акције помоћи - УКЉУЧИТЕ СЕ! 

Дограђена 

кућа Ђурићима 
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Хуманитарна органицзација Срби за Србе 
помогла је почетком августа шесточлану породицу 
Ћулибрк из Двора на Уни на територији Крајине. 
Породица Ћулибрк коју чине родитељи Зоран и 
Марија, деца Драган (9), Ђорђе (8), Марко (4) и 
бака Даринка, претрпела је штету приликом мајских 
поплава. Помоћ се огледала у куповини замрзивача 
и набавке књига за школу у вредности од 600 евра. 
 

 
 
Породица Зорана Ћулибрка живи у Матијевићима, 
оба родитеља су незапослена, живе од 
пољопривреде, дечијег додатка и дневница. Њихова 
кућа се налази уз реку Уну која се током мајских 
поплава излила из корита, ушла им у двориште, кућу 

и том приликом нанела штету у кући. Кажу да су им 
страдали подови, односно ламинат који су скоро 
поставили. Код Ћулибрка су већ били за процену 
штете и речено им је шта ће добити неопходну 
помоћ. На основу тога Зоран нас је замолио за оно 
што му је у овом часу најпотребније, а то су 
замрзивач и деци књиге за школу.  
 

 
 
Зоран иначе ради на грађевини за дневнице, а због 
штете од поплаве мораће доста времена да проведе 
на санацији своје куће тако да како рече не зна како и 
од чега ће купити деци књиге за школу када дође 
време за то. Цена замрзивача је 400 евра, док су 
књиге око 200 евра. Књиге ће стићи после 20. 
августа, тако да ће деца спремно дочекати почетак 
нове школске године. 
 

 
 
Породица Ћулибрк се захваљује свим донаторима 
који су својим донацијма омогућили помоћ. 

Помоћ стиже 

и у Крајину 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
организовала је по први пут у суботу, 9. августа на 
Драгачевском сабору трубача у Гучи, 
хуманитарни турнир у брзом шутирању тројки 
„Тројка из блока“.  
Циљ овог такмичења, које је до сада одржано у 
градовима широм Србије, је прикупљање 
финансијске помоћи која ће бити усмерена 
породицама које су претрпеле губитке услед великих 
мајских поплава широм Србије. 
 

 
 
На турниру је прикупљено укупно 25. 000 динара. 
Победник је био Војин Батић са 14 погодака, друго 
место је заузео Павле Апостолов са 11 погодака, 
док је треће место освојио Душан Милић са 10 
погодака. Музичку подршку током шутирања тројки 
пружио је ди џеј Немања Дркси Дамљановић. 

 
 
За време целодневног боравка активиста на сабору 
трубача у Гучи, посетиоци су показали велико 
интересовање за рад и циљеве Хуманитарне 
организације ”Срби за Србе”. Поред информација о 
активностима организације, заинтересовани су могли 
да купе наше већ препознатљиве мајице, шоље, 
беџеве… и на тај начин учествују у прикупљању 
финансијске помоћи за поплављене. 
 

 
 
Велико хвала дугујемо организаторима 
Драгачевског сабора трубача који су нам изашли у 
сусрет и омогућили да се „Тројка из блока“ 
организује по први пут у Гучи. Надамо се да ће се 
сарадња наставити на обострано задовољство и у 
наредним годинама. 

Тројка из 

блока у Гучи 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда уз помоћ представника из општине 
Ваљево пописали су најугроженије породице са 
децом у Ваљеву чије су куће претрпеле штету у 
поплавама које су погодиле и овај град.  
 
У склопу пројекта Борба против поплава план је да 
се помогне око 15 најугроженијих породица из 
Ваљева којима ћемо испоручити помоћ у виду беле 
технике. У наставку вести можете да погледате 
веома тешке слике са терена. 
 

 

 
 

 
 
Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и 
симпатизере организације ''Срби за Србе'' да у 
складу са својим могућностима учествују у акцији 
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да 
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за 
поплављена подручја у Србији и Републици 
Српској.  

СЗС у Ваљеву 

код породица 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ из 
Београда и Швајцарске заједно са пријатељима 
организације из Српског друштва Задужбина из 
Словеније, уручили су у Трстенику 15. августа 
вредну хуманитарну помоћ за 17 породицама са 
децом, чији су домови настрадали током мајских 
поплава. У склопу акције БОРБА ПРОТИВ 
ПОПЛАВА, уручена је помоћ од 10 шпорета, 3 
комбинована фрижидера, 3 замрзивача и једне 
веш машине, у укупној вредности од 418.330 
динара.  
 

 

 
 
За ову акцију обезбеђена је донација у вредности од 
$ 2,805 од стране донатора из САД на скупу у Амбар 
ресторану у Вашингтону.  
 
Сви апарати су марке Горење, са пет година 
гаранције, а испоруку робе извршили су пријатељи и 
спонзори наше организације из Техноманије. 
 

 
 
Велику захвалност дугујемо локалном свештенству 
Српске православне цркве из Трстеника, као и 
представницима месне заједнице Грабовац, пре 
свега председнику Александру Обрадовићу, који су 
помогли око састављања спискова породица за 
помоћ а уједно помогли и приликом испоруке беле 
технике.   
 

Бела техника 

за Трстеник 
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У прилогу се налази списак помогнутих породица из 
Трстеника, уручена помоћ, као и њена вредност: 
 
1. Терзић (шпорет) - 21.990 динара 
2. Милићевић (шпорет) - 21.990 динара 
     (СД Задужбина) 
3. Лукић (замрзивач) - 28.490 динара 
4. Манчић (шпорет) - 21.990 динара 
     (СД Задужбина) 
5. Јовановић (шпорет) - 21.990 динара 
6. Егерић (шпорет) - 21.990 динара (СД Задужбина) 
7. Милошевић ( комбиновани фрижидер) - 27.990 
     динара 
8. Трајковић (шпорет) - 21.990 динара 
9. Цветковић (шпорет) - 21.990 динара 
10. Михајловић (комбиновани фрижидер) - 27.990 
      динара (СД Задужбина) 
11. Петровић (замрзивач) - 28.490 динара 
12. Јаковиљевић (замрзивач) - 28.490 динара 
13. Недељковић (комбиновани фрижидер) - 27.990  
       динара (СД Задужбина) 
14. Стојановић (шпорет) - 21.990 динара 
15. Ђокић (шпорет) - 21.990 динара 
16. Миловановић М. (шпорет) - 21.990 динара 
17. Миловановић С. (веш машина) - 28.990 динара 
 

 
 
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се 
наставља. Хуманитарна организација Срби за 
Србе позива све братске организације, донаторе и 
добре људе у Србији и широм света да се укључе 
тако што ће уплатити средства у складу са својим 
могућностима на неки од рачуна организације - 
www.srbizasrbe.org/donacije. Такође, позивамо вас 
да погледате извештај о достављеној помоћи 
ПАРАЋИНУ. 

