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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 

 
 Главне активности које су обележиле месец 
за нама су свакако биле организација другог по реду 
хуманитарног турнира „Тројка из блока“ као и 
обележавање славе организације Св. Василија 
Острошког. Паралелно са организовањем тих 
дешавања, припремане су посете у склопу велике 
Васкршње акције помоћи српским породицама 
широм Балкана, од којих је једна и спроведена 
крајем маја на подручју Косова и Метохије. 
Обзиром на обим планираних посета и потребних 
средстава за потребе Васкршње акције,  током маја 
посећен је нешто мањи број породица него што је то 
иначе случај. 
 
 Свакако најзначајнија активност током маја, 
било је друго по реду одржавање хуманитарног 
турнира у шутирању тројки под називом „Тројка из 
блока“. Плод вишемесечног преданог рада и 
организовања огледао се у учешћу преко 200 
такмичара, подршком од стране великог броја 
медија и спонзора, као и јавних личности и на крају 
са прикупљених 355.910 динара за потребе пројекта 
изградње купатила. Истовремено на северно-
америчком континенту организована је иста 
манифестација од стране нашег америчког огранка, 
која је такође окупила велики број учесника и 
посетилаца, а резултирала је на крају са 
прикупљених $ 6.903. 
  
 12. маја свечано је обележена и слава 
организације Св. Василије Острошки, како у 
Београду тако и од стране нашег Швајцарског 
огранка.  Тим поводом је у Београду приређено и 
велико окупљање у београдском ресторану 
„ДоРеМи“ за чланове и пријатеље организације. 
 
 Што се тиче наших примарних активности 
на пољу добротворног рада, првенствено издвајамо 
довршетак купатила породици Ћетковић. Изградња 
купатила представља само део пројекта доградње и 
санације куће породици Ћетковић коју наша 
организација спроводи већ дуже време. Целокупна 
вредност радова износила је 3.200€. 
 
 У централној Србији, након првобитних 
информативних посета породици Марјановић из 

Горњег Милановца, набављена је крава у износу од 
131.000 динара. Са друге стране у близини Чачка, 
направљена је и информативна посета породици 
Лучић коју чини самохрана мајка са петоро деце. 
 
 Направљено је и неколико посета на 
подручју Рашке, нама већ добро познатим 
породицама. Породици Баловић је уручено 26.000 
динара, а породици Димитријевић 33.000 динара 
које су директно за њих наменили чланови 
удружења „Српска братска помоћ“ из Канаде, за 
потребе допунских грађевинских радова који треба 
да се обаве код ових породица.  Посећена је поново 
породица Јешић из Пријепоља, са којом се 
разговарало о њиховим будућим плановима и 
помоћи коју наша организација може да пружи. 
 
 Последње недеље маја, спроведена је и прва 
од неколико планираних посета у склопу велике 
Васкршње акције различитим деловима Балкана у 
којима живи наш народ. Том приликом посећене су 
три породице са Косова и Метохије. Посећене су 
породице Кељевић и Чукић из Зубиног потока, док 
је посећена и породица Пешић из Клине која је 
помогнута куповином краве у вредности од 124.000 
динара. 
 
 Искористићемо прилику да подсетимо на 
велике пројекте помоћи породицама Антић, Пудар 
и Ћетковић који су у току, као и на посете великом 
броју породица почетком јуна у областима Јужне 
Србије, Крајине и Републике Српске у склопу 
Васкршње акције.  
 
 Велика средства ће бити потребна за 
планиране акције помоћи, како би наш расути народ 
широм Балкана спасили од заборава и пропасти. 
Добродошао је сваки вид подршке, који ће на неки 
начин утицати на успешно спровођење планираних 
активности. 
 
 Позивамо све наше донаторе, чланове и 
пријатеље да у складу са својим могућностима 
наставе да подржавају рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе. 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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ЗАВРШЕНО КУПАТИЛО ЗА ЋЕТКОВИЋЕ 
 

 
У склопу пројекта доградње куће шесточланој 
породици Ћетковић из села Пељаве, Република 
Српска, Хуманитарна организација Срби за Србе 
завршила је изградњу и опремање купатила у 

укупној вредности од 3.200 евра.  
 
Након завршетка изградње и опремања купатила, 
приступиће се даљем оспособљавању куће за 
норамалан живот овој вишечланој породици.  
 

 
 
Овом приликом се захваљујемо свим нашим 
донаторима и пријатељима који су својим 
донацијама омогућили да се овој вредној породици 
олакшају услови живљења. 

''ТРОЈКА ИЗ БЛОКА'' 2013. У МЕДИЈИМА 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе 

приводи крају припреме за велики хуманитарни 
турнир у шутирању тројки под називом ''Тројка из 

блока'' која ће се 1. јуна одржати на Новом 

Београду и Чикагу. Велики број спонзора из 
Србије и САД се одазвао нашој молби да 
финансијски подржи овај пројекат, па се укупна 
цифра прикупљених донација у обе земље тренутно 
попела на преко пола милиона динара! Такође, 
велики број медија је позвало на учеснике да се 
окупе на овој манифестацији. Позивамо и друге 
компаније да подрже овај пројекат како би 
прикупили планираних 2 милиона динара! 
.......................................................................................... 

