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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 У високом ритму настављена је наша 
добротворна делатност и у току месеца марта. 
Поново је била актуелна испорука помоћи 
поплављеним породицама, помогли смо неколико 
породица са подручја Републике Српске, а велика 
Божићна акција успешно је завршена на Косову и 
Метохији.  У плану је и велики пројекат за набавку 
основних медицинских уређаја за породилиште у 
Косовској Митровици. 
 
 Током марта изузетно је био активан наш 
огранак у Републици Српској и уз помоћ пријатеља 
организације спроведено је неколико акција помоћи 
за најугроженије. Првенствено су купљени кревети 
на спрат са душецима за намјлађе чланове породице 
Николић из Приједора. Вредност целе акције 
износила је 1.187,60км.  
 
 Након тога обимна помоћ испоручена је за 
породицу Костадиновић из Бања луке која броји 
петоро деце. За њих смо набавили: шпорет на дрва, 
веш машина, усисивач, 100 пилића, 4 прасета, 
хранилице и концентрат, као и пакет хране и 
хигијене свеукупне вредности 3.914км.  
 
 Скромна посета стигла је и до породице 
Јовановић из Трнова, која броји четворо малолетне 
деце. Помоћ је стигла у виду основних животних 
намирница и школског прибора у вредности од 
582км. 
 
 У сарадњи са пријатељима из удружења 
„Наши анђели“, из Зворника, испоручена је 
симболична помоћ у виду основних животних 
намирница за осам вишедетних породица. Укупна 
вредност читаве помоћи износила је 702км. 
 
 Осим акција мањег обима на подручју 
Републике Српске, извршене су нове велике 
испоруке помоћи поплављеним домаћинствима на 
подручју Бијељине и Добоја. У Бијељини помоћ је 
стигла до 26 породица, а вредност је износила 
30.079км. Са друге стране, у Добоју помоћ је добило 
24 домаћинстава, а укупна вредност целокупне 
испоруке била је 12.418км. 
 

 Организација Српских Студената у 
Швајцарској одржала је хуманитарни Васкршњи 
концерт, на ком је наменски прикупљено 1.300CHF 
за помоћ породици Симић из српске Костајнице.  
 
              На подручју уже Србије у склопу мини 
пројекта посетили смо породицу Крсмановић из 
Забрежја код Обреновца. Ова породица броји 
седморо деце,  а у плану је реализација набавке 
једног пластеника за њихове потребе. 
 
 Скромна помоћ испоручена је породици 
Љубисављевић из села Стропско код Врања, која 
броји чак једанаесторо деце. За њих је стигла 
наменска донација из Швајцарске за куповину 
основних животних намирница у износу од 200 CHF. 
 
               Испоручена је нова тура беле технике за 
поплављене на подручју Србије. Овог пута у 
Петровцу на Млави помогли смо седам породица, а 
укупна вредност помоћи износила је 200.423 динара. 
 
              Успешно је извршена испорука планиране 
помоћи у склопу Божићне акције за чак 18 породица, 
са подручја српских енклава јужно од Ибра. 
Вредност целокупне помоћи износила је 1.200.000 
динара. Томе додајемо и велику набавку трактора за 
породицу Лукић из Велике Хоче, а вредност 
трактора износила је 4.500€. 
 
              Представници организације су били поново 
присутни у медијима. Гостовања на ТВ Коперникус 
и интервју за новине „Дијаспора“, искористили смо 
да упознамо ширу јавност о нашем минулом раду и 
будућим великим пројектима. 
 
 Позивамо све вас да се придружите нашим 
великим и малим пројектима,а посебно упућујемо 
позив за учешће у наступајућим великим 
Васкршњим акцијама помоћи породицама у Крајини 
и на Космету, као и да својим скромним доприносом 
путем слања смс поруке на број 7763 подржите 
велики пројекат набавке медицинских апарата за 
породилиште у Косовској Митровици, као и на 
десетине других акција мањег обима. 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Након недавне посјете и упознавања са породицом 
Николић, чланови Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ успјешно су реализовали још једну 
акцију на територији града Приједора.  
 
Породици Николићи су обеезбеђена два кревата на 
спрат са душецима. Да подсјетимо, Николићи су 
шесточлана породицу коју чине отац Данко и мајка 
Снежана и  њихово четворо дјеце Огњен  (12), 
Андреа (6), Марина (3) и Растко (1). Укупна 
вредност уручене помоћи износи 1.187,60 КМ. 
 

 
 
Приликом наше посјете, Николићи су изразили жељу 
да им наша организација помогне са донацијом у 
виду кревета на спрат са душецима, како би могли да 
намјесте двије одвојене собе за дјечаке и дјевојчице и 
како би што корисније искористили простор у свом 
стану. 

 
Андреа и Марина вредно намештају своје нове 

кревете 

 

 
Огње , Андреа,Марина и Растко се захваљују свим 

донаторима на помоћи 

 
За крај преносимо ријечи поздрава и захвалности 
свим донаторима наше организације од породице 
Николић. 
 
Ми ћемо још једном позвати све донаторе и 
пријатеље организације да сходно својим 
могућностима помогну рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Николићи 

добили кревет 
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Породица Стојиљковић с петоро деце, из засеока 
Беривојштица у Големом селу, тридесетак 
километара удаљеног од Врања, од убоге, 
сиромашне и несрећне фамилије, захваљујући 
донацијама добротвора из дијаспоре, племенитим 
читаоцима "Вести" и Хуманитарној организацији 
Срби за Србе, постала је самостална и срећна јер су 
сву пристиглу помоћ употребили за лепшу 
будућност своје деце, стали на ноге покретањем 
посла у козарству, и коначно опремању свог 
недовршеног дома. Вероватно да нема лепше вести 
ни за нас у Хуманитарном мосту, а ни за бројне људе 
који су им месецима слали и део себе кроз своју 
несебичну помоћ. Глава куће Слободан (37) и млада 
мајка Сања (28) за само шест месеци успели су да 
обезбеде извеснију будућност за њихово петоро 
деце: Луку (9), Лазара (8), Марију (5) и 
седмомесечне близанце Петра и Павла. 
 

 
Нови шпорет на дрва за породицу Стојиљковић 

Ових дана њихов дом је обасјала нова радост јер су 
их посетили представници Хуманитарне 
организације Срби за Србе, задужени за 
jугоисточну Србију са месним активистом 
лаборантом Новицом Цветковићем и даривали им 
пећ на дрва. 
 
