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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 
У току месеца фебруара спроведено је доста 

акција помоћи најугроженијима. У центру пажње су 
биле активности везане за велику Божићну акцију, 
као и за наставак помоћи поплављенима на 
подручју Републике Српске. Посетили смо и 
неколико породица, које планирамо да помогнемо у  
најскорију време. Уложени труд је препознат од 
стране телевизијских медија, тако да су забележена 
и три гостовања наших представника, а отворена је 
и сезона спортско-хуманитарног каравана под 
називом „Тројка из блока“. 

 
Посетили смо три вишедетне породице које 

ћемо у скоријој будућности помоћи сходно 
њиховим реалним потребама. Породицу Николић из 
Приједора са четворо деце, породицу Пешић из 
Пирота, такође са четворо деце и породицу 
Сретеновић из Горњег Милановца са седморо деце. 

 
Успешно смо доставили по једну краву и теле за 

две породице. Прво је помогнута породица Костић 
са четворо деце из села Рајетићи на Рогозни, а 
вредност набавке краве и телета износила је 1.350€. 
Са друге стране, породици Милосављевић из 
Лукова крај Бољевца са троје деце, испоручена је 
истоветна помоћ у вредности од  172.000 динара.  

 
Спроведено је неколико значајних активности у 

склопу Божићне акције. Прво би издвојили исплату 
прве рате за куповину куће и имања породици 
Томић из Младеновца која броји осморо деце. 
Укупна вредност овог мини пројекта је 7.300€. 
Након тога, значајно је помогнута породица Бешлин 
из Банатског новог села, коју чини самохрана мајка 
са петоро малолетне деце. Њима је испоручен један 
фрижидер, шпорет и веш машина у вредности од 
81.979 динара. 

 
Комплетирана је и велика испорука помоћи за 

породице на подручју Крајине. Том приликом 
помогнуто је осамнаест породица, а укупна 
вредност помоћи износила је 8.120€. 

 
У склопу пројекта „Борба против поплава“ у 

завршној фази су изградње чак три куће за 
поплављене породице са подручја Лопара у 

Републици Српској. Породице Гашић, Митровић и 
Јокић ћемо обрадовати ускоро новим домовима, а 
вредност целокупног пројекта износи 52.365км. У 
ове три породице живи укупно тринаесторо деце. 

 
Активан је био и наш огранак из Немачке, који 

је организовао успешно добротворно вече у 
Нирнбергу у сврху скупљања средстава за породицу 
Костадиновић из Републике Српске и пројекат 
доградње куће. Прикупљено је те вечери у 
Нирнбергу 2.001,70€. 

 
Настављена је сарадња са удружењем 

„Матрона“. Овог пута заједничким снагама 
извршене су две испоруке помоћи манастирима у 
Извору и Сланцима. Манастиру у Сланцима 
испоручене су прехрамбене намирнице у вредности 
од 68.000 динара, а манастиру Св. Петке у Извору 
помоћ у вредности од 115.000 динара. 

 
Почела је и нова сезона хуманитарног 

шутирања тројки у склопу пројекта „Тројка из 
блока“. Прва локација била је Филозофски 
факултет, где је прикупљено 25.450 динара.  

 
Представници организације били су гости током 

фебруара на телевизијама  БН,  Прва и Студио Б, 
где је детаљно представљен досадашњи рад 
организације, као и будући планови. 

 
 Потребе наших угрожених сународника и 
њихове деце су велике, а самим тим и наша жеља да 
стигнемо на најразличитија места и доставимо 
помоћ где год је потребно. Из месеца у месец, 
стављамо пред себе велике циљеве како би наша 
помоћ била што кориснија за оне којима је 
намењена. Да би били успешни у извршењу наших 
планова као и до сада, потребна нам је подршка 
свих људи добре воље.  
 
Позивамо вас да пратите наше активности, а 
помогућству и учествујете у истима, сходно вашим 
могућностима како би српска деца имала 
безбрижније и срећније детињство.  
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Део породице Томић из Младеновца 

 

Десеточлана породица Томић из Младеновца 
коначно ће добити свој дом у којем ће моћи да живи 
и ради. 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
склопу своје великеБОЖИЋНЕ АКЦИЈЕ 
покренула је пројекат куповине сеоског имања у 
селу Суботинац код Алексинца у укупној 
вредности од 7.300 евра.  
У склопу сеоског имања је кућа од око 100м2 као и 
земље од 1 хектара под који потпада воћњак, 
пашњак, њива и шума. 
 
Породицу Томић чине отац Ивица, мајка Слађана 
и њихова деца Александар (23), Војислав (21), 
Иван (18), Милица (16), Катарина (13), Филип 
(11), Лука (6) и Миленко (4). 
 

 

 
Поглед на кућу и имање са  улице , у којој ће 

живети десеточлана породица Томић 

Породица Томић неколико година живи у јако 
тешком материјалном стању и има проблеме да 
обезбеди довољно хране за свакодневне потребе 
деце. 
Такође, Томићи су имали и смртни случај 
2014.године четворогодишњег сина Ђорђа који је 
имао целебралну парализу. 

 

 
Мајка Слађана Томић 

 

- До трагедије, када сам изгубила сина, битка за 
опстанак некако је могла да се поднесе - каже 
Слађана. - То нас је све докусурило.Осећам како се 
ођедном све расипа и губи смисао.Седим сатима на 
гробљу и чувам своје дете.Тешко ми је да одем, да 
га оставим тамо самог.А код куће ме чека 
очај.Страхујем да не останемо без крова над главом, 
јер стан нисмо откупили.Имамо велики проблем са 
Иваном, који болује од епилепсије и стално морам 
да сам са њим - каже Слађана. - Мислим да бисмо 
једини спас био када би добили кућу на селу.Могли 
бисмо да се бавимо пољопривредом, успевали 
бисмо да се прехранимо. 
 
Деца не би била гладна.Сви бисмо заједно радили 
на нашем парчету земље.Ето то ми је једини сан за 
спас. 

 

 
Изглед купатила у кући Томића 

Томићи 

добили кућу 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2015.                        Хуманитарна организација Срби за Србе 5 

 

Они су навикли да немају играчке, да носе старе и 
поцепане ствари, да немају ни це-де, ни видео-игру, 
ни књигу, ни песму, ниједну радост коју заслужује 
свако дете. 
 
Ови малишани су морали да навикну на глад.Да 
спавају на поду, јер у стану имају само два 
кревета.Уз све, сада се боре са истином да није било 
новца за лечење малог Ђорђа и да њиховог брата 
више нема. 
 

 
Соба где спавају малишани 

 

Пре пет година, како Слађана прича, супруг Ивица 
и она остали су без посла и од тада не могу да 
пронађу нови.Мало ко не окрене главу на породицу 
са гомилом гладних уста. 
 
Најстарији Александар је друга година Географског 
факултета.Ради у београдској пицерији и успева да 
покрије трошкове студирања. 

 

 
Кућа и имање у селу Суботинац, код Алексинца, у 

коју ће се ускоро уселити чланови породице Томић 

 
Степенише на улазу у кућу  

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у склопу 
велике БОЖИЋНЕ АКЦИЈЕуплатила је депозит од 
1.300 евра продавцу куће у селу Суботинац. 
 
Oстатак од 6.000 евра ће уз помоћ донатора 
организације бити прикупљено и исплаћено у 
четири рате до августа 2015.године.  
 
Упућујемо позив донаторима да ПОДРЖЕпројекат 
куповине куће породици Томић како би пре свега 
њихова деца била у могућности да живе од свог 
рада. 

 
 

 

 

Томићи 

добили кућу 
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Момчило и Ирена Пешић са своје четвпро деце 

 

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Ниша, посетили су током јануара шесточлану 
породицу Пешић из Пирота. Породицу Пешић 
чине: родитељи Момчило и Ирена и четворо деце, 
Матија (9), Сергеј (8), Доротеја (7) и Амелија (4).  
 
Због Момчилових проблема са венама и 
немогућности да нађу посао, ни један родитељ није 
у радном односу, па су због тога као јако креативна 
породица, која жели да обезбеди боље услове за 
живот својој деци, покренули породични посао, под 
називом „Наша мала породична ствараоница“. У 
тој ствараоници ручним радовима који су, пре 
свега, намењени деци, желе да побољшају своје 
материјално стање. 
 

 
Један од радова креативних родитеља којим желе 

да побољшају своје материјално стање 

У разговору са породицом, схватили смо да имају 
два велика проблема, тачније кућа породице Пешић 
је на два спрата, други спрат је функционалан, на 
њему се примећује креативност родитеља да деци 
обезбеде што лепше детињство, а већину дрвених 
ствари, као што су на пример, кревети где дечаци 
спавају је направио лично отац Момчило, 
позајмљујући алат од комшије.  
 