Бела техника 

за Трстеник 
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Од 14. до 16. августа у Шапцу организован је 
хуманитарни турнир у малом фудбалу у ОШ 
"Стојан Новаковић" у насељу Шипурске Ливаде. На 
турниру је прикупљено 41.000 динара за велику 
акцију Хуманитарне организације Србу за Србе 
"Борба против поплава". Учествовало је 13 екипа, 
а велики допринос дали су млади из насеља 
Шипурске Ливаде, као и многи други добри људи 
који су пружили техничку помоћ. 
 

 

 
 
Организатори су на идеју дошли током трагичних 
мајских поплава када је наш народ показао велику 
солидарност у одбрани Шапца и желели су да на овај 
начин изразе захвалност свима који су у тој одбрани 
учествовали. Идеја је да турнир постане 
традиционалан. 
 

 
 

 
 
Овом приликом се захваљујемо организаторима, као 
и свим учесницима који су дали допринос у овој 
спортско-хуманитарној акцији. БОРБА ПРОТИВ 
ПОПЛАВА И ДАЉЕ ТРАЈЕ! 

Турнир за 

угрожене 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда уз помоћ представника Црквеног крста 
из Краљева пописали су најугроженије породице са 
децом у Краљеву чије су куће претрпеле штету у 
поплавама које су погодиле и овај град. У склопу 
пројекта Борба против поплава план је да се 
помогне око 25 најугроженијих породица из 
Краљева којима ћемо испоручити помоћ у виду беле 
технике.  
 

 

 
 

 
 

 
 
Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и 
симпатизере организације ''Срби за Србе'' да у 
складу са својим могућностима учествују у акцији 
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да 
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за 
поплављена подручја у Србији и Републици 
Српској.   

СЗС обишли 

Краљевчане 
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Хуманитарна организација Срби за Србе
прикупила је средином августа 2014. године преко 
милион евра донација за помоћ угроженој деци и 
породицама широм Балкана, као и за помоћ 
угроженима у мајским поплавама. Од 2005. године, 
под слоганом ''Деца су наша будућнос
организација је помогла преко 500 вишедетних 
породица и обезбедила неопходну и вредну 
хуманитарну помоћ за најугроженији део српског 
народа у Србији и региону. Такође, званични сајт 
организације (www.srbizasrbe.org) забележио је 
више од седам милиона посета! 
 

 
Захваљујући званичним огранцима организације у 
Србији, Републици Српској, 
Швајцарској, Сједињеним Америчким Државама 
и Немачкој, као и великом броју донатора и 
пријатеља организације широм свет
Србе'' су прикупили неопходна средства и 
обезбедили вредну хуманитарну помоћ за стотине 
породица широм Балакана. 

4.                       Хуманитарна организација Срби за Србе

 
нитарна организација Срби за Србе 

прикупила је средином августа 2014. године преко 
за помоћ угроженој деци и 

породицама широм Балкана, као и за помоћ 
угроженима у мајским поплавама. Од 2005. године, 

Деца су наша будућност'', 
преко 500 вишедетних 

и обезбедила неопходну и вредну 
хуманитарну помоћ за најугроженији део српског 
народа у Србији и региону. Такође, званични сајт 

) забележио је 

 

Захваљујући званичним огранцима организације у 
, Аустрији, 

Сједињеним Америчким Државама 
, као и великом броју донатора и 

пријатеља организације широм света, ''Срби за 
'' су прикупили неопходна средства и 

обезбедили вредну хуманитарну помоћ за стотине 

 
Поред изградње и поправке на десетине кућа, 
обезбеђена је велика помоћ у виду фрижидера, 
шпорета, замрзивача, веш машина и друг
неопходног покућства, изграђен је и опремљен 
велики број купатила, опремљене су дечје собе 
новим креветима, плакарима, столовима, 
компјутерима, играчкама и школским прибором. 
Такође, организација је обезбедила велику помоћ 
сеоским породицама у виду трак
крава, оваца и коза како би својим радом стекли 
могућност да обезбеде основне животне 
потребштине за своју децу.
 

 
Оно што организацију ''Срби за Србе
крајње транспарентан начин рада и велики број 
појединачних донатора к
учествују у добротворним акцијама ове 
организације. На свом званичном сајту 
(www.srbizasrbe.org) и друштвеним мрежама 
фејсбук (www.facebook.com/srbizasrbe
(www.twitter.com/srbizasrbe
свакодневно објављује листе донатора као и увид у 
тренутно стање на свим банковним рачунима, што 
представља јединствен пример у раду хуманитарних 
организација у Србији. 

Милион евра 

донација
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Поред изградње и поправке на десетине кућа, 
обезбеђена је велика помоћ у виду фрижидера, 
шпорета, замрзивача, веш машина и другог 
неопходног покућства, изграђен је и опремљен 
велики број купатила, опремљене су дечје собе 
новим креветима, плакарима, столовима, 
компјутерима, играчкама и школским прибором. 
Такође, организација је обезбедила велику помоћ 
сеоским породицама у виду трактора, пластеника, 
крава, оваца и коза како би својим радом стекли 
могућност да обезбеде основне животне 
потребштине за своју децу. 

 

Срби за Србе'' издваја јесте 
крајње транспарентан начин рада и велики број 
појединачних донатора који на месечном нивоу 
учествују у добротворним акцијама ове 
организације. На свом званичном сајту 

) и друштвеним мрежама 
www.facebook.com/srbizasrbe) и твитер 

www.twitter.com/srbizasrbe), организација 
свакодневно објављује листе донатора као и увид у 
тренутно стање на свим банковним рачунима, што 
представља јединствен пример у раду хуманитарних 

Милион евра 

донација 



 
 
 

Месечни извештај за август 2014.                       Хуманитарна организација Срби за Србе 16 

 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
уручила је у Ваљеву 22. августа вредну хуманитарну 
помоћ за 13 породица са децом, чији су домови 
настрадали током мајских поплава. У склопу акције 
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, уручена је помоћ од 

6 веш машина, 4 комбинована фрижидера, 3 
замрзивача и 3 шпорета, у укупној вредности од 
437.840 динара.  
 
Oва акција подржана је од стране братских 
организација ХО Стара Рашка из Београда и СД 
Задужбина из Словеније. Сви апарати су марке 
Горење, са пет година гаранције, а испоруку робе 
извршили су пријатељи и спонзори наше 
организације из Техноманије. 
 