ПОДРШКА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ДИЈАСПОРУ 
 

 
 
Канцеларија за сарадњу са Дијаспором и Србима 

у региону Републике Србије упутила је подршку 
предстојећем великом хуманитарно-спортском 
пројекту Хуманитарне организације Срби за Србе 
под називом ''Тројка из блока'' која се 1. јуна 
одржава у Београду и Чикагу, као и 16. јуна у 
Крагујевцу. 

Активности 

СЗС у мају 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
посетила је последњег викенда у априлу, 
десеточлану породицу Марјановић у селу 
недалеко од Горњег Милановца, којој смо недавно 
купили краву у вредности од 131.000 динара. 
Овом приликом домаћин Саша нам је рекао како су 
презадовољни кравом, да је мирна и да даје доста 
млека.  
 

 
 

 

 
 
Марјановићи тренутно имају две краве, пар крмача 
и прасића, неколико оваца и кокошака тако да деца 
помажу баки кад год могу у одржавању овог 
газдинства. Поздрављамо се са Марјановићима и 
настављамо наш пут даље ка Чачку.  
 
У месту Прељине правимо краћу паузу, где се 
срећемо са домаћином Милошем Гачевићем, 
продавцем краве који нам потписује потврду о 
пријему новчаних средства за продају краве. 
 

 
 

 

Марјановићи 

добили краву 
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Чланови и пријатељи Хуманитарне организације 

Срби за Србе посетили су 29. априла шесточлану 
породицу Лучић из Чачка. Породицу чине 
самохрана мајка Слађана са својих петоро деце, 
најстарији син Стефан (18) је талентовани цртач и 
писац песама, ћерке Александра (15), Јована (10), 
Босиљка (9) и најмлађи син Душан који крајем 
године треба да напуни две године. 
 

 
 
Како нам је Слађана испричала, отац деце их је 
једног дана напустио и оставио их да се сами 
сналазе. Од примања имају 9.000 динара социјалне 
помоћи месечно и 18.200 месечно до новембра када 
најмлађи Душан пуни две године. Највећи проблем 
мајци представља плаћање станарине од 120 евра, 
колико плаћа за изнајмљивање куће, која нема 
никакво двориште. Дуг за струју им је око 9.000 дин. 

 
 
Најпотребнија им је храна, а добро би им дошао и 
фрижидер пошто овај који тренутно имају је у лошем 
стању. Такође потребан им је школски прибор и 
ранчеви на јесен, као и дрва за ложење на зиму. 
Најстарији син Стефан, преко лета иде да бере 
малине како би на тај начин обезбедио породици 
додатне приходе. 
Како су старија деца отишла са друштвом ван куће, 
нама је друштво правио мали Душан. Показивао нам 
је разне цртеже, иконице, породичну слику, па и 
неколико играчака које су му најдраже. 
 

 
 
Слађана би се најрадије преселила са децом негде на 
село, ако има неко да им уступи кућу. Она каже да 
нису везани за Чачак, битно јој је само да има нека 
школа у близини због деце. Јер када би имали "неко 
парче земље", могли би и башту да засаде, 
евентуално неку ситну стоку да имају како би на тај 
начин обезбедили себи константан извор хране.  

СЗС посетили 

Лучиће  
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Пред крај месеца априла чланови и пријатељи 
Хуманитарне организације Срби за Србе посетили 
су шесточлану породицу Баловић са Рогозне код 
Новог Пазара. Баловићи су се крајем претходне 
године уселили у нову кућу коју су Срби за Србе 

изградили и опремили од прикупљених донација 
широм света. Због отежаних временских услова 
крајем претходне године, договорили смо се са 
мајсторима да изградњу кућице за хидрофор и 
бетонирање тротоара око куће заврше на пролеће. 
Такође, уручена је и новчана помоћ од 26.000 

динара (Српска Братска Помоћ из Канаде) која ће 
бити искоришћена за завршетак планираних радова 
око воде и тротоара. 
 

 
 
На путу за Рогозну, покупили смо мајстора Ранка 
(градитеља куће) и његовог брата Буду 
(водоинсталатера) како би на лицу места пописали 
шта је све потребно од материјала за кућицу у којој 
ће бити смештен хидрофор, као и материјал за 
бетонирање тротоара око куће. 

 
 
Кућа и деца делују чисто и уредно. Најстарија ћерка 
Верица нам показује на рачунару шта је ново 
научила у школи. После краћег дружења у кући, сви 
заједно одлазимо до места на коме ће се градити 
кућица за хидрофор, где мајстори пописују шта је 
још потребно од грађевинског и водоводног 
материјала како би Баловићи добили воду у кући. 
 

 
 

 
 
Верица, Вељко, Сара и Кристина захваљују се од 
срца свим нашим донаторима који су им омогућили 
нови дом, јер како кажу претходну зиму ће памтити 
по новом и топлом дому. 

Пролеће код 

Баловића 
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У уторак 30. априла, Хуманитарна организација 

Срби за Србе посетила је осмочлану породицу 
Јешић у њиховом привременом дому у Пријепољу.  
 