 
Кутак где настају радови породице Пешић 

 

Проблем са којим су се суочили већ почетком 
септембра настао је, колико због неадекватно 
урађених подова у прземљу, толико и због лоше 
изведених одводних цеви у кухињи.У септембру су 
приметили да су се на поду дневне собе у приземљу 
појављивале рупе приликом гажења по поду који се 
састојао од бродског пода и линолеума преко. 
 

 
Уништен под у кући Пешића 

СЗС у посети 

Пешићима 
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Када су подигли линолеум видели су да на самој 
земљи постављен бродски под, који је у потпуности 
иструлео због влаге из саме земље, а уједно 
направио влагу и у самим зидовима што је довело 
до њиховор распадања. 

 

 
Унiштена столарија у кући 

 
У исто време некако се десило да су приметили да 
одвод из судопере у кухињи прави влагу на самој 
кухињи која је неких двадесетак година стара тако 
да није требало много да иструли и да постане 
потпуно неупотребљива.Оваква ситуација довела је 
до тога да три собе на првом спрату буду потпуно 
уништене.  

 

 

Друга ствар која је породици Пешић можда чак и 
битнија су алати који су им потребни како би 
унапредили посао који имају сада.Машине које они 
користе у послу који су покренули су на дотрајале 
(две шиваће машине), а посао би отац Момчило 
волео да прошири и обрађивањем дрвета, као што је 
направио синовима кревете. 

 

Кревети које је тата Момчило направио за своје 

синове 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе, у 
договору са породицом Пешић, направила је листу 
ствари које би највише значиле породици, како би 
побољшали услове живота и тиме изашли и не баш 
завидне ситуације у којој се налазе. 
 
Позивамо све људе добре воље да и даље 
подржавају радХуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ и на тај начин помогну и обрадују велики 
број деце којој је помоћ преко потребна. 

  

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ  

СЗС у посети 

Пешићима 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Новог Сада обишли су крајем јануара 
шесточлану породицу Бешлин из Банатског 
Великог Села надомак Кикинде. 
 
У склопу акције Божићна звона зову у помоћ, 
породици Бешлин су обезбеђени веш машина, 
комбиновани фрижидер и електрични шпорет 
укупне вредности од 81.979 динара.Иза ове 
скромне породице коју чине самохрана мајка 
Светлана и деца Немања (14), Михајло (11), Оља 
(7), Никола (4) и Ђорђе (6 м.) стоји веома тужна 
прича. 
 

 
 
Наиме, Бешлинови су живели 14 година у Кикинди 
као подстанари, а будући да је Светлана избеглица 
из Хрватске уз помоћ Комесеријата за избеглице 
прошле године успели су да добију кућу у 
Банатском Великом Селу.   

Када им се коначно испунила жеља да имају свој 
кров над главом и убрзо по пресељењу сазнали су 
да глава породице Радован болује од карцинома 
плућа.  Светлана је у том периоду била у 5.месецу 
трудноће и највећа подршка супругу у борби са 
овом опаком болешћу.  
 
Борба је трајала пар месеци, након чега је Радован 
преминуо крајем јула ове године. 
 

 
Стара и дотрајала веш машима 

 

 
Нова веш машина која ће мајци Светлани 

олакшати свакодневни посао око деце 

Помоћ за 

Бешлинове 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2015.                        Хуманитарна организација Срби за Србе 9 

 

Самохрана мајка Светлана живи од социјалне 
помоћи са петоро деце.Жеља јој је да ову трошну 
кућу доведе у ред и да деци обезбеди услове за 
бољи живот. Али ту су бројни трошкови, 
школовање деце... Она то не може сама.Међутим 
воља за рад постоји, а ми ћемо се потрудити да 
помогнемо на путу ка остваривању жеља. 

 

 
Дотрајао електрични шпорет 

 

 
Нови шпорет за породицу Бешлин 

У разговору са Светланом и обиласком куће уочили 
смо шта има је у овом тренутку најнеопходније. 
У међувремену наши пријатељи из „ПИП“ Нови 
Сад обезбедили су им две врсне алпске козе. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе две недеље 
након посете уз помоћ донатора обезбедила је веш 
машину, комбиновани фрижидер и електрични 
шпорет. 

 

 

"Човек не може да бира време у којем ће се родити 
и живети. Од њега не зависи ни од којих родитеља, 
ни од ког народа ће се родити, али од њега зависи 
како ће он поступати у датом времену: да ли као 
човек или као нечовек, без обзира на то у ком 
народу и од којих родитеља"  

(Патријарх Павле, "Будимо људи"). 

Прикључите се и помозите!  

Помоћ за 

Бешлинове 
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Крава и теле за породицу Костић са Рогозне 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
испоручила је у склопу БОЖИЋНЕ АКЦИЈЕ 
вредну помоћ за шесточлану породицу Костић 
куповином краве и телета у вредности од 1.350 
евра. 
 
Породица Костић,коју чине родитељи Радољуб и 
Данијела и њихове ћерке близнакиње Миљана и 
Јована (11), Катарина (10) и Ђурђина (9), живи у 
Рашкој области на Рогозни у селу Рајетићи. 
 
Подсећамо да смо у овом селу завршили један од 
наших највећих пројеката а то је била изградње 
куће породици Баловић. 
 

 
Помоћ која ће допринети сигурнијем детињству 

Ова породица живи у тешким условима у трошној 
кући без купатила. 
 
Иако се труде и обрађују своју земљу јако тешко 
успевају да приуште најосновније ствари за себе и 
своју децу. 
 

 
Девојчице су се највише обрадовале телету 

 
Надамо се да ће се осмеси ових девојчица који се 
виде када су добили краву и теле задржати што 
дуже и да ће ова помоћ допринети њиховом мало 
бољем и сигурнијем детињству. 
 
Још једном захвалност дугујемо свим донаторима 
и пријатељима који нас подржавају у нашој 
десетогодишњој борби против сиромаштва. 
 
Захваљујући вама успели смо да спроведемо још 
једну хуманитарну акцију помоћи породицама у 
Рашкој области што нас још више обавезује да се 
држимо наше пароле –  

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Крава и теле 

за Костиће 
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У суботу, 7. фебруара активисти хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ и чланице 
удружења жена Србије и Русије „Матрона“ 
заједнички су организовали акцију испоруке 
хуманитарне помоћиприхватилишту за женске 
особе ометене у развоју у оквиру манастира Свете 
Петке Изворске у селу Извор код Параћина.  
 
Том приликом испоручени су основне животне и 
свакодневне потребиштине уље, брашно, 
конзервиранахрана, намирнице за припрему 
јела, пелене за одрасле особе и  завојиу укупној 
вредности од 115.000 динара. 
 

 
Представници УЖСР ''Матрона'' и ХО ''Срби за 

Србе'' у порти манастира Св. Петка 

 
Манастир Свете Петке у Извору код Параћина је 
настао у другој половини XIV века, највероватније 
као задужбина неког од тзв.монаха Синаита.  
 
Током Другог светског рата, у манастиру Свете 
Петке су биле смештене српске избеглице које су 
напустиле просторе тадашње НДХ. 
 

Манастир се налази под заштитом Републике 
Србије, као споменик културе од великог значаја и 
данас активан женски манастир и припада епархији 
браничевској Српске православне цркве.У његовом 
склопу, данас функционише и болница за 
смештај особа ометених у развоју. 
 

 
Помоћ за Дом ''Света Петка Изворска'' 

 

Дом „Света Петка", који ради при манастиру 
Свете Петке Изворске намењен је за теже и 
тешко ометена женска лица у развоју и 
јединствена је установа социјалне заштите због 
прожимања државних и институција Српске 
православне цркве. 
 
Монахиње из манастира Света Петка, које 
припадају сестринству манастира Раваница, и 
запослени у Центру за социјални рад у Параћину су 
на истом задатку већ више од 60 година.Тај пример 
јединственог деловања социјалних радника и 
монахиња дао је веома добре резултате. 
 

 
У разговору са мати Гликеријом, игуманијом 

манастира ''Свете Петке Изворске'' 

Помоћ за дом 

Св. Петке 
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- Треба имати велику веру, стрпљење и љубав да 
бисте могли да се бринете о особама које су 
ометене у развоју.Сви они воле да им се приђе, да 
их помилујете руком, то им је најважније.Нису им 
важне друге веома битне ствари у обичном животу, 
али су жељни љубави и пажње.Лепом речју их 
смирујемо и живимо са њима као породица.Тада 
они оживе, расположени су, смеју се, то их одржава 
и даје им наду у живот - каже мати Гликерија, која 
брине о Дому у Извору и манастиру Света Петка. 
 