 

 
Испоручена вредна помоћ породици Лукић из 

Ваљевске Лознице 

 

 
У центру Ваљева помоћ за Мићановиће у виду 

фрижидера и веш машине 

 

 

Помоћ за 

Ваљевчане 
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Допремање помоћи у насеље Суботичка 

 

 
Потпуно уништен двоспратни дом породице Ракић 

у селу Врагочаница 

 

 
СЗС са породицом Ракић испред урушене куће 

У прилогу се налази списак помогнутих породица из 
Ваљева, уручена помоћ, као и њена вредност: 
 
1. Лукић (фрижидер, замрзивач) - 58.980 динара  
     (ХО Стара Рашка) 
2. Мићановић (фрижидер, веш машина) - 53.980  
     динара (СД Задужбина и СЗС) 
3. Суботић (веш машина) - 28.990 динара  
      (ХО Стара Рашка) 
4. Ђенић (веш машина) - 28.990 динара (СЗС) 
5. Петровић (веш машина) - 28.990 динара (СЗС) 
6. Учур (шпорет) - 21.990 динара  
     (ХО Стара Рашка) 
7. Пантелић (шпорет) - 21.990 динара  
      (СД Задужбина) 
8. Тодоровић (шпорет) - 21.990 динара (СЗС) 
9. Поповић (веш машина) - 28.990 динара (СЗС) 
10. Ракић (фрижидер, замрзивач) - 58.980 динара  
       (СЗС) 
11. Плећић (фрижидер) - 24.990 динара  
       (СД Задужбина) 
12. Ракић (замрзивач) - 29.990 динара  
       (ХО Стара Рашка) 
13. Дамњановић (веш машина)-28.990 динара (СЗС) 
 

 
Заједничка слика Дамњановића са представницима 

организације Срби за Србе 

 
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се 
наставља. Хуманитарна организација Срби за 
Србе позива све братске организације, донаторе и 
добре људе у Србији и широм света да се укључе 
тако што ће уплатити средства у складу са својим 
могућностима на неки од рачуна организације - 
www.srbizasrbe.org/donacije.  

Помоћ за 

Ваљевчане 
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Kошаркаши Партизана  

Михајло Андрић и Ђорђе Гагић 

 
У склопу великог хуманитарног пројекта “Тројка из 
блока”, који за циљ има помоћ поплављеним 
домаћинствима широм Србије и Републике Српске, 

Хуманитарна организација ''Срби за Србе'' 
организовала је у недељу 24. aвгуста на 
кошаркашким теренима КК Партизан на 
Калемгдану ову популарну спортско-хуманитарну 
манифестацију. Победник у брзом шутирању тројки 
је Никола Шулески са укупно 14 погодака у 
финалу, друго место заузео је млади Јован Грајић 
са 13 погодака, а треће место припало је Николи 
Филиповићу са 10 постигнутих кошева у финалној 
серији. 
 

 
Победник турнира ''Тројка из блока''  

Никола Шулески 

 
Друго пласирани Јован Грајић 

 

 
Треће место припало је Николи Филиповићу 

 
Турнир ''Тројка из блока'' су својим присуством 
подржале и бројне познате личности из света спорта, 
музике, филма и културе. У току самог турнира 
наступили су и познати реп музичари Бошко 
Ћирковић Шкабо из групе Београдски Синдикат, 
затим реп групе ТХЦ ла Фамилија и Сик Тач, 
репери Анкл Џо и Сицк Приме Бит Бокс, а поред 
њих турнир су својим учешћем обогатили и баскет 
фристајлер Немања Блажић Трики, спортисти 
ММА клуба Цар Душан Силни и плесна група Fly 
са сјајним играчицама.  

Тројка из 

блока Калиш 
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Међу гостима турнира били су и кошаркаши 
Партизана Ђорђе Гагић и Михајло Андрић, 
Никола Хаџи Николић из групе 357, Ранирез из 
групе Феуд, Горан Шобић Сирано, манекенка 
Ивана Кораб, глумац и водитељ Жарко Лазић, као 
и бројни представници медија. Такође, турнир је био 
уживо преношен путем интернета од стране 
компаније Спорт Уживо које је пратило преко 5.000 
људи на мрежи. 
 

 

 
Шармантне девојке на СЗС штанду прикупљале 

помоћ за поплављене 

 

 
Водитељ програма на Калемегдану  

Боре ТХЦ ла Фамилија 

 

 
Бошко Ћирковић Шкабо од самог почетка уз 

пројекат ''Тројка из блока'' 

Тројка из 

блока Калиш 
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Захваљујући бројним учесницима турнира, 
спонзорима, пријатељима из фирми Аги Паста, Ице 
Штајн и Баштица 1, али и гостима који су 
куповином сувенира помогли прикупљање средстава 
за помоћ поплављеним домаћинствима у Србији, на 
турниру ''Тројка из Блока'' прикупљено је укупно 
139.520 динара. 
 

 
ММА тим Цар Душан Силни 

 

 
Подршка и од репера Анкл Џоа из Борче 

 
 
“Тројка из блока” је идејни хуманитарни пројекат, 
покренут 2012. године у сарадњи са Кошаркашким 
савезом Србије и потпредседником Дејаном 
Томашевићем. “Тројка из блока” се спроводи кроз 
спортску манифестацију брзом шутарања тројки 
широм Србије, који за циљ има окупљање младих 
људи, познатих личности из света спорта, културе и 
музике, као и велики број спонзора и добротвора 
који ће финансијски подржати реализацију циљева. 
 

 
Познати новобеоградски репер Млата Сик Тач 

 

 

Тројка из 

блока Калиш 
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Подршка пријатељима организације из 

 фирме Аги Паста 
 

 
 

 

 
 

 
 
Спортско-хуманитарни турнир ''Тројка из блока'' 
одржаће се до краја године још у Смедереву, а поред 
Србије планирано је да се турнир одржи у немачком 
Нирнбергу и далеком Сиднеју у Аустралији, 
захваљујући пожртвовању бројне српске дијаспоре у 
овим градовима. 
 

 

Тројка из 

блока Калиш 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда уз помоћ представника Црквеног крста 
из Свилајнца пописали су најугроженије породице 
са децом у Свилајнцу чије су куће претрпеле штету у 
поплавама које су погодиле и овај град.  
 

 
 

 

 
 
У склопу пројекта Борба против поплава план је да 
се помогне око 60 најугроженијих породица из 
Свилајнца којима ћемо испоручити помоћ у виду 
беле технике. У наставку вести можете да погледате 
веома тешке слике са терена. 
 

 
 

 

Срби за Србе 

у Свилајнцу 



 
 
 

Месечни извештај за август 2014.                       Хуманитарна организација Срби за Србе 23 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и 
симпатизере организације ''Срби за Србе'' да у 
складу са својим могућностима учествују у акцији 
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да 
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за 
поплављена подручја у Србији и Републици 
Српској. 

Срби за Србе 

у Свилајнцу 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Црне Горе заједно са братством манастира 
Острог, посетили су једанаесточланану породицу 
Шћепановић из Озринићи код Никшића.  
 

 
 

 

Родитељи Михајло и Анастасија благословени су са 
деветоро деце: Василија (14), Лазар (10), Лука (8), 
Теодор (7), Стефанија (6), Магдалина (5), Никола 
(4), Ана (2) док је најмлађа Александра напунила 
прву годину 20. августа. 
 