- Пресрећни смо јер смо за кратко време успели да 
средимо кућу и стекнемо мало прихода како нам не 
би деца више гладовала. Хвала добрим људима из 
иностранства, нашим исељеницима који су нам 
удахнули нови живот и створили својим новчаним 
прилозима предуслове за нови почетак. Када су нас 
посетили репортери "Вести" имали смо само једну 
собу. Породила сам се и добила близанце који су 
спавали на душеку, свакодневно смо се борили да им 
обезбедимо млеко, да позајмимо платно како бих им 
сашила пелене. Живели смо од социјалне помоћи и 
дечјег додатка, а то је 16.000 динара или око 140 евра 
месечно. Главни посао нам је био брање печурака и 
када је добра година могли смо да себи приуштимо 
брашна и других основних животних потрепштина.  
 
Данас, захваљујући стаду коза које су нам купили  
добри људи из иностранства, ми смо започели да 
живимо од свог рада и својих десет прстију.  
Новац нам није био у првом плану, већ козе како 
бисмо кренули да стварамо доходак и живимо као и 
сви нормални људи. Јер зашто очекивати милостињу, 
када смо здрави, хвала богу, и када можемо напред 
властитим снагама.  
Требао нам је само ветар у леђа, а добили смо га од 
хуманих људи - каже расположена Сања. 
 

 
Мајка Сања са ћерком Маријом поред старог 

шпорета 

Помоћ стигла 

у праве руке 



 
 
 

Месечни извештај за март 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 6 

 

Захваљујући добротворима из дијаспоре 
Стојиљковићи имају стадо од девет коза и једног 
јарца. Обезбедили су храну за њих, за целу зиму, и 
кренули са производњом сира. "Данас имамо 
неколико врста: младог, преврелог и конзервираног у 
уљу.  
 
Имамо услове да их чувамо, помоћне просторије су у 
Слободановом родном селу Тумба, испод саме 
планине Кукавица, тамо је и почетна производња 
сира. Позивамо све ове добре људе, ако их пут 
нанесе у наше врлети, да се осладе нашим и исто 
толико њиховим сиром", истиче домаћин Слободан.   

Захваљујући ХО Срби за Србе, која је о њиховој 
тешкој судбини прочитала текст на порталу "Вести", 
стигла је и конкретна помоћ: уређење просторија за 
становање, опремање потребним намештајем и 
кухињским апаратима.  На тај начин су добили још 
једну собу, ходник, купатило, машину за прање, 
комоде, орман, а сада и пећ на дрва.   

-   Хвала свим добрим људима, нека им добри Бог 
подари здравље и срећу у животу. Колико су нама 
помогли, стоструко им се добра вратило. Данас у 
нашој кући готово да ништа не недостаје, срећни смо 
и задовољни, постали смо породица у правом смислу 
те речи. Ми више не знамо шта је глад, несаница и 
страх и то је за нас највећи успех - кажу захвално 
Сања и Слободан.   

 
Близанци, Петар и Павле, Лука (9) и Марија (3) са 

мамом Сањом (28) 

 
Вредна и насмејана Марија Стојиљковић 

Млада мајка Сања подсећа како су на свет дошли 
Петар и Павле. "Породила сам се у нишкој болници, 
9. јула 2014. године. Порођај није био лак, зато сам 
пребачена у Ниш.  

Нисмо планирали близанце, али Бог је тако хтео. 
Важно је да су живи и здрави, а пошто сам их родила 
уочи  Петровдана, решили смо да се зову Петар и 
Павле. Тада нисмо имали довољно нас петоро ни за 
храну, а камоли за остало. Сада се потврдило старо 
правило да деца никад нису вишак, већ су највећа 
радост у животу и круна наше љубави - каже 
домаћица Сања.   

Позивамо све људе добре воље да и даље 
подржавају рад  Хуманитарне 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  

Помоћ стигла 

у праве руке 
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Породица Крсмановић са члановима Хуманитарне 

организације Срби за Србе 

 
Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ посетили су средином марта осмочлану 
породицу Крсмановић из Забрежја у Обреновацу. 
Горан и Тања имају шесторо деце: Теодора (13), 
Стефан (10), Ђорђе (8), Јован (5), Филип (3), 
Андреј (2) и Анастасија (1), а у скорије време би 
требало да приме још једно дете на хранитељство. 
 

 
 
Тата Горан је иначе бивши фудбалер, а сада пошто 
је дипломирао на Богословском факултету ради као 
вероучитељ, док супруга Тања није нигде запослена. 
Тања у слободно време израђује веома занимљиве 
иконе на бибер црепу чијом продајом попуњава 
буџет ове скромне, али вредне породице. 

 
 

 
 

 

СЗС у посети 

Крсмановићима 
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Обрадива земља у близини куће, где је планирано 

постављање пластеника 

 

 
 

Крсмановићи поседују 1 хектар земље коју дају под 
закуп, али и део земље који је  близу куће и на којем 
су изразили жељу да подигну пластеник како би 
обезбедили деци здраву храну и продајом воћа или 
поврћа олакшали свакодневи живот. 

 
Мајка Тања израђује иконе на бибер црепу и тако 

попуњава буџет породице 

 

Позивамо све људе добре воље да и даље 
подржавају рад Хуманитарне 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 

Крсмановићима 
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Срби већ годинама, имају планетарну хуманитарну 
организацију. Избором имена њени оснивачи 
написали су, заправо, најкраћи програм. Чине га 
само три речи. Срби за Србе. Окосницу, у 
организацијском смислу, чине млади. Највећи број 
њих живи у расејању – у западно-евроспким и 
прекоморским земљама. У свом раду користе 
савремена средства комуникације, у првом реду 
Интернет. За сваки прикупљени и уложени динар, 
евро, долар, швајцарски франак, ковертибилну 
марку- полажу рачун на официјалној страници. 
 

 
 
Неколико податакa као илустрација. На рачунима 
ове организације, закључно са шестим даном у 
месецу марту 2015., налазило се 6 010 433 RSD, 86 
031 BAM, 34 821 CHF, 19 183 €, 36 901 $. 

Oд 2006. године прикупљено је 1.137.166 €. До сада, 
у овој години, прикупљено је 35.970 а циљ који су 
себи поставили је 250.000 € (подаци су са 
официјалне странице Срби за Србе). 
 