Брашно за штићенице и монахиње Дома „Света 

Петка“ 

Дом је формиран 1946.године, а традицију мешања 
слабих и немоћних лица манастир Света Петка 
започео је 1942. прихватањем ратне сирочади. У 
почетку су корисници били смештани при 
манастирском конаку, а 1966.године изграђена је 
зграда Дома на манастирском имању. 

- Од када сам се замонашила бринем о лицима 
ометеним у развоју у Дому. Навикили смо се једни 
на друге и не можемо да будемо раздвојени.Лица 
која дођу у Дом остају ту до краја живота.Посећују 
их породице, а неретко се догађа да када им дођу 
мајке окрећу главу од њих и гледају у нас, 
монахиње.Мајке се мало брецну на њих, али такве 
реакције су нормалне.Живимо заједно, делимо и 
добро и лоше. Дом сматрамо као своју кућу и 
радимо као што у Јеванђељу пише: „Што учинисте 
једном од моје мале браће, то мени учинисте". 

То је наш мотив и задовољни смо.Саосећамо са 
њиховом патњом и боли, јер они то не умеју да 
изразе - објашњава мати Гликрија. 

 
Испорука основних животних намирница за Дом 

„Света Петка“ 

 

 
 

Упућујемо позив свим донаторима да уколико желе 
да пошљу донације за помоћ Дому ''Света Петка'' 
контактирају директно: 
 

- матиГликерију на телефон: 
      +381 (0)35 540 458 и +381 (0)540 568,  

 
- мобилни: +381(0)65 2000 905, 

 
- е-пошта: komentar@svetapetkaizvor.com 

Помоћ за дом 

Св. Петке 
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Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ, посјетили су у недјељу 
8.фебруарашесточлану породицу Николић из 
Приједора. За породицу Николић смо сазнали од 
братства манастира Клисина, који су нас и 
упознали са њима, те смо након недјељне литургије 
кренули ка дому Николића. Породицу Николић 
чине отац Данко и мајка Снежана и њихово 
четворо дјеце: Огњен (12), Андреа (6), Марина (3) 
и најмлађи Растко (1 годину). Приликом посјете 
увјерили смо се да је рјеч је о једној врло вриједној 
и ведрој породици. 
Отац породице Данко је родом из села Ракелићи код 
Приједора, а мајка Снежана из Младеновца. 
Упознали су се једном приликом кад је Снежана 
долазила код рођаке у Приједор, завољели и 
одлучили да започну заједнички живот.Дјецу се 
труде да одгајају у православном духу и недјељом 
редовно присуствују литургији.  Како сами кажу 
дјеца су највећи благослов од Господа и ако Бог да 
биће их још.Најстарији Огњен за сада једини иде у 
школу и одличан је ученик, а на јесен ће му се у 
школи придружити и сестра Андреа. 
 

 

 
 
Николићи живе у свом стану у једном приједорском 
насељу.Стан су купили на кредит који имају да 
отплаћују још 14 година.Отац породице Данко је 
запослен и ради на техничком прегледу, а поред 
Данкове плате породица прима и дјечији 
додатак.Иако нису на рубу социјалне егзистенције, 
након што отплате рату кредита и плате режије, те 
прибаве основне животне намирнице, од примања 
им не остане много, тако да неке ствари морају да се 
рјешавају у дугом року. 
 
На питање о евентуалној помоћи, рекли су нам да се 
се уселили у празан стан и за намјештај и технику су 
морали да се сналазе.Много ствари су добили од 
породице и пријатеља, али како живе у малом стану 
и како намјештај није плански прављен често им 
фали простора. 
 
Кажу да би им највише одговарало да добију два 
кревета на спрат како би могли да направе двије 
одвојене собе за дјечаке и дјевојчице, те ћемо се у 
наредном периоду трудити да им то и омогућимо. 

Морамо овдје још једном да похвалимо породицу 
Николић јер је заиста ријеч о правом драгуљу у 
данашње вријеме и прави је примјер како српска 
породица треба да изгледа и функционише уколико 
не желимо да нас ,,бијела куга'' избрише са 
географске и историјске мапе.  

Такође, још једном ћемо позвати све људе добре 
воље да сходно својим могућностима подрже рад 
организације Срби за Србе и пруже потпору 
многим породицама којима је она потребна. 

СЗС код 

Николића  
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Након посете манастира Фенек и Раковица 
удружење жена Србије и Русије ''Матрона" уз 
подршку Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ посетила је и помогла у петак 6. фебруара 
манастир Сланце. Овога пута достављена је помоћ 
у вредности од 68.000 динара у виду брашна, уља, 
пасуља, конзерви туне, парадајза, мајонеза, сенфа 
и павлаке. У разговору са игуманом манастира 
Андрејом сазнали смо да се у овом београдском 
манастиру сваке недеље прехрањује 500-600 душа 
и да им је свака помоћ у виду хране и више него 
добродошла. 

Испоручена помоћ за манастир који недељно храни 

500-600 душа 

 
Представнице удружења „Матрона“ са 

представницима СЗС и игуманом Андрејом испред 

манастира Сланци 

 

 
Уручивање помоћи у виду основних животних 

намирница 

 
Нове акције помоћи манастирима у Београду и 
околини су у припреми.Позивамо све људе добре 
воље да се јаве и подрже наредне испоруке помоћи 
манастирима у виду основних животних 
намирница. 

Уручена помоћ 

у Сланцима 
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Момира , Данка и Милан  поред краве и телета 

 

У суботу, 14.фебруара чланови Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ поново су посетили 
и помогли петочлану породицу Милосављевић из 
села Лукова крај Бољевца.  
 
Породицу чине родитељи Момир и Данка и 
њихово троје деце: ћерке Милица (16) ,Верица (10) 
и најмлађи син Милан (8). Овога пута, у склопу 
велике акцијеБожићна звона зову у помоћ, 
Милосављевићима смо купили краву и теле у 
вредности од 172.000 динара. 
 
Акцију су подржали донатори из француске 
Фондације Кроненбург из Стразбурга, пре свега 
захваљујући ангажованости Валери Маркет, 
наменском донацијом од 800 евра. 
 

 
Чланови породице Милосављевић се захваљују 

донаторима широм света 

 
Телету се највише обрадовао мали Милан 

 

Подсећамо да смо Милосављевићима у септембру 
прошле године довршили изградњу и опремање 
купатила у оквиру спортско-хуманитарног 
пројекта  „Тројка из блока“. Како тада, тако и 
сада захваљујемо на сарадњи пријатељима из 
Спортског савеза општине Бољевац који су нам 
пружили комплетну логистичку подршку за ову 
акцију. 
 

 
 
 Наше активности у околини општине Бољевац 
настављамо већ почетком августа када је планирано 
поновно одржавање хуманитарног турнира „Тројка 
из блока“. 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
име породице Милосављевић шаље још једном 
велику захвалност донаторима организације, а 
поготову француској Фондацији Кроненберг 
(Fondation Kronenbourg) и госпођи Валери Маркет 
(Valerie Marquette) на несебичној ангажованости 
око помоћи овој породици. 

Крава и теле за 

Милосављевиће 
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Да Божић буде свима на радост, скромно смо се и 
овог пута потрудили испоруком помоћи за чак 18 
српских вишечланих породица са подручја 
Далмације, Лике, Баније, Кордуна и Источне 
Славоније које броје укупно 56-оро деце.  
 
Укупна вредност испоручене помоћи Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ у овој БОЖИЋНОЈ 
АКЦИЈИ износила је 8.120 eвра. 
 

 
Породица Вулетић, из Куле Атлагића, поред новог 

комбинованог шпорета на плин и струју 

 

На подручју Далмације, помоћ је стигла у Кулу 
Атлагића до породице Вулетић коју чине родитељи 
Милан и Славица, деца Милош (18), Младен (12), 
Николина (4) и Владо (3). 
 
Вулетиће смо овога пута помогли испоруком 
једног комбинованог шпорета на плин и струју. 

 

 
Породица Жмирић из Мирања крај Бенковца 

 
Након тога помоћ достављамо и за наше старе 
познанике породицу Жмирић из Мирања крај 
Бенковца коју чине отац Душко, деца Касандра 
(11), Кристина (10), Дијана (8), Душко (7), 
Александар (5) и Маја (4).За ову бројну породицу 
обезбедили смо шпорет на дрва алфа и 
најнеопходније животне намирнице. 
 

 
Породица Радмиловић из села Жегар 

 
У селу Жегар долазимо до породице Радмиловић 
коју чине родитељи Владимир и Сузана и деца 
Огњен (9) и Анђела (3).Радмиловићима је 
обезбеђен такође један шпорет на дрва алфа. 