 
 
Честити домаћин Михајло са породицом је започео 
темеље куће, зидање и укровљавање. Струју и 
канализацију имају урађену, али им је неопходна 
додатна помоћ како би кућа постала усељива. 
Најнеопходнији им је грађевински материјал и 
столарија, а када се тај део заврши треба да се 
опреми најосновнијим намештајем и белом 
техником. Тренутно живе као постанари у Никшићу. 
План је да им се кућа затвори и стави пвц столарија, 
како би могли током зиме ту да раде и да почну 
полако да се куће.   
 

 

Шћепановићи 

из Црне Горе 
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Михајло је јако вриједан, има стадо коза и оваца и од 
тога издржава породицу. Наравно највећу помоћ око 
чувања стада, родитељи имају од своје деце. Такође, 
домаћин помаже манастиру Острог и јуначки носи 
свој крст.  
 

 

 
 

 
 
Како је мајка Анастасија у благословеном стању и 
очекују десету принову, договорено је са Михајлом 
да се радови на оспособљавању куће убрзају колико 
је могуће, као би породица могла да се пресели у свој 
дом и испуни га пре свега дечијом игром и осмесима. 
 

 
 
Позивамо све донатора и људе добре воље да се у 
складу са својим могућностима укључе у пројекат 
помоћи породици Шћепановић. 

Шћепановићи 

из Црне Горе 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда уз помоћ представника општине 
Обреновац господина Александра Пантелића 
пописали су први део најугроженијих породица са 
децом у Обреновцу чије су куће претрпеле штету у 
поплавама које су у великој мери погодиле овај град.  
 

 

 
 
У склопу пројекта Борба против поплава план је да 
се почетком септембра помогне првих 60 
најугроженијих породица из Обреновца, којима 
ћемо испоручити помоћ у виду беле технике. У 
наставку вести можете да погледате веома тешке 
слике са терена. 
 

 
 

 

Срби за Србе 

у Обреновцу 
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Иван Тошковић члан организације Срби за Србе 

показује до које висине је била вода у кући 

 

 
 

 

Срби за Србе 

у Обреновцу 
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Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и 
симпатизере организације ''Срби за Србе'' да у 
складу са својим могућностима учествују у акцији 
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да 
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за 
поплављена подручја у Србији и Републици 
Српској.   

Срби за Србе 

у Обреновцу 
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Хуманитарна организација Срби за Србе се 
почетком маја 2014. године прикључила пројекту 
изградње и опремања млекаре у селу Извор, 
општина Ново Брдо на Косову и Метохији који је 
започела Добротворна организација ЕУО 
Епархије Рашко-призренске "Мајка девет 
Југовића". Овим пројектом отворила се могућност 
за агажовање локалног становништва, како на 
изградњи самог објекта тако и за рад млекаре и на тај 
начин омогућено им је да својим радом обезбеде 
породицама најпотребније.  
 
Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила 
је елементе за кухињу (судопера, шпорет, 
фрижидер, рукавице за рад) и купатило (веш 
машина, бојлер, лавабо, вц шоља) као и материјал 
за прикључење водовода и канализације у укупној 
вредности од 228.000 динара. 
 

 

Како наводе пријатељи из наше братске организације 
"Мајка девет Југовића", захаваљујући Господу и 
многобројним људима добре воље, успели су да 
доврше изградњу млекаре у селу Извор и заједно са 
пољопривредном производњом, фармом коза и 
оваца, делимично омогуће самоодрживи рад 
народних кухиња. Опште друштевени значај оваквог 
пројекта је огроман, посебно због тога што се налази 
у општини Ново Брдо, која је економски неразвијена 
област и сваки вид помоћи и подршке је добродошао 
људима из овог краја. 
 

 
 
Епархија Рашко-призренска и Косовско-
метохијска, већ годинама уназад, преко своје 
организације "Мајка девет Југовића", својим 
многобројиним активностима ради на очувању 
српског живља на просторима Косова и Метохије.  
 
Надамо се да ће и њихови пројекти, како они који су 
већ реализовани, тако и они које планирају у будуће, 
бити од великог значаја и да ће мотивисати што 
више људи да не напуштају своја огњишта, већ да се 
труде да их очувају и да за то имају и снаге и 
могућности. 
 
Позивамо вас да и у наредном периоду подржите 
рад Хуманитарне организације Срби за Србе као и 
будуће пројкте за опстанак и бољи живот нашег 
народа на Косову и Метохији. 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ!  
 

Млекара у 

Новом Брду 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ уз 
помоћ пријатеља и представника Црквеног крста 
из Краљева уручила је у Краљеву 29. августа вредну 
хуманитарну помоћ за 24 породице са децом, чији 
су домови настрадали током мајских поплава. У 
склопу акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, 
уручена је помоћ од 12 веш машина, 7 
комбинована фрижидера, 7 замрзивача и 5 
шпорета, у укупној вредности од 830.190 динара. За 
ову акцију обезбеђена је донација од стране Српског 
центра у Бризбеjну (Аустралија) који је средином 
јуна послао помоћ од 15.000 аустралијских долара. 
Сви апарати су марке Горење, са пет година 
гаранције, а испоруку робе извршили су пријатељи и 
спонзори наше организације из Техноманије. 
 

 
Волонтери и пријатељи организације вредно су 

испоручивали помоћ 

 
Породици Живковић донирани су шпорет, 

 веш машина и фрижидер 

 

 
За Милиће је обезбеђена веш машина 

 

 
Донација у виду веш машине за породицу Јовановић 

Помоћ за 

Краљевчане 
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Петровићима је уручен замрзивач сандучар 

 
У прилогу се налази списак помогнутих породица из 
Краљева, уручена помоћ, као и њена вредност:  
 
1. Ђурић И. (веш машина, замрзивач сандучар) - 
     57.480 динара 
2. Живковић Н. (фрижидер, веш машина, шпорет) -  
     75.970 динара 
3. Павловић Саша (шпорет, замрзивач сандучар) - 
     50.480 динара 
4. Вуковић (веш машина) - 28.990 динара 
5. Милић (веш машина) - 28.990 динара 
6. Рашета (веш машина) - 28.990 динара 
7. Живковић Р. (шпорет) - 21.990 динара 
8. Јовановић (веш машина) - 28.990 динара 
9. Плавић (веш машина) - 28.990 динара 
10. Петровић (замрзивач сандучар) - 28.490 динара 
11. Пејчиновић Радосав (веш машина, шпорет) -  
       50.980 динара 
12. Радовић (замрзивач сандучар) - 28.490 динара 
 

 

13. Костић (фрижидер, усправни замрзивач) -  
       52.480 динара 
14. Пејчиновић Радивоје (фрижидер) –  
       24.990 динара 
15. Пајовић (шпорет, фрижидер) - 46.980 динара 
16. Ђурић Р. (фрижидер, усправни замрзивач) -  
       52.480 динара 
17. Арсић (веш машина) - 28.990 динара 
18. Павловић Слађана (веш машина) -  
       28.990 динара 
19. Војновић (веш машина, фрижидер) -  
       53.980 динара 
20. Неговановић (замрзивач сандучар) - 
       28.490 динара 
21. Ђаковић (усправни замрзивач) - 27.490 динара 
22. Перишић (веш машина, шпорет, фрижидер) -  
       75.970 динара 
23. Николић Н. (веш машина, замрзивач сандучар) -  
        57.480 динара 
24. Николић С. (фрижидер) - 24.990 динара 
 

 
Веш машина и шпорет за породицу Пејчиновић 

 

 
Фрижидер и усправни замрзивач за Ђуриће 

Помоћ за 

Краљевчане 
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Осмочланој породици Костић уручени су фрижидер 

и усправни замрзивач 

 

 
Средином дана уручена је веш машина за  

породицу Павловић 

 
Породици Ђаковић уручен је усправни замрзивач 

 

 
 

 
За Перишиће шпорет, фиржидер и веш машина 

 

Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се 
наставља. Хуманитарна организација Срби за 
Србе позива све братске организације, донаторе и 
добре људе у Србији и широм света да се укључе 
тако што ће уплатити средства у складу са својим 
могућностима на неки од рачуна организације - 
www.srbizasrbe.org/donacije. 