Посета је била информативног карактера, како би се 
заједно са људима из локалног Центра за социјални 
рад на лицу места упознали са могућим трајним 
стамбеним решењем за ову вишечлану породицу. 
 

 
 
Породици Јешић обезбедили смо у претходних 
годину дана кревете, шпорет, обућу и одећу, 
школски прибор као и моторну тестеру. 
 
Са оцем Ненадом одлазимо до Центра за социјални 
рад, где нас дочекују директор Наил Кајевић и 
социјални радник Драгојла Обрадовић. 
 

 
 
Убрзо крећемо сви заједно до куће (на Коловрату, 
насеље у Пријепољу) која се појавила као могућност 
трајног стамбеног решења за породицу Јешић. 
 

 
 
Кућа има око 65 м2 и цена је 12.000 евра. Изграђена 
је пре седам година, у добром је стању, уз мање 
адаптације простора у приземљу, могла би да се 
уреди у прави породични дом.  
  
Посету Пријепољу завршили смо обиласком 
манастира Милешева, задужбине краља Стефана 
Владислава Немањића из 13. века.  
 

 

Радна посета 

код Јешића 
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Последњег дана у априлу, Хуманитарна 

орагнизација Срби за Србе, посетила је 
дванаесточлану породицу Димитријевић, која живи 
на територији општина Нова Варош, у Рашкој 
области. Породица Димитријевић никада није имала 
воду, као ни купатило у својој кући, па им је 
комплетан материјал за изградњу и опремање 
купатила обезбеђен у току прошле године од стране 
наше организације, у склопу великог пројекта 
''Тројка из блока 2013''. Овом приликом уручена им 
је помоћ у износу од 33.000 динара (Српска 

Братска Помоћ из Канаде), која ће им омогућити да 
убрзају предстојеће грађевинске радове. 
 

 
 
Најстријег сина Предрага покупили смо са посла, 
тачније са пилане где ради већ две године и убрзо 
стигли до њихове куће. Пошто је Димитријевићима 
материјал за изградњу и опремање купатила 
обезбеђен раније, обећали су нам да ће у наредном 
периоду сунчаног времена максимално убрзати са 
грађевинским радовима. 

 
 

 
 
У једној од претходних посета, обезбеђен је и део 
материјала за санацију урушене штале. Тако да у 
току лета Димитријевиће очекују грађевински 
радови око изградње купатила и уређења штале. Као 
најстрији и најодговорнији син Пеђа поред пилане, 
би косио и комшијама ливаде за додатни новац, а да 
би му тај посао био исплатив, потребан му је дизел 
мотор за косачицу који се креће око 250 евра. 
 

 
 
Позивамо све пријатеље и донаторе наше 
организације да подрже рад наше организације и 
убудуће, како би смо обезбедили још већу и 
конкретнију помоћ за угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 

Купатило код 

Димитријевића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
прославила је 12. маја своју славу Светог Василија 

Острошког Чудотворца у Београду. Слављу је 
присуствовало 50 чланова организације из Србије и 
око 50 донатора и пријатеља организације. 
Освештавање славског колача, жита и вина обавељно 
је после литургије у цркви Св. Симеона 
Мироточивог на Новом Београду, а након тога 
уприличен је домаћински ручак у ресторану ДоРеМи 
на Вождовцу. 
 

 
 
Желимо да упутимо речи захвалности свим 
пријатељима организације који су својим присуством 
увеличали славље наше организације, у нади да ћемо 
се у наредним годинама окупљати у још већем броју 
како би наша братска помоћ стигла до што више 
угрожених српских породица, пре свега на простору 
Косова и Метохије и српске Крајине, као и другим 
деловима Балкана. 

 
 

 
 

 
 

 

СЗС слава у 

Београду 
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Хуманитарна организација Срби за Србе из 

Швајцарске обележила је у недељу 12. маја, као и 
остали огранци организације широм света, славу 
Светог Василија Острошког.  
 
Освећење и резање славског колача одржано је у 
храму Светог Ћирила и Методија у месту Белп 
надомак Берна, а након тога слава је прослављена у 
Туну.  
Поред наших активних чланова организације слави 
је присуствовало и неколико пријатеља и 
поштовалаца наше организације. 
 

 
 
Молимо се Светом Василију заштитнику наше 
организације да нам да снаге и воље да истрајемо у 
борби коју смо започели за опстанак Српског народа, 
такође се молимо да сачува и заштити све српске 
вишечлане породице које су прави драгуљи нашега 
рода! 

 
 
Свим члановима, пријатељима, поштоваоцима и 
донаторима организације Срби за Србе овом 
приликом желимо срећну славу! 
 

 
 
Срби за Србе Швајцарска: Оливера Марковић-

Лазаревић, Маја Јовановић, Ћесаровић Никола и 

Душан Ђаковић 

СЗС слава и у 

Швајцарској 
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Бавећи се хуманитарним радом срели смо се са 
великим бројем породица које су благословене 
великим бројем деце али упоредо са тим то су 
породице које су пролазе трновит и тежак пут пун 
искушења како би истрајали у очувању своје 
породице а индиректно очувању своје нације која 
изумире. Једна од таквих породица је и породица 

Карановић из Старог Раковца (општина Беочин) 
надомак Новога Сада. 
 