У Крајину 

стигла помоћ 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2015.                        Хуманитарна организација Срби за Србе 17 

 

 
Породица Баљак из Обровца 

 
У суседном Обровцу такође поново помажемо једну 
породицу коју познајемо од раније, у питању је 
породица Баљак коју чине родитељи Тривун и 
Радмила и деца Петар (19), Бранко (17), Милана 
(15), Божидар (13), Биљана (12) и Жељко (10). 
 
Баљци су за Божић обрадовани једним каучем као 
и половном шиваћом машином која ће доста 
помоћи мајци Радмили у свакодневним пословима 
крпљења одеће, као и отворити могућност додатне 
зараде за своју породицу. 
 

 
Породица Буљевић у свом дому 

 

Покрај саме реке Зрмање живи породица Буљевић 
коју чине родитељи Љубо и Слободанка и деца 
Драгана (7) и Марија (3). 
 
За Буљевиће смо обезбедили материјал за увођење 
грејања као и слаткише за најмлађе. 

 
Породица Зелић са донацијом комбинованог  

шпорета у свом дому 

 
Последња породица из Далмације коју смо помогли 
јесте породица Зелић која је недавно претрпела 
породичну трагедију када је после тешке болести 
преминуо отац породице.Породицу чине сада 
самохрана мајка Гордана и деца Милан (12), 
Александар (10) и Никола (8).Зелићи су овог пута 
помогнути набавком једног комбинованог 
шпорета плин-струја. 
 

 
Најмлађи Јазићи, из Доњег Лапца, на новом кревету 

 
Наредна област у којој смо успели да помогнемо 
неколико наших породица је Лика, тачније 
парохија Доњи Лапац. Породица Јазић коју чине 
родитељи Драган и Ангелина, деца Душко (14), 
Милка (12) и Горан (11)помогли смо куповином 
кревета, стола и слаткиша за најмлађе. 

У Крајину 

стигла помоћ 
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Породица Овука са новим камином за грејање дечје 

собе 

 
Након њих помоћ стиже и до породице Овука коју 
чине  родитељиЈандрија и Сенада и деца близанци 
Марија и Милан (10) и Мира (7). Њих смо 
помогли испоруком мале пећи (камина) за 
потребе грејања дечије собе. 
 

 
Породица Ковачевић са донацијама наше 

организације 

 

Последња породица која је добила помоћ је 
породица Ковачевић коју чине родитељи Милорад 
и Вера и деца Душан (12) и Наташа(18). 

 
Породица Панић у свом дому 

 
Њима је обезбеђена једна веш машина, прашак за 
веш и слаткиши за децу. 

 

Помогнута је значајно и породица Панић са 
подручја Коренице. Ову шесточлану породицу 
помогли смо куповином једне стеоне краве у 
вредности од 950 €. 
 

 
Породица Дукић из Грачаца добила нове каучеве 

 
Следећа станица у Лици је била околина Грачаца 
где је испоручена помоћ за две породице.Прва 
породица у овом пределу била је породица Дукић, 
коју чине родитељи Миленко и Николина и деца 
Сандра (23), Гордана (22), Сава (16), Данијел (10) 
и Давид(2).Овој бројној породици испоручена су 
три кауча. 

У Крајину 

стигла помоћ 
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Породица Гајић са донацијама наше организације 

 
Породица Гајић у којој баба и деда одгајају унука 
Немању (13), помогли смо набавком кухињских 
елемената, радног стола и столице за основца 
Немању. 
Део новца смо наменили и за осталу дечицу са ове 
парохије, па је у договору са локалним 
свештенством обрадовано неколико малишана на 
Савиндан у Грачацу и Србускромним слатким 
пакетићима. 
 

 
Божићни пакетићи за малишане у Србу и Грачацу 

 
Помоћ је стигла и на Кордун у Топуску парохију до 
три породице. 
 
Прво је помогнута породица Мутић из места 
Блатуша, коју чине родитељи Матија и Милка и 
деца Дејан (10), Стефан (9), Наташа (5) и беба 
Далиборка од 5 месеци.За њих смо испоручили 
камин, подне плочице и замрзивач сандучар. 

 
Породица Мутић добила велику помоћ организације 

 

 
Породица Соколовић добила материјал за поправку 

породичне куће 

 
Породицу Соколовић из места Перна коју чине 
родитељи Никола и Мирјана и деца Николина (3) 
и Мирослав (1), помогли смо куповином 
грађевинског материјала за потребе санације 
куће (гипсаних плоча, ламперије и бродског пода). 
 

 
Испоручен кревет за Дајану Цвјетичанин 

У Крајину 

стигла помоћ 
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Породица Драгић са обезбеђеном помоћу наше 

организације 

 

Последња породица коју помажемо у овом краје је 
породица Цвјетичанин коју чине деда Раде, баба 
Нада и унука Дајана (12).Ову скромну породицу 
помогли смо куповином кревета за Дајану. 

 

Друга породица која је помогнута са подручја 
Петриње је била породица Драгић коју чине баба и 
деда Радојка и Милош, родитељи Зоран и 
Данијела и беба Василије од 4 месеца.Драгиће смо 
помогли куповином два душека, бојлера, 
мултипрактика за припремање хране за бебу, 
пелена, крема и још неколицине ситнијих 
основних потрепштина. 

 

 
Пордици Мркшић испоручен алфа шпорет на дрва 

Последња породица на листи породица за помоћ 
била је из Источне Славоније породица Мркшић 
из Бијелог Брда код Осијека, а чине је  
родитељиРајко и Ружица, деца Драган (16) и 
ћерка Слађана (11).  
 
Породицу Мркшић помогли смо испоруком једног 
шпорета на дрва алфа. 
 

 
 
Овом обимном акцијом испоруке помоћи за велики 
број српских породица са подручја Крајине желели 
смо да на неки начин улепшамо празник рођења 
Христовог и малобројној дечици која живе далеко 
од очију свих, у најудаљенијим пределима, где још 
увек опстаје српски народ. 
 
Уз свесрдну логиситчку помоћ пријатеља 
организације и свештенства Епархија 
Далматинске и Горњо-карловачке још једна 
Божићна акција успешно је окончана.У припреми 
је већ и нареднаизузетно обимна Васкршња акција 
за помоћ још већем броју породица са подручја 
Крајине, па је позив за учествовање 
добронамерним и родољубивим људима увек 
отворен. 
 

С' ВЕРОМ У БОГА! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

 

У Крајину 

стигла помоћ 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у 
склопу свог великог пројекта БОРБА ПРОТИВ 
ПОПЛАВА помогла је породице са децом 
настрадале приликом мајских поплава и клизишта 
које су задесиле и општину Лопаре у Републици 
Српској. 
Помоћ се огледала у изградњи три куће 
породицама Гашић, Митровић и Јокић. Укупна 
вредност уручене помоћи износила је 52.365 КМ. 
 

 
Најмлађи чланови породице Гашић 

 

Породица Гашић из села Пирковци, општина 
Лопаре је живјела у подруму и појавом клизишта 
била затрпана блатом због нагиба терена.Код њих је 
било могуће наставити градњу на подрум како би 
били изнад земље. 
Чланови породице су родитељи Марина и 
Цвијетан и шесторо дјецеод којих судвије кћерке 
удате.Са родитељима су још увек Дијана (23), 

Ристо (18), Винка (14), и Ивана (9).Са њима у 
домаћинству живе и Цвијетанови родитељи Дико и 
Пелка, као и брат Ристо, чија се супруга Снежана 
упокојила.Ристо и Снежана имају двоје деце, 
Данијелу (11) и Блаженка (10).  
 

 
Породица Гашић испред своје старе приземне куће 

 
Цвијетан  је оболео од кичме и тешко се креће. У 
своме животу саградили су приземни објекат без 
завршеног крова, опремили унутрашњост и уселили 
се у неадекватан простор за 
станаовање.Конфигурација земљишта у цијелом 
засеосоку је стрмина.Мајска клизишта су им 
нанијела обарање земље у њихове просторије.Ручно 
су успјели одстранити нанешено земљиште.Јунске 
падавине су им у пролазу воде поново нанијеле 
земљу коју су требали чистити.  

 

 
Радови на дозиђивању новог спрата 

Градимо куће у 

Лопарама 
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Чланови породице Гашић испред надограђене куће 

 
Цвјетанов брат Ристо је изгубио младу супругу која 
је оставила двоје мало дјеце. Марина се брине о 
двоје малих.Надограђена кућа ће им ријешити 
стамбени објекат који, више неће бити затрпаван 
нанешеном земљом од невремена. 
 

 
Самохрамна мајка Милосава са својом децом у 

старој кући 

 
Друга помогнута породица су Митровићи из села 
Корај. Самохрана мајка Милосава Митровић, сама 
се стара о четворо деце Перици (18), Стојанки 
(16), Драгани (9) и Дражену (7). 
 