Помоћ за 

Краљевчане 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је током лета вишечлану породицу Вулић из 
Остружнице набавком грађевинског материјла за 
доградњу и адаптацију куће. У дому породице 
Вулић налазе се родитељи Небојша и Сузана, 
њихова деца Данило (14), Дејан (11), Ксенија (8), 
Сава (6) и најмлађа Марија (2). Ова фаза пројекта 
изградње куће породице Вулић коштала је 329.766 
динара и 200 евра. У наставку вести погледајте 
слике како су текли унутрашњи радови на изградњи 
новог дома породице Вулић. 
 

 

 
 

 
 

 

Помоћ за 

Краљевчане 

Нова кућа за 

Вулиће 
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Нова за кућа 

Вулиће 

Нова кућа за 

Вулиће 
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Водена стихија која је задесила челиначки крај у 
ноћи између 5. и 6. августа на нејака плећа 
деветнаестогодишње Данијеле Живковић сувише 
рано натоварила је огроман терет.  
Ова дјевојка која је одрастала у сиромаштву и 
неизвјесности поред тога што је трагично изгубила 
мајку Петру Живковић, која је страдала у бујици у 
Црном потоку у селу Бараковац, сада ће морати да се 
стара и о брату Бојану (1998) и сестри Николини 
(2001).  
 

 
Данијела, Бојан и Николина на фотографији са 

својом покојном мајком Петром 

Оно што јој увећава ионако големе муке јесте 
чињеница да ово троје дјеце немају властити кров 
над главом нити довољан износ средстава за живот. 
Са самохраном мајком, која је за живот зарађивала 
надничарењем, цијело своје дјетињство претуцали су 
се по туђим кућама не знајући шта им носи ноћ, а 
шта јутро. 
 
Трачак свјетлости у њихов живот унијело је 
руководство челиначке општине предвођено 
начелником Момчилом Зељковићем које је Данијелу 
након трагедије запослило у општинску управу у 
шалтер-сали. Десетак дана након што је на вјечни 
починак испратила мајку, за коју они који су је добро 
познавали кажу да у својих 42 године живота није 
имала “провидног дана”, Данијела, потпуно свјесна 
ситуације у којој се налази, покушава да савлада 
емоције и остане прибрана. 
 

 
 
- Ова трагедија пореметила ми је планове, али надам 
се да ће невољама доћи крај и да ћу једнога дана 
добити прилику да и ја наставим школовање и 
створим услове за нормалан живот као што их већ 
имају већина мојих другара – прича Данијела која је 
прољетос матурирала у Средњој школи у Челинцу 
угоститељско-трговачки смјер. 
 

 

Акција за 

Живковиће 
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Истиче да јој је сада највећа брига како да обезбиједи 
школовање брату који је таман уписао 
аутомеханичарски занат у челиначкој Средњој 
школи и сестри која ће на јесен у седми разред у 
Основној школи „Милош Дујић“. 
  
- Живимо у Гозни у туђој викендици и само је 
питање дана када ће је власници или продати или 
наћи јој другу намјену. Оно што је још горе јесте то 
што је викендица неопремљена, нема чак ни воде, а 
електро-инсталације само су дјелимично урађене. 
Нарочито нам је тешко зими и када су ниске 
температуре – објашњава Данијела. 
 
Каже да им је начелник челиначке општине нудио 
алтернативни смјештај у подручној школи у 
Штрбама, али да она није прихватила. 
  

 
 
- Захвалила сам се, али сам морала одбити. Мислим 
да је школа јавни објекат и да ту никако не можемо 
имати свој мир и своју приватност. То што нам је до 
Гозне даље за готово пет километара не пада нам 
тешко јер смо ми на то навикли, мада морам да 
признам да ме зима већ брине. Осим тога за ову кућу 
у Гозни у селу Штбре, мада је туђа, још увијек смо 
емотивно везани јер она нам је једина веза са нашом 
мајком – прича Данијела која жели да искористи ову 
прилику да се захвали свима који су им помогли у 
најтежим данима који су их задесили. Посебно 
истиче помоћ представника општине Челинац и 
Центра за осцијални рад, комшија Раше Бабића, 
Дарка Ћосића, Вељка Савића и њихових чланова 
породице као и своју другарицу Марију Марковић. 
 
Борба кроз живот очеличила је Данијелу и потпуно је 
јасно да се у односу на своје вршњаке који су имали 
безбрижније дјетињство издваја по храбрости.  

- Надам се да ће моје запослење бити трајно, а ово је 
први пут у мом животу да ће у моју породицу сваког 
мјесеца стизати плата. Почећу да штедим да нам 
кућу направим! 
 

 
 
Поред храбрости, здравља и много више среће него 
што су имали у досадашњем свом животу, овој 
нејакој и сиромашној породици да би добила свој 
кров над главом и обезбиједила услове за нормалан 
живот требаће новца јер Данијелина будућа плата и 
„увећани“ дјечији додатак од 180 КМ ни изблиза 
неће моћи окрпити све рупе њиховог кућног буџета. 
Покућство, гардероба, обућа, школски прибор – све 
им је испод границе издржљивости. Рачунар и да 
имају не би га могли користити јер у објекту у којем 
бораве нема инсталација. Њима је луксуз много оног 
што већина њихових вршњака одбацује као излизану 
ствар. 
Данијела Живковић препуштена да се самостално 
бори за своју браћу и сестре. 
  
Број рачуна за уплате  
Све донације за куповину куће породици Живковић 
могу се уплатити на рачун Хуманитарне 
организације ''Срби за Србе'' у Републици Српској уз 
напомену ''Помоћ породици Живковић, Челинац''.  
 
KM: 5688061340001652  
IBAN: BA39 5688 0612 0000 2134  
SWIFT: BALVBA22  
Customer: Srbi za Srbe 
 
За донације из Србије и остатка света посетите 
страницу www.srbizasrbe.org/donacije. 