 
 
Ову вредну и радну породицу несрећа није заобишла 
у предходном периоду али и поред тога они не 
одустају а све са једним циљем да својој деци 
приуште нормално детињство и да они израсту у 
добре и честите људе! Породицу чине отац Милан 

(1969), мајка Зорица (1973) и деца Александар 

(1995), Драган (1998) и Слободан (2002). 
 

Породица је све до 1997. године живела у Вуковару 

након чега су били проморани да напусте своје 
огњиште и преселе се у Краљево а затим и у Раковац 
када су прикупили нешто новца за плац и почели 
мукотрпно да граде свој нови дом као и своју честиту 
вишечлану породицу и ако без сталног запослења 
Милану се чинило како је све ружно остало иза њега 
како су дошли бољи дани за њега и његову породицу 
и ако није било лако напустити све што се до тада 
стекло у животу и кренути поново од нуле био је 
задовољан постигнутим. 
 

 
 
Међутим да несрећа не иде сама већ се надовезује 
једна на другу показало се и у случају ове породице. 
Лета 2012. године мајка Зорица отишла је на порођај 
четвртог детета весела и раздрагана а вратила се са 
својом породицом тужна и сломљена јер је на 
порођају изгубила бебу, а као да све то није било 
довољно што се догодило породици Карановић 
крајем 2012. на Аранђеловдан пожар је у пепео 
претворио сав њихов труд и рад од када су дошли у 
Србију и опет се породица нашла на ”нули” односно 
на самом почетку само што је овога пута гладно и 
жедно на улици без игде ичега било пет гладних 
уста! 
Огранак и пријатељи организације Срби за Србе 

у Швајцарској у сарадњи са члановима из Новог 
Сада није могао да остане имун на све ово што је 
задесило Карановиће решио је да колико је то у 
нашој моћи помогне и да подршку породици да се 
још једно попут птице феникс подигну из пепела, 
поред нас у помоћ су притекле комшије, родбина и 
по неки приватници из околине. 

Помоћ за 

Карановиће 
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Прво смо по комшилуку и међу собом прикупили 
гардеробе, хигијене, хране како би породица имала 
бар те основне потребе. Првих неколико дана 
породица је провела у комшилуку, а затим су 
пронашли малу кућицу у близини коју су добили 
бесплатно на становање док свој дом не ставе поново 
у функцију. Када смо видели да породица има кров 
над главом и да тешку зиму неће дочекати на улици 
могли смо да се окренемо другим стварима. 
Општина Беочин је донирала материјал за подизање 
плоче, ливење гредица и подизање конструкције 
крова (без црепа), Беочинска цементара донирала је 
цемент а наши чланови успели су да обезбеде багер 
за крчење шута и изгорелих делова куће, затим смо 
као и багер бесплатно обезбедили статичара који је 
писменим путем дао сагласност да се плоча може 
излити на зидове који су остали не оштећени. 
 

 
 
А онда смо са Миланом Карановићем успели и да 
пронађемо архитекту који је изашао у сусрет и 
бесплатно израдио план куће као и спецификацију 
материјала за извођење даљих радова. Радови су 
одмицали а иако хладна зима у најави временске 
прилике ишле су нам на руку и успели смо да 

подигнемо кровну конструкцију пре првих снегова 
како вода и снег не би и даље уништавали оно што 
смо успели спасити и оправити. Након тога у 
договору са Миланом одлучујемо да новцем 
прикупљеним на ”палачинка журкама” у 
Швајцарској купимо породици столарију како би 
могли у потпуности да затворимо кућу и самим тим 
створимо услове за малтерисање и сушење малтера. 
 
Почетком априла поново смо посетили дом 
Карановића где затичемо оца Милана којег у селу 
зову ”мајстор са сто заната” како одрађује ситне 
радове око куће, срећан што је нашом посетом добио 
спољашњу столарију и што га нисмо заборавили 
нити изневерили води нас у кућу да нам покаже 
некакве радне столове које је добио од фирме из 
комшилука а од које ће његове вредне руке да 
направе кухињу, успут нам саопштава да му је неко 
предходне ноћи провалио у импровизовану 
радионицу и однео алат за ауто лимарију и лакирање 
али како каже већ је успео да се снађе и прибави алат 
који му је украден. 
 

 
Након тога обишли смо и погледали докле се стигло 
са радовима попричали са породицом о даљим 
плановима овога пута у много пријатнијој 
атмосфери, него што је била при првој посети. 
Породица нас испраћа топлим позрдавима и речима 
захвалности а ми одлазимо озарених лица јер смо бар 
мало дали ”ветар у леђа” овој породици да се бори за 
своју будућност иако кућа још увек није завршена и 
преостаје још много новца, труда и рада да се уложи 
да би се све вратило у првобитно стање! 