Дијаспора: Први међу једнаким који су изградили и 
афирмисали хуманитарну организацију Срби за Србe 
је председник Игор Рашулa. На почетку интервју, 
питамo Игора шта сматра највреднијим резултатом у 
раду ове организације? 
 
Игор Рашулa: Највреднији резултат рада 
Хуманитарне организације Срби за Србе јесте 
чињеница да смо у протеклих десет година преданог 
добротворног рада помогли преко 1.400 српских 
вишечланих породица, које заједно броје неколико 
десетина хиљада деце. Организација је покренута са 
циљем да се помогне једна породица, а уз Божију 
помоћ број оних које помажемо готово свакодневно 
се увећава. Захваљујући бројним донаторима широм 
света, на десетине породица данас живи у својим 
топлим домовима, деца спавају у својим креветима, 
храну припремају на електричном или шпорету на 
дрва, имају своје купатило, фрижидер, веш машину, 
имају воду и струју у кући, кров не прокишњава, 
можда су добили по први пут своју собу, радни сто, 
плакар, играчку, компјутер... Многи родитељи данас 
имају могућности да својој деци обезбеде чашу 
свежег крављег или козјег млека, имају трактор 
којим обрађују њиву и којим зарађују за себе. Много 
породица је добило нову наду и веру да се боре ту 
где јесу, на својој дедовини, за себе и своје 
потомство. 
 

 
Једна, од преко 1.400, помогнутих породица 

Срби за Србе 

интервију 
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Дијаспора: Вама људи верују.Није баш било 
једноставно и лако изградити поверење, ово тим пре 
што je рад бројних хуманитарних организацијa из 
дијаспоре злоупотребљен у Отаџбини или од стране 
оних који су, наводно, били доброчинитељи.Дакле, 
желимо чути Ваше мишљење о томе како сте се 
изборили за поверење добротвора широм света a пре 
свега Срба? 
 
Игор Рашулa: Истина је да смо у протеклом 
вредном и упорном десетогодишњем раду стекли 
поверење српског народа у матици, региону али пре 
свега у дијаспори кроз стотине спроведних акција 
помоћи угроженим породицама. 
 
То поверење и подршка коју имамо ипак није нешто 
што траје вечно, већ је скоро свакодневно на провери 
и испиту, како код старих тако и код нових донатора. 
Јако је важно да људи буду у могућности да провере 
где, када и како се троше прикупљене донације јер у 
хуманитарном раду и деловању не сме да буде 
никаквих тајни нити скривених информација. 
Све активности које предузимамо за помоћ 
породицама, прикупљању и трошењу средстава су 
транспарентне и увек отворене контроли и провери, 
пре свега путем нашег званичног сајта 
www.srbizasrbe.org и наше популарне фејсбук 
странице www.facebook.com/srbizasrbe.Ту су и 
месечни извештаји које обавезно шаљемо свим 
донаторима. 
 

 

 
 
Дијаспора: Пратећи Ваш рад, познато нам је да сте 
имали проблема да дeо организације буде у 
Београду. Каква је ситуација данас, наилазите ли на 
разумевање власти у Отаџбини и отаџбинским 
земљама? 
 
Игор Рашулa: На жалост, однос са представницима 
државе у Отаџбини и региону се није много 
променио, ни позитивно ни негативно. Са наше 
стране покушавамо да ступимо у контакт и 
успоставимо сарадњу са представницима локалне 
власти у општинама, министарстава у Србији и 
Републици Српској, али до сада није било неких 
конкретних разговора на бројне отворене теме са 
којима се сусрећу социјално угрожене породице али 
и целокупан српски народ.Надамо се да ће садашње 
и неке будуће власти имати више разумевања и 
спремности да се укључи у пројекте наше 
организације које за циљ имају директну и конкретну 
помоћ српским породицама а пре свега њиховој 
деци. 
 
Свакако, морам истаћи чињеницу да смо 5. марта ове 
године добили дуго тражени хуманитарни СМС 
број (7763) у Србији, где смо пре свега добили 
подршку од компаније Телеком Србија, али и 
Теленор и ВИП. 
 
Овакав вид подршке од стране државне компаније 
Телеком Србије али и приватних Теленор и ВИП је 
за сваку похвалу и захвалност, јер ће нам управо 
такав вид донирања омогућити да у наредном 
периоду помогнемо још више породица којима је 
помоћ преко потребна. 

Срби за Србе 

интервију 
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Дијаспора: Овај часопис је уз Вашу организацију од 
почетка.Како својим радом скрећете пажњу шире 
српске јавности да се приметити да Вам медији у 
Отаџбини са националним фреквенцијама не окрећу 
леђа.Примећује ли се то и у резултатима Вашег рада 
у Отаџбини са становишта прикупљања средстава 
или се повећава број породица у стању социјалне 
помоћи које Вам се обраћају? 
 
Игор Рашулa: Подршка часописа Дијаспора нашој 
организацији била је и више него значајна, поготову 
на самом почетку нашег хуманитарног рада и 
деловања.Што се тиче медија у Отаџбини са 
националним фреквенцијама ствари се мењају у 
позитивном правцу, понајвише захваљујући 
спремности и самоиницијативи новинара да нас 
позову у госте и представе спроведене и планиране 
пројекте организације.Најприсутнији у медијима смо 
били током прошлогодишњих мајских поплава када 
смо организовали и дистрибуирали велику помоћ 
поплављеним породицама у Републици Српској и 
Србији у вредности преко пола милиона евра.Наша 
све већа присутност у медијима свакако се одражава 
и на пораст у прикупљеним донацијама али и 
драстичан пораст у броју људи и породица које нам 
се обраћају за помоћ. 
 

 
 
Дијаспора: Опредјељењем да пружате материјалну 
подршку Србима у земљама на Балканском 
полуострву, Ваша органиозација је на најлепши 
могући начин оживотворила Шантићев стих: И свуда 
гдје је српска душа која/ Тамо је мeни Отаџбина 
моја. Како долазите до избора људи којe помажете? 