Акција за 

Живковиће 
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КЊИГЕ ЗА СРПСКУ БИБЛИОТЕКУ  
У СКАДРУ 

 

 
 
Протеклих недеља уз помоћ дугогодишњих 
пријатеља организације прикупљено је близу 500 
књига за потребе пројекта прикупљања књига за 
Српску библиотеку у Скадру. Покретач пројекта је 
Хуманитарна организација Стара Рашка, а 
Хуманитарна организација Срби за Србе 
испоручила је неколико пакета одговарајућих књига 
за тај пројекат. Очекује се да представници Старе 
Рашке у наредних пар месеци испоруче први 
контигент ове помоћи, а сходно томе ћемо и ми 
наставити да подржавамо и помажемо овај пројекат. 
 

 

 
............................................................................................. 

СРБИ ЗА СРБЕ ГОСТИ НА ГРАНД ТВ 
 

 
 
Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе Младен Матијашевић и Милош Симовић били 
су гости Гранд телевизије 25. августа. Тема емисије 
била је недавно одржан хуманитарно спортски 
турнир "Тројка из блока" на Калемегдану 
24.08.2014. године, као и активности организације у 
склопу пројекта БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА. 

Активности 

у августу 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 
Позивамо све пријатеље организације који су у 
могућности да поставе донаторске кутије у својим 
локалима да нас контактирају на следећи емаил: 

c3c.org@gmail.com 
 
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

БЕОГРАД 
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13 
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4 
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а 
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63  
   (Тржни центар Видиковац) 
- Занатска радња FANCY LAND,  
   Kнеза Вишеслава 63 (ТЦ Видиковац) 
- Филолошки факултет, Студентски трг 3  
    (у холу факултета) 
- Продавница САНИ, Запљањска 86а  
    (Браће Јерковић) 
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних  
   инвалида бб (Борча) 
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар) 

- Фото студио Express, Пилота Михајла  
    Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а  
    (Нови Београд) 

- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а  
    (Жарково) 
 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 
РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3  
 
МЛАДЕНОВАЦ 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214  
- Апотека САНА, Војводе Путника 22 
- Апотека САНА, Вука Караџић 44  
- Апотека САНА, Краља Петра I 243 

 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА,  I српског устанка 130 
...................................................................................... 

 
 
ЧИКАГО 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road, 
Chicago, Illinois  
- DANI'S DELI, 7316 West Lawrence Avenue, 
Harwood Heights, Illinois 
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road, 
LaGrange, Illinois 
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road, 
McCook, Illinois 
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave., 
Brookfield, Illinois 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 



 
 
 

Месечни извештај за август 2014.                       Хуманитарна организација Срби за Србе 40 

 

ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АВГУСТ 2014. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 37 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 17 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 107 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 57 
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 15 
6. City Fresh Market donation box /САД/ - $ 15 
7. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 15 
8. Свим срцем /Србија/ - 20.000 дин. 
9. Анонимно /Србија/ - 20.000 дин. 
10. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
11. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
12. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
13. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
14. В.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF 
15. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
16. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
17. Анита М. /Швајцарска/ - 100 CHF 
18. Михаило К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
19. Драгана Д. /Израел/ - 10 € 
20. Марина Б. /Русија/ - 5 € 
21. Милан М. /Шведска/ - 15 € 
22. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
23. Анонимно /Србија/ - 50 € 
24. А. Обрадовић, AKZONOBEL EMPLOYEES 
       SUPPORT /Холандија/ - 600 € 
25. Миле Пераћ /Аустралија/ - $ 200 AUD 
26. Јелица Пераћ /Аустралија/ - $ 200 AUD 
27. Верица Трсек /Аустралија/ - $ 200 AUD 
28. Милан Д. - $ 50 
29. Дан К. /САД/ - $ 25 
30. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
31. Милан Ђ. - $ 20 
32. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
33. Бојан Б. /Велика Британија/ - 10 € 
34. Philip A. /Норвешка/ - 20 € 
35. Наташа П. /Ирска/ - 10 € 
36. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
37. Марко М. /Србија/ - 10 € 
38. Бранислав К. /Швајцарска/ - 100 € 
39. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
40. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
41. Донаторска кутија Рума /Србија/ - 5.000 дин. 
42. ШОБ /Србија/ - 3.000 дин. 
43. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин. 
44. Душан Ј. / Србија/ - 500 дин. 

45. Слађана Миленковић /Србија/ - 2.000 дин. 
       (за пројекат ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Бољевац) 
46. СЗТУР Укус Љубинка Н. /Србија/ - 3.000 дин. 
       (за пројекат ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Бољевац) 
47. Милена Петровић /Србија/ - 2.000 дин. 
       (за пројекат ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Бољевац) 
48. Љубиша Јаношевић /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Бољевац) 
49. ''ТРОЈКА ИЗ БЛОКА'' Бољевац  
        /Србија/ - 10.020 дин. 
50. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
51. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
52. Дон. кутија Foto Expres /Србија/ - 3.000 дин. 
53. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
54. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
55. Милутин Т. /Русија/ - 25 € 
56. Анонимно /Немачка/ - 50 € 
57. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
58. George J. /Аустралија/ - 25 € 
59. Милан Д. /САД/ - $ 15 
60. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
61. Српска Братска Помоћ /Канада/ - $ 11.000 CAD 
       (за акцију БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА) 
62. Саша С. /САД/ - $ 30 
63. Марко П. - 2 € 
64. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
65. Петар Б. /Немачка/ - 50 € 
66. Јованче Т. /Швајцарска/ - 50 € 
67. Слав К. /САД/ - $ 25 
68. Олег К. /Русија/ - 30 € 
69. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
70. Бранка Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
71. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин. 
72. Иван А. /САД/ - $ 25 
73. Милица К. /Канада/ - $ 100 (за породицу Антић) 
74. Милица К. /Канада/ - $ 100 (за породицу Срдић) 
75. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
76. Светлана С. /Немачка/ - 20 € 
77. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
78. Ненад Н. /Србија/ - 500 дин. 
79. Иван Р. /САД/ - $ 25 
80. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
81. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
82. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
83. Олга В. /Канада/ - 50 € 
84. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 € 
85. Mилован M. /Аустралија/ - 10 € 
86. Банијац /Исланд/ - 15 € 
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87. Олег И. /Русија/ - 20 € 
88. Станислав Л. /САД/ - 30 € 
89. Кнежевић Транс ДОО /Србија/ - 6.000 дин. 
90. Марија Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
91. Extra ДД ТР /Србија/ - 2.000 дин. 
92. Милица Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
93. Александар Ј. /Србија/ - 500 дин. 
94. СД Задужбина /Словенија/ - 2.400 € 
95. Александар М. /САД/ - $ 15 
96. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
97. Милан З. /САД/ - $ 25 
98. Весна К. /САД/ - $ 25 
99. Валентина С. /Канада/ - 35 € 
100. Бранислав Л. /Канада/ - 10 € 
101. Бојана В. /Израел/ - 10 € 
102. Александар С. /Србија/ - 25 € 
103. Драган К. /Чешка Република/ - 10 € 
104. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 € 
105. Мирко П. /Србија/ - 1.200 дин. 
106. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Гуча /Србија/ - 25.000 дин. 
107. Милош Х. /САД/ - $ 100 
108. Породица Котарац /Канада/ - 70 € 
109. Урош П. /Словенија/ - 100 € 
110. ШОБ /Србија/ - 2.000 дин. 
111. Аmbar Fundraising Event /САД/ - $ 2.805 
112. Марко С. /Немачка/ - 33 € 
113. La Municipalite Yverdon-les-Bains /Швајцарска/ 
    -3.000 CHF (за помоћ Општини Лопаре, Р. Српска) 
114. Биљана Р. /Немачка/ - 50 € 
115. Бојан С. /Србија/ - 12.000 дин. 
116. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
117. Игор и Лана Г. - $ 50 
118. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
119. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
120. Даниел П. /САД/ - $ 25 
121. Зоран С. - $ 20 
122. Данијела С. /Канада/ - 20 € 
123. Драган Н. - 30 € 
124. Иво В. /Канада/ - 20 € 
125. Далибор К. /Канада/ - 20 € 
126. Недељко П. /САД/ - 20 € 
127. Жељка Б. /САД/ - 100 € (за породицу Срдић) 
128. Душан К. - 25 € 
129. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
130. Марко З. /Србија/ - 1.000 дин. 
131. Предраг К. /САД/- $ 50 
132. Иван А. /САД/ - $ 25 
133. Теодора С. /Француска/ - 10 € 