Уз подршку села и њиховог залагања саградили су 
стамбену кућу коју нису завршили.Изгубила је 
мужа Миодрага који је у лову нагазио на мину и 
изгубио живот.Милосава се у животу није предала. 

Мајским непогодама њена не завршена кућа је 
потпуно оштећена клизиштем, није срушена, али 
није ни за живљење у њој.Изгубила је и терен на 
коме би могла градити.  
 

 
Клизиште је у потпуности онеспособило живот у 

кући породици Митровић 

 

Тренутно је са својом децом смештена у сеоској 
ветеринарској станици у Мачковцу. Милосава има 
примања од 130 КМ, што је недовољно за живот.У 
селу је ишла у дневницу када су је звали и хвалили 
су је као вредну и поштену жену. 
 
Општина Лопаре им је обезбедила плац у истом 
селу, где је тренутно настањена на којем је 
изграђена кућа.Мајсторима је плаћено 6.500 КМ за 
изградњу новог дома породици Митровић. 
 

 
Постављање темеља за изградњу нове куће 

породици Митровић 

Градимо куће у 

Лопарама 
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Новоизграђена кућа породици Митровић 

Испуцали зидови на кући породице Јокић 

Трећа помогнута породица су Јокићи из села 
Пипери, које чине отац Сретен и супруга Љуба, 
троје деце Данијела (19), Неђо (17) и Марко (12) и 
баком Цвијетом. 
 
Сретен болује од трихинозе.Поред дјеце издржава 
своју мајку која је остала без очног вида у својој 
старости и супрузину мајку која болује паркисонову 
болест. 
 
Мајска клизишта су покренула брдо изнад његове 
куће које је помјерило његов објекат.Објекат није 
срушен али геолошка комисија је дала своје 
мишљење да породица Јокић мора напустити 
објекат.Породица Јокић живи сиромашно без 
икаквог примања. 

 
Унутрашњост куће породице Јокић 

 

 
Озидани темељи за нову кућу Јокићима 

 

 
Кућа за Јокиће  ускоро треба да буде завршена 

 
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВАсе 
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. 

Градимо куће у 

Лопарама 
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Породица Сретеновић 

 
Током фебруара, посетили смо деветочлану 
породицу Сретеновић из Угриноваца, општина 
Горњи Милановац. Отац Добривоје и мајка 
Душанка имају седморо деце: Наду (17 година), 
Александра (15), Андрију (14), Немању (12), Ану 
(10), Милу (9) и Јасмину (8).  
Живе у веома старој кући у којој нема купатило, а 
ни простор предвиђен за изградњу. У плану је да се 
породици набави крава, изгради и опреми купатило, 
од средстава која ће се прикупити на хуманитарно-
спортском пројекту "Тројка из блока" у Горњем 
Милановцу који ће се одржати 10. маја. 
 

 
Кућа у којој живе Сретеновићи 

 
Угриновци су село подно Рудник планине, удаљено 
око 15 километара од Горњег Милановца. Једини 
месечни извор прихода породице Сретеновић је 
дечији додатак уизносу од 10.000 динара.Од стоке 
имају само две козе и неколико кокошки. 

Мила, Немања, Јасмина, Андрија и Ана Сретеновић 
 

 
 
Немају чак ни ормар за ствари, а употребљиве су 
само две просторије у приземљу у којима ова 
деветочлана породица спава.Приликом посете на 
фотографијама нема најстарије деце Наде и 
Александра, јер су били у школи. 
 

 

У посети 

Сретеновићима 
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Једана од просторија у малој кући Сретеновића 

 
Из разговора са Добривојем и Душанком закључили 
смо да би им најпотребније било купатило, али 
подједнако потребна и једна крава. 
 
За обоје је потребно преко 300.000 динара.Циљ нам 
је да заједничким снагама помогнемо Сретеновиће 
и омогућимо им побољшање основних животних 
услова. 
 

 
Ана Сретеновић  

Најстарија Нада учи средњу економску школу, а 
Александар средњу техничку у Горњем Милановцу. 
Млађа деца Андрија, Немања, Ана, Мила и Јасмина 
уче основну школу у свом родном селу.Треба 
напоменути и да најстарији син Александар из 
православних књига гледа и на дрвету осликава 
ликове светаца. 

  

 
Мила нам показује уметничке радове њеног 

старијег брата Александра 

 

 
 
Позивамо све људе добре воље да и даље 

подржавају радХуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ и на тај начин помогну и обрадују велики 
број деце којој је помоћ преко потребна. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ  

У посети 

Сретеновићима 
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У понедељак 23.фебруара на Филозофском 
факултету у Београду, организован је први по реду 
хуманитарни турнир у брзом шутирању тројки под 
називом “Тројка из блока” 2015. у години у 
организацији Спортског удружења Филозофског 
Факултета “Младост” и Хуманитарне 
организације Срби за Србе. На турниру је 
учествовало 67 такмичара. Пре почетка турнира, 
публици су се обратили Андреја Марушић, 
председник Спортског удружења Филозофског 
Факултета “Младост”, као и Дарко Лојаничић, члан 
Хуманитарне организације Срби за Србе. Након 
тога изведена је химна Републике Србије, коју је 
интерпретирала Анђела Тасић. 
 

 
Професор Михајло Пантић отвара турнир 

 
Турнир је отворио професор на Филолошком 
факултету и члан одбора за доделу Нин-ове награде 
Михајло Пантић, након чега је кренуо 
такмичарски део у брзом шутирању тројки. 

У финале је ушло 10 такмичара: Никола Пејовић, 
Владимир Жуњић, Бојан Тодоровић, Младен 
Бачлија, Никола Баљак, Марио Буцуљевић, 
Страхиња Клупач, Немања Савић, Виктор Чарушев, 
Андрија Драгичевац.  
 

 
Андреја Марушић, председник Спортског 

удуржења Филозофског факултета "Младост" 

 

 
Анђела Тасић, на отварању турнира изводи химну 

"Боже правде" 

Прва „Тројка из 

блока“ у 2015. 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2015.                        Хуманитарна организација Срби за Србе 27 

 

 
Бојан Тодоровић-освојио је треће место на 

турниру "Тројка из блока" 

 
Пре самог финала наступили су репери Анкл Џо и 
Игор Срећковић (Sick Prime Beatbox). 
 

У финалу су по 12 погодака имали Никола 
Пејовић и Владимир Жуњић, који су отишли у 
продужетке, док је треће место освојио Бојан 
Тодоровић. 
 
У новој рунди такмичења Владимир Жуњић је имао 
2 поена, док је Никола Пејовић поново имао 12 
поена, чиме је освојио прво место. 
 
На турниру је поред учесника присуствовало још 
око 150 људи, што је цифра за коју се надамо да ће 
бити премашена наредне године, а укупно је 
прикупљено 25.450 динара. 

 
Овом приликом се захваљујемо, РТС-у, 
телевизијама Студио Б, Пинк, Б92, као и 
новинама Блиц, који су медијски испратили и 
потпомогли организацију турнира. 

 
Владимир Жуњић-другопласирани на турниру 

"Тројка из блока" 

 

Никола Пејовић-победник турнира "Тројка из 

блока" 

Прва „Тројка из 

блока“ у 2015. 
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У суботу 21.02.2015.године у Kафеу Панорама 
(Фирт, Немачка) одржано је хуманитарно вече за 
помоћ седмочланој породици Костадиновић из 
Бања Луке од стране Хуманитарне организације 
Срби за Србе.  
 
Уз програм којим се организација СРБИ ЗА СРБЕ 
представила свим присутнима и уз забавно вече са 
музиком уживо, скупило се 1.656,60 € од улазница, 
продаје мајица из бутика као и донација. 
 
Акција је завршена након пар дана са укупно 
донираних 2.001,70 €. 
 

 
Александар Мршић, председник СЗС Немачка 

отвара добротворно вече 

 
Овом приликом желимо да се захвалимо Драгану 
Кнежевићу на музичкој подршци, 
породициКојадиновић који су нам омогућили 
одржавање вечери у њиховим просторијама као и 
Српској православној парохији Нирнберг, која нам 
је својим благословом дала подршку и поверење. 