Игор Рашулa: До избора породица којима 
помажемо долазимо на разне начине. Почев од 
информисања путем медија, затим контакта са 
свештеницима и монасима Српске православне 
цркве на подручју локалних епархија, препоруком 
пријатеља и донатора наше организације, као и 
директним молбама које добијамо од самих 
породица. Трудимо се да стигнемо до најудаљенијих 
крајева у којима живе српска деца а којима је помоћ 
наше организације потребна. На жалост, не успевамо 
да помогнемо све људе који нам се обраћају за помоћ 
и зато смо често принуђени да упутимо породице на 
друге организације са којима такође сарађујемо или 
на организације за које знамо да пружају потребну 
помоћ људима. Радимо и трудићемо се да у 
будућности још више повећамо помоћ српском 
народу широм Балкана, како би и очували 
оживотворене Шантићеве стихове. 
 

 
 
Дијаспора: Да ли сте у годинама које су иза Вас 
успели остварити сарадњу са националним 
хуманитарним организацијама земаља у којима 
дјелује и Ваша организација? 
 
Игор Рашулa: Свакако да смо у досадашњем 
добротворном раду успоставили контакт и сарадњу 
са бројним сродним хуманитарним организацијама 
са којима смо заједно обезбедили јако велику помоћ 
за српски народ широм Балкана. Сарађујемо активно 
са преко 50 организација у Србији, Републици 
Српској, Црној Гори, БЈР Македонији и бројним 
српским заједницама и добротворним 
организацијама широм света.Резултати такве 
сарадње су десетине хиљада помогнуте сиромашне 
деце. 
 

Срби за Србе 

интервију 

Срби за Србе 

интервију 
Срби за Србе 

интервију 
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Дијаспора: Споменули сте свештенике и монахе 
СПЦ. Како, иначе, оцењујете сарадњу са 
Православном црквом у целини? 
 
Игор Рашулa: Сарадња наше организације са 
Српском православном црквом је веома активна и 
конкретна, поготову на простору Косова и Метохије, 
Рашке области, Црне Горе и Крајине и то у виду 
прибављања информација о породицама којима је 
помоћ потребна, затим набавку и дистрибуцију 
неопходне помоћи. Као што сам напоменуо, сарадњу 
одржавамо и са свешенством и монаштвом, јер свако 
у свом реону и области има бољи преглед ситуације, 
инфраструктуру, организацију рада и помоћи 
угроженим породицама. На пример, на простору 
Метохије највише сарађујемо са братством 
манастира Високи Дечани, у Црној Гори са 
братством манастира Острог, у Крајини са братством 
манастира Оћество и Крка, у Рашкој области са 
браством манастира Ђурђеви Ступови. Свакако да 
неопходну подршку и благослов добијамо од 
надлежних епископа у одређеном крају где 
планирамо помоћ. Такође, велику подршку и помоћ 
добијамо од локалних свештеника СПЦ који су још 
више присутнији у народу и имају информације коме 
је и каква тачно помоћ неопходна. Поврх свега, наша 
организација ради са благослвом Патријарха српског 
господина Иринеја од 2011. године. 
 

 
 
Дијаспора: Ваша организација, на почетку, указала 
је на проблем наталитета у српском националном 
корпусу. 

Oпредeлили сте се да материјално помажете 
породице које имају петоро и више деце. Тиме сте 
преузели дeо посла који је држава требала да не 
кажемо морала осмислити и проводити у живот. 
Утисак је да је овај вид Ваше помоћи отишао у други 
план. Шта је разлог, повећан број српских фамилија 
које су у стању социјалне помоћи па средства нису 
довољна за свеколике потребе или je разочараност 
активиста организације што наилазе на 
неразумјевање власти у матичној земљи Срба као и у 
другим земљама гдје живе Срби? 
 
Игор Рашулa: Примарни циљ помоћи наше 
организације и даље је усмерен ка породицaма са 
петоро и више деце широм српских земаља. Како 
организација расте и развија се, тако увиђамо све 
већу потребу да критеријуме по питању броја деце 
спуштамо и коригујемо а опет све у циљу пружањa 
помоћи што већем броју породица којима и најмања 
помоћ наше организације представља огромно 
растерећење од свакодневних потреба, расхода и 
трошкова које имају око деце и домаћинства. 
Сведоци смо да су бројне породице које смо помогли 
након наших акција помоћи добили по још једно или 
двоје деце у породици и тиме доказали да је наша 
помоћ заиста била целисходна и на добробит 
породице али и читавог српског народа који је, као 
што знате, у убрзаном изумирању. Трудићемо се да 
нашу организацију уз помоћ донатора и пријатеља 
широм света још више проширимо и ојачамо како би 
смо се ухватили у коштац са многобројним 
проблемима и искушењима пред којима стоје на 
хиљаде социјално угрожених вишедетних породица 
али и целокупан српски народ. 
 

 

Срби за Србе 

интервију 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
уручила је током новембра, децембра и јануара у 
Бијељини трећи део вредне хуманитарне помоћи за 
26 породица са децом, чији су домови настрадали 
током мајских поплава 2014. године, као и једну 
сиромашну породицу из Хан Пијеска са петоро 
деце.  
 
У склопу акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, 
уручена је помоћ у виду поправке и доградње 
кућа, пластеника, каучева, кревета на спрат, 
кухињнских елемената, ламината, столарије, 
семенске робе, сточне хране, беле технике и другог 
покућства у укупној вредности од 30.079 КМ. 
 

 
Уништена кућа породице Елчић 

 
Породица Елчић из Батковића поред поплава имала 
је и пожар у породичној кући.  
 

Након помоћи наше организације кућа је потпуно 
реконструисана. 
 

 
Породица Чабрић из Остојићева добила је плакар 

 

 
Ђорићима из Шековића је обезбеђен концентрат за 

јагњад 

 

 
Породица Алексић из села Батковић добила је два 

пластеника 

Акција помоћи 

у Р.Српоској 
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Породица Елчић испред свог новог дома 

 
За Малешевиће из Велиног села обезбеђена је 1т 

кукуруза и кауч 

 
1т кукуруза за домаћинство породице Малешевић 

 

 
Породица Милић из Шековића добила је брачни и 

кревет на спрат за децу 

Комплетан списак помогнутих породица:  

Село Батковић 

 
1. Елчић А. (двоје деце) – изградња крова 

    (2.307 KM) и мајстори (1.800 КМ) 
2. Пепић Д. (двоје деце) – дозиђивање свињца  

    (939 KM) 
3. Алексић М. (троје деце) – набавка два 
    пластеника (880 KM) 
4. Гајић Д. (двоје деце) – два кауча (328 КМ) 
5. Павловић Р. (једно дете) – кауч (164 КМ) 
6. Кнежевић Ж. (двоје деце) – кухињски елементи 
    (250 КМ) 
7. Павловић Ј. (двоје деце) – сто са столицама  
    (408 КМ) 