134. Васка Т. - 10 € 
135. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
136. Лазар Д. - 5 € 
137. Гордон Јончић /САД/ - 5 € 
138. Anton M. /Холандија/ - 40 € 
139. Danny V. /Холандија/ - 20 € 
140. Nikoletta V. /Холандија/ - 20 € 
141. Svetlana V. /Холандија/ - 20 € 
142. Elizaveta V. /Холандија/ - 20 € 
143. Ekaterina V. /Холандија/ - 20 € 
144. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
145. Хуманитарни турнир у малом фудбалу –  
         Шабац /Србија/ - 41.000 дин. 
146. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
147. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин. 
148. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
149. Мирко Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
150. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
151. Стево Б. /Реп. Српска/ - 30 KM 
152. LOVE onlus /Италија/ - 2.000 € 
153. Mona Kurcio /Швајцарска/ - 200 € 
154. Мирко Р. Б /Перу/ - $ 25 
155. Бабиy Р. /Русија/ - 75 € 
156. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
157. Татјана М. /Србија/ - 1.000 дин. 
158. Драгиша Д. /САД/ - $ 15 
159. Грбић /Швајцарска/ - 20 CHF 
160. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
161. Милан С. /Швајцарска/ - 60 CHF 
162. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
163. Гордана М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
164. Даниел С. /Швајцарска/ - 50 CHF 
165. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
166. Симке /САД/ - 20 € 
167. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 € 
168. Aнонимно /Црна Гора/ - 2 € 
169. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
170. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
171. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин. 
172. Општина Пале /Реп. Српска/ - 66 КМ 
173. Александар К. /САД/ - 70 € 
174. Ружица Ц. - $ 50 
175. Марта С. /Канада/ - $ 25 
176. Анонимно /Вел. Британија/ - 30 € 
177. Зоран М. /Шведска/ - 10 € 
178. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
179. Марко/Атина /Словенија/ - 10 € 
180. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
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181. Маја Д. /Србија/ - 2.000 дин. 
182. Небојша С. /Србија/ - 2.000 дин. 
183. Данијел Ш. /Србија/ - 200 € 
184. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
185. Срђан М. /САД/ - $ 25 
186. Р. Малић /Велика Британија/ - $ 100 
187. Братислав Ц. /САД/ - 100 € 
188. Љиљана Т. /САД/ - 500 € 
189. Борис С. /Швајцарска/ - 30 € 
190. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
191. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
192. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин. 
193. Сергије К. /Србија/ - 5.000 дин. 
194. Општина Пале /Репепублика Српска/ - 67 КМ 
195. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
196. Драгиша Ж. /САД/ - $ 15 
197. Јовица З. /САД/ - $ 10 
198. Зоран З. /САД/ - $ 50 
199. Наташа и Ненад К. /САД/ - 15 € 
200. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 € 
         (за породицу Срдић) 
201. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 € 
         (за породицу Вулић) 
202. Миле К. - 30 € 
203. Татјана В. /Катар/ - 2.139 € 
204. Богдан Г. /САД/ - 15 € 
205. Драган Јарић /Србија/ - 1.000 дин. 
206. Саша Л. /САД/ - $ 30 
207. Јован М. /САД/ - $ 50 
208. Нина & Максим Крсмановић /САД/ - $ 50 
209. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
210. Мајић /Канада/ - 50 € 
211. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
212. Војислав Симовић, Агенција за израду база 
         података "Крупа" /Србија/ - 6.000 дин. 
213. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА, Калемегдан  
         /Србија/ - 82.520 дин. + 50 € 
214. Синиша & Мирјана П. /САД/ - $ 50 
215. Studio Artist X /Холандија/ - 10 € 
216. Анонимно /САД/ - 10 € 
217. Лазар Г. /Вел. Британија/ - 15 € 
218. Душко Ц. - 100 CAD 
219. Дејан Л. /Швајцарска/ - 300 CHF 
         (за породицу Боговић) 
220. Миливоје И. /Србија/ - 1.000 дин. 
221. Братислав М. /Србија/ - 419,41 дин. 
222. Оља М. /САД/ - $ 20 
223. Раденко Д. /Р. Српска/ - 100 КМ (за Живковиће) 

224. Младен Р. /Норвешка/ - 20 € 
225. Kseniya B. /Русија/ - 10 € 
 
 

УКУПНО У АВГУСТУ: 28.064 € 
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Преглед новчаних токова за август 2014. године 
 
 

 

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД
Почетно стање – 1. 8. 4.746 9.570.701 45.877 45.973 140.390 161.697
Примљене донације 4.619 1.568.599 263 3.610 3.592 4.648
Трошкови донација 0 0 0 0 -80.30 -50.76

Донирана средства -2650 -2238527 -13307 0 -6.500 0
Помоћ породици Срдић из Бијељине - доградња куће -2.200 0 0 0 0 0