 
 

 
 

 
 
У наставку вести се налази лита донатора са 
добротворне вечери за породицу Костадиновић: 
 
Лазић Радојка  20 € 
Породица Живковић 110 € 
Трифуновић Милан 50 € 

Добротворно 

вече у Немачкој 
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Сладојевић Јованка 10 € 
Трифуновић Сара 12 € 
Тодоровић Славојка 22 € 
Кристић Ковиљка 20 € 
Вучковић Горан 24 € 
Друштво фудбалера Нирнберг 50 € 
Породица Мршић 70 € 
Србиш фудбал 100 € 
Кафе Панорама 190 € 
Бабић Жељко 35 € 
Деспотовић Бранислав 35 € 
Обрадовић Жељко 20 € 
Миленковић Александар 5 € 
Милинковић Здравко 50 € 
Радић Мишо 50 € 
Новаковић Александер 10 € 
Обрадовић Данџа 10 € 
Остојић Никола 25 € 
Анонимне донације: 119,70 € 
Продаја мајица: 195 € 
Улазнице: 712 € 
Колачи: 57 € 
 

 
Јован Којадиновић у народној ношњи изводи песму 

"Црвен цвете" 

 
 

 
У пријатној атмосфери и музици заиграло се 

чувено српско коло 

 

 
 
Велико хвала свим донаторима у име Хуманитарне 
организације Срби за Србе - Немачка. 

 
 

Добротворно 

вече у Немачкој 
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СРБИ ЗА СРБЕ НА ТВ ПРВА-ТАЧНО 9 
 

 
 

Почетком фебруара, председник Хуманитрне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ господин Игор 
Рашула гостовао је у јутарњем програму ТВ Прва 
у емисији Тачно 9.Током разговора представљен је 
досадашњи начин рада организације, као и вид 
помоћи који је уручен најугроженијим 
вишедетним породицама у Србији, Републици 
Српској, Крајини, Црној Гори, БЈР Македонији 
и Херцеговини. 
.......................................................................................... 

ДОГРАДЊА КУЋЕ ВРАНИЋИМА 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је велики пројекат доградње куће за 
породицу Вранић са ЈЕДАНАЕСТОРО деце из 
Малог Мокрог Луга у Београду. Ово је уједно и први 
(од четири) пројекта подржан од стране донатора 
организације Срби за Србе из Канаде (In Time For 
Bozic Camaping). Позивамо све да се укључе у ову 
акцију како новчаним донацијама, тако и донацијама 
у виду грађевинског материјала. Хајде да сви заједно 
својим скромним прилозима помогнемо овој дивној 
и вредној породици! www.srbizasrbe.net/donacije 

СЗС ГОСТИ НА СТУДИЈУ Б 
 

 
 

Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ и Спортског удружења Филозофског 
факултета Младост гостовали су 
17.02.2015.године у јутарњем програму на ТВ 
Студио Б где су представили први у низу 
хуманитарно-спортски пројекат ТРОЈКА ИЗ 
БЛОКА (www.trojkaizbloka.org) који ће се одржати 
у Београду на Филозофском факултету 23.02. 2015. 
.......................................................................................... 

СЗСГОСТИ НАБН ТЕЛЕВИЗИЈИ 
 

 
 
Представник Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ Милош Симовић гостовао је 28.02.2015. 
године у емисији "Све у 3" на БН телевизији у 
Бијељини. У пријатном разговору представљен је 
досадашњи начин рада организације, са освртом на 
спортско-хуманитарни пројекат "Тројка из блока", 
као и вид помоћи који је уручен током пројекта 
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА. 

Активности у 

фебруару 

Активности у 

фебруару  
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Хуманитарни 

СМС број 7763 
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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) 
- 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 студиоExpress,Пилота Михајла  
    Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а  
    (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле,Милана Јовановића 14а  
    (Жарково) 
- Продавница здраве хране СВЕТ ЗДРАВЉА 
Булевар Зорана Ђинђића 44,лок. 20 (Н.Београд) 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминалХОРГОШ 
- Продав. здраве хране БИО СВЕТ, Лајоша Јоа бб 
- Пекара АНДОНОВИЋ, Сегедински пут 76 
 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
- Кафе бар КУБА,Таковска 88 
 
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 
 

ПАЛЕ 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб (канц.) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1  
.................................................................................................................................. 

 
ЧИКАГО 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road, 
Chicago, Illinois  
- NADA'S DELI& BAKERY, 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 
- LADYBUG BOOK CAFE, 4305 North Kedzie 
Avenue, Chicago, Illinois 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ФЕБРУАР 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 42 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10 
3.Beograd Café donation box /САД/ - $ 50 
4.Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 40  
5.St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
6.Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
7.Иван и Слободан Б. /Србија/ - 500 дин. 
8. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
9. Дејан С. /Србија/ - 1.000 дин. 
(за пројекат Космет је Србија) 
10. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
11. Моzzart Sportske Kladionice /Србија/- 50.000дин. 
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!) 
12. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 € 
13. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
14.Небојша П. /Словенија/ - 30 € 
15.Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
16.Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
17.Филип А. /Норвешка/ - 20 € 
18.Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 € 
19.Никола О. /Немачка/ - 15 € 
20.Немања М. /Република Српска/ - 20 КМ 
21. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 € 
22. СПОНА /Македонија/ - 620 € 
23.www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
24.Срђан Г. /САД/ - $ 15 
25.Radomans F. /САД/ - $ 15 
26.Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
27.Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
28.Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
29.Дејан Б. /Канада/ - 10 € 
30. Анонимно /САД/ - 50 € (за пројекат Крајина) 
31. Јаков Ж. /Србија/ - 200 дин. 
32. Веселинка К. /Србија/ - 1.000 дин. 
33. Ксенија /Србија/ - 1.000 дин. 
(за пројекат Космет је Србија) 
34. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
35. Весна П. /Србија/ - 8.000 дин. 
36. Наташа П. /Ирска/ - 10 € 
37. Анонимно /Република Српска/ - 10 € 
38.Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
39.Биљана М. /Аустрија/ - 20 € 
40. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
(за пројекат Космет је Србија) 
41. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
42. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 100 € 
43.Жељка Б. /САД/ - $ 25 
44.Драган М. /Србија/ - 1.500 дин. 

45. Donna S. /Аустралија/ - $ 20 AUD 
(за породицу Ђорђевић, село Севце) 
46. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
47.Синиша Н. /Србија/ - 20 € 
48. Весна Т. /САД/ - 15 € 
(за породицу Ђорђевић, село Севце) 
49. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
50.Милан Д. /САД/ - $ 15 
51.Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
52. Анка В. /Србија/ - 1.000 дин. 
53. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин. 
54. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
55. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 € 
56.Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
57.Ђуро В. /САД/ - 50 € 
58.Славиша К. /САД/ - $ 25 
59.Драган М. /Србија/ - 500 дин. 
60. Вук Ј. /Србија/ - 500 дин. 
61. Милорад Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
62. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
63. Неда М. Д. /Норвешка/ - 25 € 
64. Анонимно /Чешка Република/ - 50 € 
65.Стефан П. /Немачка/ - 50 € 
66. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
67. Дарио и Нада М. /Словенија/ - 10 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
68. Татјана Б. /Немачка/ - 30 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
69. Анонимно /Данска/ - 10 € 
70. Александар Д. /Белгија/ - 30 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
71. Анонимно /Швајцарска/ - 30 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
72. Лука Ј. /САД/ - 15 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
73. Анонимно /Србија/ - 30 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
74. Ангелина Р. /Канада/ - 100 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
75. Биљана Ц. /Канада/ - 30 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
76. Нада К. /Италија/ - 25 € 
77.Борис Д. /Немачка/ - 10 € 
78.Игор В. /Данска/ - 20 € 
79.Марко П. /Италија/ - 10 € 
80.Љубиша Р. /Швајцарска/ - 100 € 
81.Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
82.Иво В. /Канада/ - 20 € 
83.Игор M. /Аустрија/ - 15 € 
84.Саша С. /САД/ - $ 30 
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85. Милица К. /Канада/ - $ 100 
86. Иван А. /САД/ - $ 25 
87.Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
88. Драгана М. /САД/ - $ 50 
(за породицу Томић из Младеновца) 
89. Studio Artist X /Холандија/ - $ 20 
(за породицу Томић из Младеновца) 
90. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
91.Горан П. /Немачка/ - 10 € 
92.Иван Р. /САД/ - $ 25 
93.Слободанка П. /Србија/ - 20.000 дин. 
94. Бранислав П. /Србија/ - 6.000 дин. 
95. Вукашин В. /Србија/ - 3.500 дин. 
96. Смиља В. /Србија/ - 1.000 дин. 
(за породицу Томић из Младеновца) 
97. Милица А. /Србија/ - 500 дин. 
98. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
99. Стефан Д. /Србија/ - 1 дин. 
100. Милан Д. /САД/ - $ 50 
(за породицу Томић из Младеновца) 
101. Анонимно /Србија/ - 3 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
102. Славиша С. /Аустрија/ - 30 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
103. Неда Б. /Аустрија/ - 13 € 
104.Анонимно /Словенија/ - 50 € 
105. Љубо В. /УАЕ/ - 15 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
106. Милица Ђ. Ц. /САД/ - 15 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
107. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
108. Саша П. - 5 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
109. Н. Корица /Холандија/ - 10 € 
110. Маја Ј. /Швцајрска/ - 20 CHF 
111.Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
112. Небојша Ц. и Г. /Швајцарска/ - 200 CHF 
(за породицу Љубисављевић код Врања) 
113. Вања П. - 30 € 
114.Анонимно /Србија/ - 4 € 
115.Стеван и Марко Л. /Аустралија/ - 30 € 
116.Борис С. /Швајцарска/ - 50 € 
117.Јован Б. /В. Британија/ - 30 € 
118.Oља М. /САД/ - $ 15 
119.Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
120. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
121. Јосиф В. /Србија/ - 1.000 дин. 
122. Зоран Б. /Србија/ - 640 дин. 
123. Слободан М. /Србија/ - 300 дин. 
124. Снежана Ч. /Канада/ - 20 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 