Акција помоћи 

у Р.Српској 
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Кревет на спрат за мале Милиће из Шековића 

 

 
Милутиновићи из села Пучиле добили кауч и 

ламинат за кућу 

Велино село 
 
8. Манојловић Г. (двоје деце) – 400 кг семенске 
      пшенице (340 КМ)  
9. Томанић З. (двоје деце) – 1т кукуруза (370 КМ) 
      и плакар (230 КМ) 
10. Панић М. (троје деце) – кауч (164 КМ) 

11. Малешевић Ј. (двоје деце) – 1т кукуруза 
       (370 КМ) и кауч (164 КМ) 
 

 
Постављен ламинат у дневној соби Милутиновића 

 

 
Породица Панић из Велиног села добила је донацију у 

виду кауча 

 

 
Породици Пепић из Батковића дограђен свињац у 

свом домаћинству 

Акција помоћи 

у Р. Српској 
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Петровићи из села Дворови добили плакар за своје 

домаћинство 

 

 
Стање дома породице Теофиловић из Бијељине пре 

постављања ламината 

 

Село Остојићево 
 
12. Чабрић Д. (двоје деце) – плакар (230 КМ) 
13. Крстић М. (троје деце) – 100 кг семенске 
пшенице (85 КМ) 

 
Томанићи из Велиног села добили плакар и 1т 

кукуруза 

 

 
Томићи из Пучила добили пвц врата и прозоре за свој 

породични дом 

 

Село Пучиле 
 
14. Милутиновић Н. (беба) – кауч (164 КМ) и  
      42м2 ламинат (563 KM)  
15. Ђуркић Н. (троје деце) – кревет на спрат и 
       плакар (540 КМ) 
16. Лазаревић С. (двоје деце) – кревет на спрат 
       са душецима (540 КМ) 
17. Томић С. (двоје деце) – прозори и врата 
      (500 КМ) 
 
Бијељина (град) 
 
18. Теофиловић О. (двоје деце) – 50м2 ламината 
      (670 KM) 
19. Савановић Д. (једно дете) – кауч (164 КМ) 
 

Акција помоћи 

у Р.Српској 
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Породица Зекић из Шековића добила сточну храну 

за пољ. домаћинство 

 

 
Породици Стевановић из Амајлија дозидан је спрат 

и постављен кров на кући 

 
Село Амајлије 
 
20. Срдић М. (петоро деце) – доградња куће, кров и 
      лимарски радови – материјал (8.244 KM) и 
      мајстори (5.630 КМ) 
21. Стевановић С. (троје деце) – постављање крова 
      и лимарски радови (1.287 KM) 
22. Станојловић З. (4 деце) – два кауча (328 КМ) 
 

Село Дворови 
 
23. Петровић М. (троје деце) – плакар (230 КМ) 
 
Хан Пијесак 
 
24. Лучић В. (петоро деце) – замрзивач (510 КМ), 
       два кревета на спрат са душецима (930 КМ) – 
       акција помоћи ван поплава 

Помоћ породицама у намештају: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Акција помоћи 

у Р.Српској 
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Завршени радови на породичном дому Стевановића 
 
Шековићи 
 
25. Ђорђић Љ. (двоје деце) – концентрат за јагњад 
      (156 КМ) 
26. Зекић Г. (троје деце) - сточна храна (94 КМ) 
27. Милић С. (двоје деце) – брачни кревет (199 КМ) 
      и кревет на спрат са душецима (465 КМ) 
 

 
Самохрани отац петоро деце породице Срдић из 

Амајалија, коме смо обезбедили средства за 

завршетак радова на кући 

 
Породици Срдић из Амајлија са петоро деце коју 
издражава самохрани отац обезбеђена су средства за 
доградњу и завршетак горњег спрата породичне 
куће.  
 
У акцији помоћи су учествовали и донатори и 
чланови организације Срби за Србе из Канаде у 
укупној вредности од 2.200 евра. 
 

 
Претходан изглед куће пре почетка радова на дому 

Срдића 

 

 
Почетак радова на кући породице Срдић 

 

 
 

 

Акција помоћи 

у Р.Српској 
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Срдићи испред своје нове - старе куће 

 

 
Породица Лучић из Хан Пијеска 

 
Такође, организација је ван акције помоћи 
поплављеним породицама помогла и осмочлану 
породицу Лучић из Хан Пијеска и то донацијом у 
виду замрзивача и два кревета на спрат са душецима. 
Чланови породице су родитељи Владимир и 
Босиљка  и деца: Милован (10), Миљан (8), Бојан 
(5), Горан (3), Бојана (2) и најмлађи Марко (1). 
 

 
Најмлађи су се обрадовали креветима на спрат 

 
Дечица породице Лучић 

 

 
 
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се 
наставља. Хуманитарна организација Срби за 
Србе позива све братске организације, донаторе и 
добре људе у Србији и широм света да се укључе 
тако што ће уплатити средства у складу са својим 
могућностима на неки од рачуна организације - 
www.srbizasrbe.org/donacije.  
Такође, позивамо вас да погледате извештај о 
достављеној помоћи ПАРАЋИНУ, ТРСТЕНИКУ,  
ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, ОБРЕНОВЦУ, 
СВИЛАЈНЦУ, ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА, 
КРУПЊУ, УБУ, ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА 2. 
ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 2. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 3. 
ДЕО, БИЈЕЉИНИ, БИЈЕЉИНИ 2. ДЕО, 
ОБРЕНОВАЦ 4. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 5. ДЕО, 
ОБРЕНОВАЦ 6. ДЕО, ДОБОЈУ, ОБРЕНОВАЦ 7. 
ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 8. ДЕО, ПРИЈЕДОРУ, 
ШЕКОВИЋИМА, БАЊА ЛУЦИ, 

СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ и КРУПАЊ 2.  
ДЕО, ЛОПАРЕ. 

Акција помоћи 

у Р.Српској 
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Поридица Савић из Кметовца 

 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ током 
фебруара и марта извршила је испоруку помоћи за 18 
социјално угрожених породица са Косова и 
Метохије. 
Породице смо претходно обишли у склопу 
Божићне акције и утврдили у ком виду ћемо 
најкорисније обезбедити помоћ посећеним 
породицама.  
 