Помоћ породици Николић из Куманова - ламинат и плочице -450 0 0 0 0 0

Помоћ породици Вулић из Остружнице - доградња куће 0 -157.208 0 0 0 0

Помоћ поплављеним породицама у Трстенику-бела техника 0 -418.330 0 0 0 0

Помоћ поплављеним породицама у Ваљеву-бела техника 0 -437.840 0 0 0 0

Помоћ ОУ "Бранко Радунковић" из Вршца-мат. за грејање 0 -249.075 0 0 0 0

Помоћ породици Антић из Врања-козе, мот. тестера, шпорет... 0 -104.202 0 0 0 0

Помоћ породици Милошевић из Лесковца-грађ. материјал 0 -32.840 0 0 0 0

Помоћ породици Ћосовић из Прањана-грађевински материјал 0 -8.842 0 0 0 0

Помоћ поплављеним породицама у Краљеву-бела техника 0 -830.190 0 0 0 0

Помоћ породици Глуховић из Р. Српске-трактор и гуме 0 0 -8.730 0 0 0

Помоћ Мишићима и Дијуновићима из РС-антидек. душеци 0 0 -418 0 0 0

Помоћ породици Пудар из Мостара-грађевински материјал 0 0 -810 0 0 0

Помоћ породици Гојић из Р. Српске - антидекуби. душеци 0 0 -418 0 0 0

Помоћ породици Мишић из Р. Српске - столарија 0 0 -1.300 0 0 0

Помоћ породици Петровић из Републике Српске 0 0 -642 0 0 0

Помоћ породици Ђејић из Републике Српске - изолација 0 0 -789 0 0 0

Помоћ породици Арсић из Републике Српске 0 0 -200 0 0 0

Помоћ породици Домазет из Херцеговине-грађ. материјал 0 0 0 0 -2.500 0

Помоћ породици Шћепановић из Црне Горе-грађ. материјал 0 0 0 0 -4.000 0

Oперативни трошкови -2069 -77.026 -136 -47 -895 0

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 -1.966 -10 -47 0 0

Инострана провизија банака -26 0 0 0 0 0

Трошкови трансфера новца 0 0 -15 0 -50.85 0

Трошкови плате запослених у Београду за август 0 -50.000 0 0 0 0

Обавезни намети државе на плате запослених за август 0 -30.313 0 0 0 0

Трошкови књиговодства у Србији за август 0 -8.190 0 0 0 0

Трошкови закупа канцеларије у Београду -200 0 0 0 0 0

Трошкови комуналија канцеларије у Београду за јул 0 -12.696 0 0 0 0

Наканада за коришћење Вивеум платформе 0 0 0 0 -24 0

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a 0 0 0 0 -19.95 0

Трансфер новца са девизног на динарски рачун -2.143 252.167 0 0 0 0

Трансфер новца из Аустрије у Србију 300 0 0 0 -300 0

Трошкови организације "Тројка из блока" у Бољевцу 0 -18.332 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" у Гучи 0 -23.000 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" на Калемегдану 0 -79.991 0 0 0 0

Трошкови посете у Трстенику, Краљеву и Ваљеву 0 -22.468 0 0 0 0

Трошкови акције у Трстенику 0 -7.320 0 0 0 0

Трошкови акције у Ваљеву 0 -13.500 0 0 0 0

Трошкови акције у Краљеву 0 -5.000 0 0 0 0

Трошкови пута у Бијељину 0 -4.864 0 0 0 0

Трошкови пута у Добој 0 0 -111 0 0 0

Трошкови израде СЗС промотивног материјала - флајери 0 -19.300 0 0 0 0

Трошкови израде СЗС промотивног материјала - налепнице 0 -9.000 0 0 0 0

Трошкови канцеларије у Београду - плочасти материјал 0 -23.253 0 0 0 0

Трошкови маркетингшке кампање (9. део) 0 0 0 0 -500 0

Завршно стање – 31. 8. 4.646 8.823.747 32.697 49.536 136.507 166.294

САД и 
Канада

Србија
Република 

Српска
Швајцарска

Аустрија и 
остале земље

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света

Број примљених донација
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4.4%
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Примљене донације из света (број донација
 

 

Број примљених донација из света (више од 5 дона
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Прикупљене донације у 2014. години

 
примљених донација у 2014. години

 

 

 

€
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Прикупљене донације

Број примљених дона
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Прикупљене донације за август од 2006. – 2014.
 

 
донација за август од 2006. –

 

 
 

1.837 €
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225

Август 2006. - Август 2014.

Финансијски 

извештај
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2014. године 

 

– 2014. године 

 

Август 2006.

Август 2007.

Август 2008.

Август 2009.

Август 2010.

Август 2011.

Август 2012.

Август 2013.

Август 2014.

Август 2006.

Август 2007.

Август 2008.

Август 2009.

Август 2010.

Август 2011.

Август 2012.

Август 2013.

Август 2014.

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
    Европа:  szsaustrija@gmail.com 
    САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:   
    www.srbizasrbe.net/donacije 
  
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
    Бр. рачуна: 160-279491-71  
    Banca Intesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
    IBAN:RS35 1600 0508 0002 3812 69 
    SWIFT: DBDBRSBG 
    Customer: SRBI ZA SRBE 
    Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
    11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Швајцарској: 

    Swiss post, Konto: 61-335679-5 
    BIC: 9000 
    IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5     
    SWIFT: POFICHBEXXX 
    Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
                     Integration Srbi za Srbe Swiss 
 

7. Рачун у Аустрији: 
    Account: 10364339 
    BLZ: 32000 
    Post code: 1030 
    City: Wien 
    Country: Austria 
     
     IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339 
     SWIFT: RLNWATWW 
     Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 
8. Рачун у Републици Српској: 
     КМ рачун: 5688061340001652,  
     Банка Српске, Бања Лука 
 
9. Девизни рачун у Републици Српској:  
     IBAN: BA39 5688 0612 0000 2134 
     SWIFT: BАLVBA22 
     Customer: Srbi za Srbe 
     Bank: Banka Srpske,  
     Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka 
 
10. Рачун у Немачкој: 
     VR Bank, Konto: 2751992  BLZ: 760 606 18 
     IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
     BIC: GENODEF1N02 
     Customer: Serben für Serben e.v. 
      
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 
www.serbenfuerserben.org 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

На Газиместану – Милан Ракић 
 

Силни оклопници, без мане и страха, 

Хладни к'о ваш оклоп и погледа мрка, 

Ви јурнусте тада у облаку праха, 

И настаде тресак и крвава трка. 

Заљуљано царство сурвало се с вама. 

Кад олуја прође врх Косова равна, 

Косово постаде непрегледна јама, 

Костурница страшна и поразом славна. 

 

Косовски јунаци, заслуга је ваша 

Што посљедњи бесте. 

У крвавој страви, 

Када труло царство оружја се маша, 

Сваки леш је свесна жртва, јунак прави! 

Данас нама кажу, деци овог века, 

Да смо недостојни историје наше, 

Да нас захватила западњачка река, 

И да нам се душе опасности плаше. 

Добра земљо моја, лажу! Ко те воли 

Данас, тај те воли. 

Јер зна да си мати; 

Јер пре нас ни поља ни кршеви голи 

Не могаше другом свесну љубав дати. 

И данас, кад дође до последњег боја, 

Неозарен старог ореола сјајем, 

Ја ћу дати живот, отаџбино моја, 

Знајући шта дајем и зашто га дајем. 

 

НА КОСОВУ,НА ГАЗИМЕСТАНУ... 