Помоћ за 

Карановиће 
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СЗС са породицом Пешић у Клини 

 
Последњег викенда у мају, чланови и пријатељи 
Хуманитарне организације Срби за Србе, 
посетили су и помогли више породица на територији 
Косова и Метохије. Акценат овогодишње 
Васкршње акције је више био на упознавање нових 
породица, као и на који начин би наша организација 
могла да им помогне у наредном периоду. Посетили 
смо породице Кељевић и Чукић из Зубиног потока, 
док смо породици Пешић из Клине овом приликом 
обезбедили краву у износу од 124.000 динара. 
 

 
 
Рано ујутру стижемо у Звечан и убрзо крећемо за 
манастир Бањску, где присуствујемо светој 
литургији. Након доручка и разговора са игуманом 
Бањске оцем Данилом, пут настављамо са нашим 
пријатељима ка Зубином потоку. Све време нас 
прати киша и лош пут, али ипак успевамо да 
стигнемо до породице Кељевић. 

 
СЗС са породицом Кељевић у Зубином Потоку 

 

 
 
Породицу Кељевић чине отац Горан, мајка Снежа 

и синови Милан (14), Вељко (12) и најмлађи 
Милош (5).  

Васкршња 

акција - КиМ 
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Током наше посете у кући су били мајка Снежа и 
најмлаши син Милош који нам је на питање која му 
је најдража играчка одговорио да никад није имао ни 
једну играчку. Такво сазнање нас је веома потресло и 
из кола доносимо неколико кеса са играчкама и 
одећом које су наши пријатељи и донатори наменили 
деци са Космета. 
 

 
 
Кељевићи живе у старој и оронулој кућици, који им 
је дао комшија на коришћење. Кажу да им је једина 
комуникација са светом стари радио.  
У разговору са мајком Снежом закључујемо да им је 
неопходно обезбедити следеће: електрични шпорет, 
кревете, комбиновани фрижидер, орман, сто и 
столице, као и минимум две козе како би њихов 
живот имао смисла. 
 

 
Снежа и Милош Кељевић 

Поздрављамо се са Снежом и Милошем и крећемо у 
правцу села Јабуке ка породици Чукић. Последњих 
два километра, пут је веома лош, тако да смо се са 
кесама одеће и играчака упутили у брдовит предео 
где затичемо целу породицу Чукић која живи у 
једној соби! 
 

 
 
Чланови породице Чукић су: бака Горица, отац 
Слободан, мајка Добрила, ћеркице Горадана (9), 
Викторија (7) и син Петар (4). Деци су почеле да се 
по кожи појављују флеке, а због немогућности и 
недоласка лекара који би прегледали децу и помогли 
им да реше њихове здравствене проблеме. 
 

 
 
Како живе у фамилијарној кући са две собе, највећи 
проблем им представља недостатак купатила и макар 
још једне собе, тако да би и купатило и додатну собу 
требало озидати и опремити. Такође потребни су им 
и кревети, електрични шпорет и замрзивач који би се 
сместили у нову дозидану собу. 

Васкршња 

акција - КиМ 
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СЗС са породицом Чукић 

 

У недељу ујутру присуствујемо на светој литургији у 
манстиру Високи Дечани. 
 

 
СЗС са оцем Авакумом испред Високих Дечана 

После службе, крећемо са оцем Исаијом до 

породице Пешић којој смо купили краву у 

вредности од 124.000 динара. 
 

 
 
Стижемо у Клину и убрзо долазимо до породице 
Пешић коју чине родитељи Александар и Весна и 
њихова деца Ивана (16), Бојана (14), Јована (11) и 
Павле (5). Деца и родитељи су презадовољни 
кравом, кажу лично су је изабрали и нису се 
покајали. Домаћица Весна нам је припремила 
доручак, све од њених руку дело. Јована и Бојана су 
нам дале до знања да имају веома лепе гласове и то 
су нам доказале извођењем традиционалних 
косовских песама. 
 

 
Срби за Србе са породицом Пешић из Клине 

 
Посетом породици Пешић завршавамо Васкршњу 
акцију на територији Косова и Метохије и враћамо се 
својим кућама. Радује нас сазнање да још увек има 
породица које желе да остану на светој српској 
земљи и да се боре за свој опстанак и лепшу 
будућност. 

Васкршња 

акција - КиМ 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАЈ 2013. 

 

1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 45 
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 20 
3. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ -$ 18 
4. Beograd Café донаторска кутија /САД/ -$ 38 
5. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 35 
6. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 23 
7. Живота Т. /Србија/ - 8.000 дин. 
8. Белем доо, Београд /Србија/ - 12.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
9. Дан К. /САД/ - $ 25 
10. Сања Т. /САД/ - $ 25 
11. Милан М. /Шведска/ - 15 € 
12. Милош В. /Јужна Африка/ - 80 € 
13. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
14. Зоран М. /САД/ - 50 € 
15. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
16. DJ Mivu /Немачка/ - 10 € 
17. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 € 
18. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
19. www.cikaskisrbi.com /САД/ - $ 25 
20. Александар Т. /Канада/ - 15 € 
21. СЗС Крајишка Браћа /САД/ - $ 150 
22. Тaste of Europe /САД/ - $ 21 
23. Александар Ж. /САД/ - $ 25 
24. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
25. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
26. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
27. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
28. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
29. Вук Р. /САД/ - $ 200 
30. Маја К. /САД/ - $ 50 
31. Предраг К. /САД/ - $ 50 
32. Милутин Т. /Русија/ - 55 € 
33. Наташа П. /Ирска/ - 10 € 
34. Банијац /Исланд/ - 15 € 
35. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
36. Раденко Б. /В. Британија/ - 30.5 € 
37. Тања Р. /САД/ - $ 20 (facebook) 
38. Спасоје С. /Канада/ - $ 50 
39. Милан Д. /САД/ - $ 15 
40. Тихомир Б. /Канада/ - $ 100 
41. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
42. Душан К. /Холандија/ - 30 € 
43. Iamworker - 75.69 € 
44. Aнонимно /Аустрија/ - 100 € (за Антиће) 
45. Марко М. /Аустрија/ - 170 € 

46. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
47. Славиша К. /САД/ - $ 25 
48. Петар П. /Аустрија/ - 10 € 
49. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
50. Радован Р. /САД/ - $ 10 
51. Саша Р. /САД/ - $ 15 
52. Striker 99 - 150 € 
53. Иван А. /САД/ - $ 25 
54. Породица Чолић /Швајцарска/ - 50 CHF 
55. Aнонимна донација /Швајцарска/ - 10 CHF 
56. Нада К. /Швајцарска/ - 20 CHF 
57. A. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
58. Чланови Фејсбук групе /Србија/ - 3.400 дин. 
(за Антиће) 
59. Предраг П. /Србија/ - 2.000 дин. 
60. Ведран В. /Србија/ - 2.000 дин. 
61. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин. 
62. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
63. Мирослав С. /Аустрија/ - 50 € 
64. Марин М. /Данска/ - 20 € 
65. Љубомир В. /Србија/ - 1.000 дин. 
66. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
67. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
68. Иво В. /Канада/ - 20 € 
69. Иван Р. /САД/ - $ 25 
70. Живко Т. /САД/ - $ 50 
71. Весна М. /Канада/ - $ 80 (facebook) 
72. Тинка М. /Канада/ - $ 30 (facebook) 
(за Обрадовиће) 
73. Негица А. /Канада/ - $ 20 (facebook) 
(за Обрадовиће) 
74. Наташа С. /САД/ - $ 100 
75. Игор И. - 20 € 
76. Јован Б. /В. Британија/ - 30 € 
77. Марко З. /Србија/ - 1.000 дин. 
78. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
79. Зоран Р. /Канада/ - 25 € 
80. Марко М. /Србија/ - 40 € 
81. Николина Б. /САД/ - $ 15 
82. Анонимно /САД/ - $ 25 
83. Mилан и Весна П. /Србија/ - 1.000 дин. 
84. Вељко Л. /Србија/ - 2.000 дин. 
85. Валентина С. /Канада/ - 35 € 
86. Бранислав Л. /Канада/ - 10 € 
87. Александар М. /САД/ - $ 15 
88. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
89. Клеопатра /Канада/ - 50 € 
90. Драган К. - 10 € 
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91. Јелена К. /САД/ - $ 15 
92. Радмила А. /Канада/ - $ 15 
93. Бошко Ђ. /САД/ - $ 10 (facebook) 
94. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
95. Анонимана донација /Србија/ - 3.000 дин. 
96. Немања Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
97. Сава С. /Србија/ - 1.000 дин. 
98. Борис С. /Швајцарска/ - 30 € 
99. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 20 € 
100. Рамипа доо, Београд /Србија/ - 10.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
101. Рајко М. /Србија/ - 8.000 дин. 
102. Николина и Ђорђе /Србија/ - 20 € 
103. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
104. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
105. Мирко П. /Србија/ - 1.500 дин. 
106. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
107. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
108. Јелена С. /Канада/ - 40 € 
109. Оља М. /САД/ - $ 25 
110. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 € 
111. Кристина и Наталија /Србија/ - 6.000 дин. 
112. Марко М. /Србија/ - 2.500 дин. 
113. Александар Д. /Србија/ - 1.100 дин. 
114. Маја К. /САД/ - $ 50 
115. Предраг К. /САД/ - $ 50 
116. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
117. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
118. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
119. Великодушни Серђо /Србија/ - 200 дин. 
120. Анонимно /Брчко дистрикт/ - 5.000 дин. 
121. Pro Star freight system /САД/ - $ 1.000 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
122. Woodland Transport /САД/ - $ 500 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
123. International Carrier Enterprises /САД/ - $ 300 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
124. Marko Transport /САД/ - $ 300 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
125. Net Tv Plus /САД/ - $ 300 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
126. ADR Builders /САД/ - $ 300 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
127. Accolade Design /САД/ - $ 200 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
128. White City Logistics /САД/ - $ 200 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
129. Драгана И. /Србија/ - 2.000 дин. 