125. Милош С. /САД/ - 15 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
126. Даниела К. /Аустрија/ - 10 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
127. Милен Т. /САД/ - $ 20 
128.Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
129. Јасмина М. /Швајцарска/ - 15 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
130. Видосава Ћ. /Немачка/ - 50 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
130. Александар М. /САД/ - $ 15 
131.Ирена Г. /САД/ - $ 25 
132.Милан З. /САД/ - $ 25 
133.Урош С. /Србија/ - 500 дин. 
134. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
135. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
136. Драгана В. /Србија/ - 1.000 дин. 
137. Лазар Ж. /Србија/ - 1.000 дин. 
138. Небојша Б. /Србија/ - 10 € 
(за пројекат Космет је Србија) 
139. Младен и Снежана К. /Немачка/ - 10 € 
140.Анонимно /Чешка Република/ - 10 € 
141.Весна К. /САД/ - $ 25 
142.Марија и Славиша С. /Србија/ - 2.000 дин. 
(за пројекат Космет је Србија) 
143. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин. 
144. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
145. Драгана Л. /Република Српска/ - 30 КМ 
(за породицу Томић из Младеновца) 
146. Анонимно /Данска/ - 10 € 
(за пројекат Космет је Србија) 
147. Никола С. /Шведска/ - 30 € 
148. Анонимно /Израел/ - 10 € 
(за породицу Ђорђевић, село Севце) 
149. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
150.Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
151. Мирослав С. /Немачка/ - 25 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
152. Мирослав С. /Немачка/ - 70 € 
153. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
154. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
155. Снежана В. /Србија/ - 1.000 дин. 
156. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин. 
157. Вања и Бојана /Канада/ - 40 € 
158. Данијел К. /Аустралија/ - 20 € 
159.Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
160.Драган Н. - 30 € 
161.Делије Њујорк /САД/ - $ 25 
162.Никола М. /САД/ - $ 40 
163.Предраг К. /САД/ - $ 50 
164. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
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165. Зоран С. /САД/ - $ 20 
166.Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
167.Даниел П. /САД/ - $ 25 
168.Игор и Лана Г. /САД/ - $ 50 
169.Милан М. /Хрватска/ - 2 € 
170.Лазар Д. - 5 € 
171.Анонимно /Репбилика Српска/ - 10 € 
172.Душан К. /Холандија/ - 30 € 
173.Симке /САД/ - 20 € 
174.Предраг М. /Аустрија/ - 25 € 
175. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
176. Мирослава Р. П. /Немачка/ - 10 € 
177. Бранислав Д. /Немачка/ - 30 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
178. Стефаниа Н. /Немачка/ - 50 € 
179.Милован Т. /В. Британија/ - 15 € 
180.Милан Л. /Немачка/ - 50 € 
181.Живко Т. /САД/ - $ 50 
182.Теодора С. /Француска/ - 10 € 
183.Васка Т. - 10 € 
184.Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
185. Српски културни клуб Св. Сава Левркузен 
/Немачка/ - 3.015 € (за Јокиће, Митровиће иГашиће) 
186. Александар и Властимир А. /Србија/ - 500 дин. 
(за породицу Ђорђевић, село Севце) 
187. Татјана М. /Србија/ - 1.000 дин. 
188. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
189. Небојша Ж. /Србија/ - 4.000 дин. 
190. Природњачка дружина /Србија/ - 4.500 дин. 
191. Sunis sped, терм.Хоргош /Србија/ - 4.560 дин. 
(СЗС донаторска кутија) 
192. Protecta electronic services /Аустралија/ - $ 15 
193.Иван А. /САД/ - $ 25 
194.Тања Ј. /САД/ - $ 25 
195. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
(за пројекат Крајина) 
196. Анонимно /Хрватска/ - 10 € 
197.Татјана М. /САД/ - 10 € 
198.Иван В. /Србија/ - 1.000 дин. 
199. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
200. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин. 
201. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин. 
202. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин. 
203. Ђ. Т. /Србија/ - 10.000 дин. 
204. Милош Х. /САД/ - $ 100 
205. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
206.Андреја М. /Србија/ - 50 € 
207.Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
208.Давид Г. /САД/ - $ 50 
209.Јово Д. /Швајцарска/ - 30 CHF 
210.Марко М. /Швајцарска/ - 100 CHF 

211. Мартин П. /Швајцарска/ - 320 CHF 
(за породицу Ђорђевић, село Севце) 
212. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
213. Р. Б. /Швајцарска/ - 100 CHF 
(за породицу Томић из Младеновца) 
214. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
215.Mилош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
216. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
217. Зора Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
218. Зоран З. /Србија/ - 1.000 дин. 
219. Веселинка К. /Србија/ - 700 дин. 
220. Бранислав Ж. - 20.38 € 
221. Никола С. /Србија/ - 10 € 
222. Александр К. /Русија/ - 30 € 
(за пројекат Космет је Србија) 
223. Мила Л. /Шведска/ - 20 € 
224. Горан Г. /Швајцарска/ - 100 € 
(за Марка и Ану Миладиновић) 
225. Анонимно /Република Српска/ - 10 € 
226.Руслан Б. /Русија/ - 70 € 
227.Борис В. /Немачка/ - 15 € 
228.Тамара Л. /Норвешка/ - 30 € 
229.Марко - Атина /Грчка/ - 10 € 
230.Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
231.Марта С. /Канада/ - $ 25 
232.Никола Л. /САД/ - $ 20 
233.Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
234.Јован С. /Немачка/ - 40 € 
235.Биљана Б. /САД/ - $ 15 
236.Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
237. Срђан М. /САД/ - $ 25 
238. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
239. Владица С. /Србија/ - 500 дин. 
240. Невена П. /Србија/ - 500 дин. 
241. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
242. Тесличани /Србија/ - 1.500 дин. 
(за породицу Томић из Младеновца) 
243. Пекара Андоновић /Србија/ - 2.556 дин. 
(БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА) 
244. Мирослав П. /Србија/ - 5.000 дин. 
245. Анонимно /Република Српска/ - 5 € 
(за породицу Томић из Младеновца) 
246. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
247.Тоља /Литванија/ - 70 € 
248.Skirt Collective /САД/ - $ 500 
249.Љиљана Т. /САД/ - 500 € 
250.Susi S. /САД/ - $ 25 
251.Драгана С. /Србија/ - 1.000 дин. 
(за породицу Томић из Младеновца) 
252. Јасмина М. /Србија/ - 3.000 дин. 
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253. "Тројка из блока" на Филозофском факултету 
/Србија/ - 25.450 дин. 
254. Банијац /Исланд/ - 15 € 
255. Никола Р. /Шпанија/ - 10 € 
(за породицу Ђорђевић, село Севце) 
256. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
257. Лазић Радојка /Немачка/ - 20 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
258. Породица Живковић /Немачка/ - 110 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
259. Трифуновић Милан /Немачка/ - 50 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
260. Сладојевић Јованка /Немачка/ - 10 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
261. Трифуновић Сара /Немачка/ - 12 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
262. Тодоровић Славојка /Немачка/ - 22 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
263. Кристић Ковиљка /Немачка/ - 20 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
264. Вучковић Горан /Немачка/ - 24 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
265. Друштво фудбалера Нирнберг /Немачка/ - 50 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
266. Породица Мршић /Немачка/ - 70 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
267. Србиш фудбал /Немачка/ - 100 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
268. Кафе Панорама /Немачка/ - 190 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
269. Бабић Жељко /Немачка/ - 35 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
270. Деспотовић Бранислав /Немачка/ - 35 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
271. Обрадовић Жељко /Немачка/ - 20 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
272. Миленковић Александар /Немачка/ - 5 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
273. Милинковић Здравко /Немачка/ - 50 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
274. Радић Мишо /Немачка/ - 50 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
275. Новаковић Александер /Немачка/ - 10 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
276. Обрадовић Данџа /Немачка/ - 10 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
277. Остојић Никола /Немачка/ - 25 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
278. Анонимне донације /Немачка/ - 119.7 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 