Као и увек, велику захвалност дугујемо пријатељима 
из ЕХО Мајка девет Југовића, уз чију сарадњу смо 
успели да сву помоћ испоручимо директно до 
угрожених породица. Вредност уручене помоћи 
износи 1.200.000 динара. 
 

 
Захвална породица Савић из Кметовца 

Породицу Савић из Кметовца обезбеђени су 
електрични шпорет, трокрилни орар и кревет на 
спрат са душецима. Породицу чине Бојан са 
супругом Иваном и двоје деце Исидора (7) и 
Матеја (6). 
 

 
Породица Михајловић са урученим козама и 

јарићима 

 
У селу Рабовце породици Михајловић обезбеђене 
су козе са јарићима и шпорет на дрва. Родитељи 
Бошко и мајка Јелена имају двe ћерке Анђелу (10) и 
Мају (8).  
 

 
Бошко Михајловић поред новог шпорета на дрва 

Испоручена 

помоћ на КиМ 
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Виктор са мамом Мирјаном Андрејевић са новим 

шпоретом и веш машином 

 
У селу Слатина породици Андрејевић обезбеђени су 
електрични шпорет и веш машина. Домаћин 
Властимир са супругом Мирјаном има двоје деце 
Виктора (4) и Марију (2).  
 

 
Обезбеђена дрва за огрев породици Бановић 

 
У Прилужју породици Бановић  обезбеђена су дрва 
за огрев. Са мајком Надицом живе и њена два сина 
Страхиња (30) који је незапослен  и Батрич (27) 
који болује од шизофреније. 

 
Томислав и Марко Цанић са новим електричним 

шпоретом и веш машином 

 
У селу Љештар породици Цанић обезбеђујемо 
електрични шпорет и веш машину. Породицу чине 
отац Томислав и син Марко, који је уједно и 
најмлађи становник овог села са својих 20 година.  
 

 
Породица Димић са новим шпоретом на дрва 

 
Младом брачном пару Димић, Бобану и супрузи 
Настрији, који живе у селу Могили, обезбедили смо 
шпорет на дрва. Када време буде дозвољавало, 
планирано је да се породици Димић направи 
купатило, које тренутно немају. 

Испоручена 

помоћ на КиМ 
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Јовица Илић поред обезбеђених дрва за огрев 

 

 
Јовица Илић поред уручене помоћи 

 
У Прилужју породици Илић обезбеђујемо 
електрични шпорет, дрва за огрев, као и одећу, 
храну, хигијену и пелене за бебу. Родитељи Јовица и 
Марија имају бебу Божидара старог свега два 
месеца. 
 
У општини Витина, село Грнчар породици 
Крчмаревић уручени су шпорет на дрва, фрижидер 
и два троседа. Породицу чини мајка са три сина 
Бојан (34), Срђан (37) и Саша (30), од којих је 
Бојан ожењен Славицом и има сина Николу (2). 

 
Испорука шпорета на дрва породици Крчмаревић 

 

 
Породици Крчмаревић достављени су и два троседа 

и фрижидер 

 

 
Породици Максић уручен је замрзивач сандучар 

Испоручена 

помоћ на КиМ 
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Породици Максић из Гораждевца обезбеђен је 
замрзивач сандучар. Породицу чине родитељи Иван 
и Сања са децом Александром (17) и Андреом 
(11).  
 

 
Дека и бака Марковић са унуцима Софијом и 

Стефаном поред новог шпорета на дрва 

 
У Старом Градцку породици Марковић обезбеђен је 
шпорет на дрва. У трошној и гелерима погођеној 
кући живе отац Милан  и мајка Љиљана са децом 
Софијом (4) и Стефаном (2). Са њима живи још 
троје старијих чланова породице. У наредном 
периоду договорено је опремање купатила, 
постављање ламината и улазних врата за породицу 
Марковић. 
 

 
Шпорет на дрва за породицу Миладиновић 

 
Испорука фрижидера Миладиновићима 

 
У Горњој Гуштерици породици Миладиновић  
даровани су шпорет на дрва, фрижидер и тросед. 
Горан и Слађана имају сина Марка (23) ожењеног 
Аном (25) са којом има малог Кристијана старог 
годину дана.  
 

 
Породици Миладиновић уручен је и тросед 

 
У месту Гризиме породици Миљковић обезбеђена 
су два кревета на спрат са душецима. Отац Зоран и 
мајка Мирјана имају децу Јелену (23), Марка (22), 
Милоша (21), Милана (15), Милену (13), 
Александру (11), Дејана (9), Јовицу (8), Данијелу 
(7) и најмлађу Сару (7 месеци). 

Испоручена 

помоћ на КиМ 
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Вишедетна породица Миљковић са два кревета на 

спрат и душецима 

 

 
Породици Пирић,родом из Витине, уручена је веш 

машина 

 
Породица Пирић, родом из Витине, али избегла у 
село Врбовац богатија је за веш машину.  
Зоран Пирић живи са супругом Трајанком и двоје 
деце Марком (22) и Сашом (20).  
 
У селу Прековце  породици Савић донирани су 
електрични шпорет, фрижидер, тросед, сто и 
столице.  
Срећко и Ивана имају двоје деце Новака (3) и 
Николину (2).  

 
Новак и Николина Савић са обезбеђеном помоћи 

 

 
Породица Савић испред уручене помоћи 

 

 
Шпорет на дрва за породицу Спасић 

Испоручена 

помоћ на КиМ 
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Ормар и кревет на спрат са душецима за породицу 

Спасић 

 
У селу Клокот породици Спасић уручени су шпорет 
на дрва, ормар и кревет на спрат са душецима. Отац 
Јадран живи са супругом Василијом и имају двоје 
деце Сергеја (2) и Анастасију (9 месеци).  
 

 
Породица Станковић поред уручене помоћи 

 
У селу Шумаци породицу Станковић уручени су 
електрични шпорет и кревет на спрат са душецима. 
Отац Сретен живи са женом Неном и троје деце 
Милошем (14), Марином (12) и Михајлом (3). 
 
Породици Сташић из Велике Хоче обезбеђена је 
моторна тестера за рад.Родитељи Страхиња и 
Бранкица имају двоје деце, Тамару (23) и Стефана 
(16). 