130. Ricardo H. /САД/ - $ 25 
131. Пековић С. - 15.2 € 
132. Жељана - 11.52 € 
133. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
134. Цар Хотел /Србија/ - 10.000 дин. 
135. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин. 
136. Божидар Ј. /Србија/ - 380 дин. 
137. Јовица В. /САД/ - $ 25 
138. Далибор К. /Канада/ - $ 30 CAD 
139. Tимур Плавинский /Русија/ - 50 € 
 (за Ћетковиће) 
140. Далибор К. /САД/ - $ 20 
141. Ана <3 11.04.2009 /Србија/ - 21.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
142. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
143. Анонимно /САД/ - $ 200 
144. Саша Ч. /Канада/ - 30 € 
145. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
146. Зоран П. /Србија/ - 300 дин. 
147. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
148. АСБВ Термотехника доо /Србија/ - 10.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
149. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
150. Томислав П. /САД/ - $ 10 
151. Војислав Ц. /Аустрија/ - 10 € 
152. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
153. Марко/Атина /Грчка/ - 10 € 
154. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
155. Српска Омладина /Србија/ - 2.000 дин. 
156. ФК Србија Нирнберг /Немачка/ - 20 € 
157. The Street /Србија/ - 8.800 дин. 
158. Aнонимно /Србија/ - 50 € 
159. Марта С. /САД/ - $ 25 
160. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
161. Душко Т. /В. Британија/ - 20 € 
162. Наташа Д. /Норвешка/ - 20 € 
163. Небојша В. /Србија/ - 1.000 дин. 
164. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
165. Стојан М. /САД/ - 50 € 
166. Вук Р. /САД/ - $ 200 (Bank of America) 
167. Mилан Д. /САД/ - $ 4.2 (AT&T) 
168. Марко П. /САД/ - $ 12 (AT&T) 
169. Зоран Г. /САД/ - $ 26.45 (AT&T) 
170. Александра К. /САД/ - $ 2.08 (AT&T) 
171. Анонимно /САД/ - $ 60 (AT&T) 
172. Silvia N. /САД/ - $ 45 (CVS) 
173. Срђан М. /САД/ - $ 25 
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174. Beograd Cafe /САД/ - $ 300 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
175. Анонимно - 20.000 дин. 
176. Владан Ж. /Холандија/ - 20 € 
177. Никола К. /Холандија/ - 20 € 
178. Danny V. /Холандија/ - 10 € 
179. Nikoletta V. /Холандија/ - 10 € 
180. Svetlana V. /Холандија/ - 10 € 
181. Elizaveta V. /Холандија/ - 10 € 
182. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
183. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
184. Живковић А. /Немачка/ - 30 € 
185. ППП Инекс Метали Топола /Србија/-7.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
186. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
187. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
188. Зоран В. /Канада/ - 30 € 
189. Драгана /Шведска/ - 15 € 
190. Хуманитарно вече уз филм и кокице 
/Швајцарска/ - 960 CHF (за Антиће) 
191. Мишконе пластик доо /Србија/ - 7.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
192. Душан С. /Немачка/ - 10 € 
193. НЛСТД /Холандија/ - 40 € 
194. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
195. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
196. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
197.Feinbaum ConsultingGMBH/Швајцарска/100CHF 
198. Биљана М. /Аустрија/ - 20 € (за Антиће) 
199. Б. Б. /Србија/ - 10.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
200. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
201. Иван М. /САД/ - $ 50 
202. Синиша П. /САД/ - $ 25 
202. Тениски клуб Газела /Србија/ - 10.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
203. Мирослав С. /Аустрија/ - 100 € 
204. Александар М. /Канада/ - 40 € 
205. Породица Миљуш /Србија/ - 2.000 дин. 
206. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
207. Милош В. /Јужна Африка/ - 80 € 
208. Блок 61 /Србија/ - 50 € (за Антиће) 
209. Сербоси /Канада/ - $ 670 
210. А. П. Сидро д.о.о. /Србија/ - 3.000 дин. 
211. AV Carriers INC /САД/ - $ 300 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока Чикаго") 
212. Proud Mary /Србија/ - 7.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 

213. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
214. Лидија П. /Србија/ - 24.000 дин. 
215. Dorat MC DOO /Србија/ - 7.000 дин. 
(Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
216. Милош М. /САД/ - $ 25 
 

Укупно у мају: 11.392 € 
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Преглед новчаних токова за мај 2013. године 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД

Почетно стање – 1. 5. 667 199.901 629 1.136 1.238 12.485

Примљене донације 170 261.680 0 1.450 2.811 6.868

Трошкови донација 0 0 0 0 -63 -65.69

Пренос новца 771 292.950 7.316 -950 3.664 -13.500

Оперативни трошкови -336.37 -120.001 -25 -38 -664 -256.4

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 -976 -5 -10 -40.94 0

Трансфера новца са девизног на динарски рачун -130 14.053 0 0 0 0

Трошкови трансфера новца -26.37 0 -20 -28 -10 -125

Трошкови закупа канцеларије за мај и јун 2013. -180 0 0 0 0

Трошкови плате запосленог у Београду за мај 0 -25.000 0 0 0 0

Обавезни намети државе на плату запосленог 0 -15.428 0 0 0 0

Трошкови канцеларије у Бечу 0 0 0 0 -250 0

Годишњи трошак за post box у Аустрији 0 0 0 0 -343.2 0

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a 0 0 0 0 -20 0

Трошкови годишње таксе за пореску службу САД 0 0 0 0 0 -127

Накнада за коришћење услуга Facebook апликације 0 0 0 0 0 -4.4

Трошкови пута у Рашку област 0 -7.000 0 0 0 0

Трошкови организовања Славе у Београду 0 -8.300 0 0 0 0

Трошкови Васкршње акције на Косову и Метохији 0 -26.080 0 0 0 0

Трошкови Васкршње акције у Старој Србији 0 -13.874 0 0 0 0

Трошкови Васкршње акције у Републици Српској 0 -3.896 0 0 0 0

Трошкови Васкршње акције у Крајини 0 -29.000 0 0 0 0

Трошкови припреме Тројке из блока 0 -4.500 0 0 0 0

Донирана средства 0 -298.820 0 0 -2.000 0

Помоћ за Баловиће (Српска Братска Помоћ) 0 -26.000 0 0 0 0

Помоћ за Димитријевиће (Српска Братска Помоћ) 0 -33.000 0 0 0 0

Помоћ за Михајловиће (Српска Братска Помоћ) 0 -33.000 0 0 0 0

Помоћ за Вујевиће (Српска Братска Помоћ) 0 -58.000 0 0 0 0

Набавка грађевинског материјала за купатило Дањековима 0 -24.820 0 0 0 0

Набавка краве за породицу Пешић на Косову и Метохији 0 -124.000 0 0 0 0

Помоћ породицу Радић у Крајини - куповина фрезе 0 0 0 0 -2.000 0

Крајње стање – 31. 5. 1.272 335.710 7.920 1.598 4.986 5.531

САДСрбија
Република 

Српска
Швајцарска

Аустрија и 

остале земље
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Примљене д
 

Број донатора у 2013.

Јануар 10.677 €

Фебруар 9.520 €

Март 12.331 €
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Примљене донације у 2013. 

Број донатора у 2013. 

 

Април 14.040 €

Мај 11.392 €

Јануар 1 - Децембар 31, 2013

Април 232

Мај 216

Јануар 1 - Децембар 31, 2013
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Хуманитарна организација Срби за Србе 20 

 

 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за мај 2013.      

 

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ИЗ СВЕТА
 

Србија

24.1%

Француска и Шпанија

0.9%

Холандија и Ј. Африка

5.1%

Швајцарска

8.8%

Шведска
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ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ИЗ СВЕТА
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ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ИЗ СВЕТА 
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Грчка и Ирска
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0.9%
Н/Д

3.2% Немачка
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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 Pay Pal система: 
       Европа:  szsaustrija@gmail.com 
       САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем Pay Pal система - директно кроз 

кредитну картицу 
 
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: RS35160005080002381269 
         SWIFT: DBDBRSBG 
         Customer: SRBI ZA SRBE 
         Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
         11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Аустрији 
         Account: 10364339 
         BLZ: 32000 
         Post code: 1030 
         City: Wien 
         Country: Austria 

7. Девизни рачун у Аустрији: 
         IBAN: АT973200000010364339 
         SWIFT: RLNWATWW 
         Customer: Serben fur Serben 
          
8. Рачун у Републици Српској: 
         КМ рачун: 5514802213924928,  
         Unicredit банка, Бања Лука 
      
9. Девзини рачун у Републици Српској:  
         IBAN: BA395514804813925344 
         SWIFT: BLBABA22 
         Customer: Srbi za Srbe 
         Bank: Unicredit Bank AD,  
         Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka 
 
10. Рачун у Швајцарској: 
         Swiss posst: 85-419625-6 

          
11. Девизни рачун у Швајцарској: 
         IBAN: CH460900 0000 8541 96256 
         SWIFT: POFICHBEXXX 
         Customer: Serben fur Serben 
 
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 

Могућности 

донирања 
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ммааннииттааррннаа  ооррггааннииззаацциијјаа    

ССРРББИИ  ЗЗАА  ССРРББЕЕ  
  

  

wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..oorrgg  

ЦЦАА  ССУУ  ННААШШАА  ББУУДДУУЋЋННООССТТ!!  

  

rriittyy  oorrggaanniizzaattiioonn  SSeerrbbss  ffoorr  SSeerrbbss  

wwwwww..sseerrbbssffoorrsseerrbbss..oorrgg

IILLDDRREENN  AARREE  OOUURR  FFUUTTUURREE!!  

  

oonn  ffüürr  hhuummaanniittäärree  HHiillffee  ––  SSrrbbii  zzaa  SSrr

wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..aatt  

DDEERR  SSIINNDD  UUNNSSEERREE  ZZUUKKUUNNFFTT!!  

Ој војводо Синђелићу – народна песма

 

Ој војводо Синђелићу,

српски сине од Ресаве равне.

Ти си знао Србина заклети,

како ваља за слободу мрети.

 

Пушка пуче, бој се вије,

а Синђелић љуту битку бије.

Љуту битку бије за слободу,

за слободу српскоме народу.

 

Ој војводо ти си пао,

али душман још од тебе стрепи.

Душманске си посекао главе,

зато тебе Срби радо славе.

Ти си дао живот за слободу,

за слободу српскоме народу.
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