279. Хуманитарно вече за Констадиновиће у Фирту 
/Немачка/ - 964 € 
(за породицу Костадиновић из Бања Луке) 
280. Драгиша Ж. /САД/ - $ 15 
281.Анкица Д. /САД/ - $ 25 
282.Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин. 
(за пројекат Космет је Србија) 
283. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
284. Анонимно /Србија/ - 50 € 
(за породицу Вранић, Београд) 
285. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
286. Марко Б. /Србија/ - 2.000 дин. 
287. Ђ. Т. /Србија/ - 10.000 дин. 
288. Бојан Л. /Република Српска/ - 10 КМ 
289. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
290.Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
291. Анонимно /Канада/ - 100 € 
(за пројекат Космет је Србија) 
292. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
293.Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
294. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
295. Агенција Крупа /Србија/ - 6.000 дин. 
296. Н. Корица /Холандија/ - 10 € 
297. Наташа М. /Република Српска/ - 25 € 
298.Анонимно /Србија/ - 15 € 
299.Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
300.Бојан П. /Словачка/ - 15 € 
301.Владимир М. /Хрватска/ - 5 € 
302.Младен Р. /Норвешка/ - 10 € 
303.Анонимно АТ&Т /САД/ - $ 2.12 
304.Милан Д. АТ&Т /САД/ - $ 4.2 
305.Марко П. АТ&Т /САД/ - $ 12.72 
306.Зоран Г. АТ&Т /САД/ - $ 27.64 
307.Анонимно АТ&Т /САД/ - $ 60 
308.Александар Т. /Канада/ - $ 25 
309.Синиша П. /САД/ - $ 50 
310.Андреја С. /САД/ - $ 100 
311.Зоран М. /САД/ - $ 100 
312.Анонимно PNC Bank /САД/ - $ 200 
312. Сербоси Канада /Канада/ - $ 280 CAD 
 
 

ПРИМЉЕНО У ФЕБРУАРУ: 14.860 € 
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Преглед новчаних токова за фебруар 2015. године 

 
 

 
 
 
 

РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД ЕУР

Почетно стање – 31.01. 7.277.919 114.586 33.588 333 33.775 10.201
Примљене донације 317.974 60 860 5.297 2.759 3.706
Трошкови донација 0 0 0 0 -66 -107

Донирана средства -1.273.520 -26.891 0 0 0 0
Помоћ породицама на Косову и Метохији - Божићна акција -810.000

Помоћ за породицу Пешић, Пирот - машине за рад и г.материјал -174.336

Помоћ за породицу Милосављевић, Бољевац - куповина краве -172.000

Помоћ за породицу Симић, Шабац - материјал за купатило -72.375

Помоћ за породицу Сташић, Велика Хоча - моторна тестера -26.109

Помоћ за породицу Стојиљковић, Врање - шпорет на дрва -18.700

Помоћ поплављeним породицама у Добоју, Р. Српска -16.402

Помоћ поплављeним породицама у Лопарама, Р. Српска -2.539

Помоћ поплављeним породицама у Шековићима, Р. Српска -2.124

Помоћ за породицу Мијатовић, Бањалука, Р.Српска -1.487

Помоћ за породицу Николић, Р.Српска -1.188

Помоћ за породицу Шиљеговић, Прибој, Р.Српска - мајстори -1.180

Помоћ за породице Драгојевић и Савић, Бањалука, Р.Српска -800

Помоћ за породицу Дарабан, Бијељина, Р.Српска - шпорет на дрва -785

Помоћ поплављeним породицама у Бијељини, Р. Српска -250

Помоћ за породицу Михајловић, Угљевик, Р.Српска - храна у кантини -137

Oперативни трошкови -316.879 -772 -7 -11 -24 -549
Набавка донаторских кутија за потребе рада организације -52.468

Трош. превоза хране у н.кухиње манастира Сланце и Св. Петке Изворске -22.480

Трошкови пута у Републику Српску (1 и 2) - посета породица -20.800 -100

Трошкови турнира Тројка из блока - Филозофски факултет -11.138

Трошкови пута у Ужице поводом пројекта Тројка из блока -9.000

Трошкови захвалница за спонзоре турнира Тројка из блока -8.610

Трошкови пута у Алексинац и Пирот - посета породица -2.100

Трошкови пута у Вршац поводом пројекта Тројка из блока -2.000

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -1.623 -46 -7 -11 -14 -5

Трошкови турнира Тројка из блока - Ниш -1.500

Трошкови плате запослених у Београду за фебруар -90.000

Обавезни намети државе на плате запослених за фебруар -55.601

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.600

Трошкови књиговодства у Србији за фебруар -8.400

Трошкови комуналија канцеларије у Београду за јануар -6.559

Годишњи порез СЗС организације у Р.Српској -626

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошкови маркетингшке кампање -500

Интерни трансфери новца 36.390 0 0 0 0 -300
Трансфер новца из Аустрије у Србију 36.390 -300

Крајње стање – 28.02. 6.041.884 86.983 34.441 5.620 36.444 12.951

САД и 
Канада

Аустрија и 
остале 

Србија
Република 

Српска
Швајцарска Немачка

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света 

Број примљених донација

ДРЖАВА 
ДОНА

Србија 

Сједињене Америчке Државе 

Немачка 

Аустрија 

Канада 

Швајцарска 

Република Српска
2.6%

Швајцарска
4.8%

Аустралија
2.6%

Србија
26.9%

Без назначене 
државе

1,9%

0.0%
Канада

2015.                        Хуманитарна организација Срби за Србе

Примљене донације из света (број донација

Број примљених донација из света (више од 5 дона
 

БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

84 

68 

43 

18 

16 

15 

Република Српска

Аустралија 

Холандија 

Шведска 

Норвешка 

Остале државе

Без назначене државе

Aустрија
5.8%

Шведска
1.6%

САД
21.8%

Република Српска

0.0%
Канада

5.1%

Финансијски 

извештај
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цијау %) 

 
(више од 5 донација) 

Република Српска 8 

 8 

6 

5 

5 

Остале државе 30 

државе 6 

Шведска
1.6%

Остале државе
9.6%

Немачка
13.8%

Холандија
1.9%

Норвешка
1.6%

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене

Број примљених 

19.088 €

14.860 €

. €

3000. €

6000. €

9000. €

12000. €

15000. €

18000. €

21000. €

24000. €

348

312
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300
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400

450

500

1. јануар 
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Прикупљене донације у 2015.години
 

 
примљених донација у 2015. години

 

1. јануар - 31. децембар 2015.

1. јануар - 31. децембар 2015.

Финансијски 

извештај

Финансијски 

извештај
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одини 

 

години 

 

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јули

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације

Број примљених дона

428€ 460€
1.651

. €

3000. €

6000. €

9000. €

12000. €

15000. €

18000. €

21000. €

Фебруар 2006. 

13 19
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Фебруар 2006. 
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Прикупљене донације за фебруар од 2006. – 2015
 

 
 

донација за фебруар од 2006. –
 

651€1.002€

2.612€

4.842€
5.228€

9.520€

8.020€

14.860€

Фебруар 2006. - Фебруар 2015.

41
61

76

131

207 212

312

Фебруар 2006. - Фебруар 2015.

Финансијски 

извештај
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2015.године 

 

– 2015. године 

 

Фебруар 2006.

Фебруар 2007.

Фебруар 2008.

Фебруар 2009.

Фебруар 2010.

Фебруар 2011.

Фебруар 2012.

Фебруар 2013.

Фебруар 2014.

Фебруар 2015.

Фебруар 2006.

Фебруар 2007.

Фебруар 2008.

Фебруар 2009.

Фебруар 2010.

Фебруар 2011.

Фебруар 2012.

Фебруар 2013.

Фебруар 2014.

Фебруар 2015.

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2015.                        Хуманитарна организација Срби за Србе 42 

 

 
 
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 
BancaIntesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
IBAN:RS35160005080002381269 
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: АT973200000010364339 
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: BA395688061200002134 
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! 

 

CharityorganizationSerbsforSerbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

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

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

Добровољац  
 

Не увреди ничим отаџбину моју 

Јер она је сила коју небо држи 

Јер она се ствар у крви и зноју 

Младе деце своје коју живот пржи. 

 

Не понизи ничим живу силу њену 

И грехом не вређај крв што за њу пада 

Јер земља се ствара у овоме трену  

Темељ њене славе поставља се сада. 