 
Страхињи Сташићу и сину Стефану уручена је 

моторна тестера 

 

 
Андрија и Ђурђевка Трајковић са унуцима Николом и 

Бошком поред фрезе за трактор 

 
У селу Добротин породици Трајковић обезбеђени 
су фреза за трактор, фрижидер, тросед и шпорет на 
дрва. Андрија и Ђурђевка имају три сина Ненада, 
Небојшу и најстаријег Владицу који је ожењен са 
Јеленом имају два сина, Николу (7) и Бошка (3). 
 

 

Испоручена 

помоћ на КиМ 
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Деда и баба Трајковић са унуцима поред уручених 

фрижидера и троседа 

 

 
Унук Никола са бабом и дедом дочекао је нови 

шпорет на дрва 

 

 
Затечено стање куће породице Ивковић, из Страже, 

у јануару 2014. године 

Породици Ивковић из села Стража комплетно је 
урађена кровна констуркција са столаријом, олуцима 
и оџацима. Породицу чине родитељи Иван и 
Милева са своја три сина: Лазаром (24), Милошем 
(22) и Бојаном (19). Какоо ова породица претендује 
да прерасте у праву малу породичну задругу, 
обзиром да два сина од скоро живе у овом 
домаћинству са својим супругама Лазар са женом 
Јеленом и Милош са женом Александром, 
одлучили смо да им се обезбеди додатни просто за 
живот постављањем кровна констукције на спрату. 
 

 
Радови на кровној конструкцији током 2014. године 

 

 
Садашњи изглед куће породице Ивковић  

 
Као и више пута до сада позивамо све људе добре 
воље широм света да подрже рад Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ и на тај начин 
директно помогну најугроженије породице са децом 
широм српских земаља. 

Испоручена 

помоћ на КиМ 
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Чланови и пријатељи Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ помогли су средином марта 
седмочлану породицу Костадиновић из Бања 
Луке. Чланови породице су родитељи Душко и 
Слађана са децом: Душка (16), Теодора (11),  
Стефан (7), Дарио (5) и најмлађа Сара (2). 
Костадиновићима су обезбеђени шпорет на дрва, 
веш машина, усисивач, 100 пилића, 4 прасета, 
хранилице и концентрати, као и пакет хране и 
хигијене. Укупна вредност уручене помоћи 
износила је 3.914 КМ. Средства за помоћ породици 
обезбеђена су на донаторској вечери у Фирту 
(Немачка) где је наменски за  Костадиновиће 
скупљено 2001,70 евра. 
 

 
Душко и Слађана са најмлађом децом Дариом и 

Саром 

Породица Костадиновић живи 20-так километара од 
Бања Луке гдје су се  доселили из Црне Горе. Тамо је 
отац радио на грађевини, али како је све теже било 
наћи посла дошли су у главни град Републике 
Српске пошто им је бо најближи родном Новом 
Граду. 
 

 
Део намирница купљен приликом посете 

Костадиновићима 

 
У Бања Луци су у прво вријеме живјели као 
подстанари, међутим како нису имали за кирије и 
пошто су каснили 5 дана са исплатом исте, газда их 
избаци напоље са малом дјецом. Тада им је 
свештеник Срђан, притекао у помоћ и захваљујући 
локалној мјесној заједници успије их смјестити у 
једну напуштену кућу.  
 
У тој кући, која је на почетку више личила на руину, 
породица Костадиновић живи око 5 година. Иако та 
имовина не припада њима били су приморани да 
поправљају и дозиђују да би дјеци створили 
нормалне услове за живот. 

Помоћ за 

Костадиновиће 
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Други део намирница за најмлађе Костадиновиће 

 
Најстарија Душка има 16 година и иде у средњу 
школу у Бања Луку, Теодора 11 година и Стефан 7 
година иду у основну школу, али као и старија сестра 
морају користити аутобус. Најмлађи Дарио 5 година 
и Сара 2 године остају кући са мамом Слађаном. 
 

 
Испорука шпорета на дрва, веш машине и усисивача 

 
 
Слађана је, када је са супругом исцрпила све 
могућности да дјеци обезбједи основно у очају дала 
оглас „примам храну на поклон“ која је и покренула 
људе доброг срца да тој породици притекну у помоћ.  
 
Са дјечијим доплатком од 140 КМ и зимом која 
онемогућује оцу породице да иде радити на 
дневницу она није више знала како даље. 
 

 
Дарио и Сара Костадиновић поред веш машине коју 

смоим донирали 

 
Након објављене потресне вести на интернету о 
тешком стању код Костадиновића, Хуманитарна 
организација Срби за Србе у Немачкој организовала 
је добротворно вече за помоћ породици у граду 
Фирт, где је прикупљено 2.001,7 евра. 

Помоћ за 

Костадиновиће 
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СЗС чланови из Немачке на добротворној вечери 

 
Члан Удружења „Кнежевина Српске“, који нам 
добровољно помаже је први обишао малене 
Костадиновиће и увјерио се у чињеницу да им 
родитељи не могу обезбједити најосновније. 
Почетни план помоћи, договорен са мајком 
Слађаном, је био да им се помогне око изолације јер 
им топлота сва оде у поткровље, да им се купи 
машина за веш и да се Електропривреди Крајине 
обратимо писменим путем са молбом да им отпишу 
дио дуга за струју који тренутно износи 3.000 КМ. 
 

 
 
У међувремену је предузеће које им је у неколико 
наврата помогло у изградњи и поправци куће 
преузело на себе постављање изолације за шта су већ 
довезли материјал.  

Захваљујући њима наша се организација могла 
преусмјерити на друге потребе малих 
Костадиновића. 
 

 
Обезбеђен материјал за изолацију дома у коме живе 

Костадиновићи 

 

 
Обезбеђени прасићи породици Костадиновић 

 

Помоћ за 

Костадиновиће 
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У договору са родитељима смо се одлучили да им 
купимо, мимо већ поменуте машине за веш, шпорет 
на дрва, усисивач, храну, пилиће и прасиће са 
неопходном храном, које ће гајити сами и тако дјеци 
обезбједити храну на дуже стазе. 
 

 
Пилићи стигли код Костадиновића 

 

 
Испорука концентрата за исхрану прасића и пилића 

 
За храну смо издвојили 600 КМ. За пилиће, прасиће 
и њихову храну смо потрошили 1.995,90 КМ, док је 
за остатак од 1.318 КМ купљена веш машина, 
шпорет на дрва и усисивач. 
Сви чланова породице Костадиновић се захваљују 
донаторима из Немачке који су им обезбедили 
услове за бољи живот у коме ће моћи од свог рада 
да стварају и на тај начин привређују себи за живот.  

 
Допремљен концентрат за прасиће и концентрат за 

пилиће са хранилицама 

 

Сара, Душанка, Стефан и Теодора Костадиновић 

 

 
 
Позивамо све људе добре воље да и даље 
подржавају рад Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ и на тај начин помогну и обрадују велики 
број деце којој је помоћ преко потребна. 

Помоћ за 

Костадиновиће 



 
 
 

Месечни извештај за март 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 31 

 

 
 
Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ 
из Републике Српске посетили су крајем марта 
шесточлану породицу Јовановић из Трнове. Отац 
Рајо и мајка Сњежана имају четворо деце: Данијелу 
(9), Дражена (8), Данијела (6) и Виду (3). У 
разговору са мајком Сњежаном предочена нам је 
ситуација да су њена деца у школи подвргнута 
исмејавању зато што их мајка купа у лавору, што 
носе туђу одећу и што немају лепе свеске и оловке 
као друга деца. 
 

 

Отац Рајо је незапослен, али вредним радом по 
позиву на дневницу успева некако да прехрани своју 
породицу. Већ дуже време има проблем са кичмом, а 
болови су прешли у ногу што му онемогућује 
напоран физички рад, тако да их је његова болест 
довела до још теже материјалне и социјалне 
ситуације. 
 

 
 
У свом поседу немају земље, а Рајов брат им је 
уступио половину куће где сада живе. Имају на 
располагању три собе, купатило и предсобље од 
затворене веранде. Тренутно су смештени у 
просторији од 9м2 коју једину греју где свих 
шесторо бораве дан и ноћ. Лежајеви су трошни и у 
фази распадања. У другим просторијама је хладно и  
нема услова за вишесатни боравак. 
 
Убрзо након прве посете Јовановићима, 

представници организације СРБИ ЗА СРБЕ 
уручили су и први хуманитарни пакет који се 
превасходно састојао из основних животних 
намирница (брашно, уље, шећер, млеко, воће, 
поврће, слаткиши за децу), личне хигијене, као и 
основног школског прибора. Укупна вредост 
помоћи била је 582 КМ, а у плану је и набавка 
бојлера за купатило како би деца могла несметано да 
одржавају личну хигијену као и обућа за најмлађе 

чланове ове породице. 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације из Републике Српске да се укључе у 
акцију прикупљања средстава за помоћ овој и 
другим социјално угроженим вишедетним српским 
породицама. 

Стигла  помоћ 

Јовановићима 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
испоручила је почетком марта нови контигнет 
хуманитарне помоћи за 24 породице са децом у 
Добоју, чији су домови настрадали током мајских 
поплава 2014. године. У склопу акције БОРБА 
ПРОТИВ ПОПЛАВА, уручена је помоћ у виду 
фрижидера, веш машина, електричних шпорета, 
замрзивача и ормара у укупној вредности од 12.418 
КМ. 
 

 

 
Испоручена веш машина и фрижидер 

 

 
Представница Хуманитарне организације „Срби за 

Србе“ са породицом која је добила веш машину 

Испоручена 

помоћ у Добој 
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1. Лазаревић Д. (троје деце) - веш машина (410 КМ) 
     (Српска Братска Помоћ) 
2. Гојковић П. (двоје деце) - замрзивач (470 КМ), 
    кухињски елементи (Стара Рашка) 
3. Тешановић С. (двоје деце) - комб. Фрижидер 
    (400 КМ) и веш машина (410 КМ) (Стара Рашка) 
4. Витић З. (двоје деце) - замрзивач (600 КМ)  
    (Стара Рашка) 
5. Пејић И. (једно дете) - замрзивач (510 КМ)  
    (Стара Рашка) 
 

6. Вујић Б. (двоје деце) - комб. фрижидер (400 КМ) 
    (Српска Братска Помоћ) 
7. Мићић Б. (троје деце) - комб. шпорет (470 КМ) 
8. Шешлак З. (једне дете) - веш машина (410 КМ) 
    (Српска Братска Помоћ) 
9. Шљивић З. (двоје деце) - 2 ормара 
10. Гогановић С. (двоје деце) - замрзивач (600 КМ), 
      ормар 
11. Ђурић М. (двоје деце) - веш машина (410 КМ) 
12. Бугарин Б. (двоје деце) - веш машина (410 КМ) 
      (Српска Братска Помоћ) 
13. Суботић П. (једно дете) - фрижидер (400 КМ) 
      (Стара Рашка) 
14. Ћорић Ж. (двоје деце) - ел. шпорет (410 КМ), 
       веш машина (410 КМ), комб. фрижидер  
       (480 КМ), ормар 
15. Блажић З. (двоје деце) - веш машина (410 КМ) 
       (Српска Братска Помоћ) 
16. Јовић-Бајкановић (двоје деце) - ел. шпорет  
      (410 КМ) (Стара Рашка) 
17. Благојевић Г. (четворо деце) - фрижидер  
      (400 КМ) (Српска Братска Помоћ) 
18. Благојевић А. (троје деце) - ел. шпорет (410 КМ) 
19. Благојевић Д. - веш машина (410 КМ) 
20. Петровић Д. (једно дете) - веш машина (410 КМ) 
21. Јовић С. (двоје деце) - веш машина (410 КМ) 
       (Српска Братска Помоћ) 
22. Ђурић Д. (једно дете) - замрзивач (510 КМ) 
23. Ђуричић Т. (двоје деце) - веш машина (410 КМ) 
24. Остојић З. (троје деце) - замрзивач (500 КМ) и 
       ормар (Стара Рашка) 
25. Стјепановић З. (једно дете) - веш машина 
       (410 КМ) 
 

 
Испорука замрзивача 

Испоручена 

помоћ у Добој 
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Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се 
наставља. Хуманитарна организација Срби за 
Србе позива све братске организације, донаторе и 
добре људе у Србији и широм света да се укључе 
тако што ће уплатити средства у складу са својим 
могућностима на неки од рачуна организације - 
www.srbizasrbe.org/donacije. Такође, позивамо вас 
да погледате извештај о достављеној помоћи 
ПАРАЋИНУ, ТРСТЕНИКУ,  ВАЉЕВУ, 
КРАЉЕВУ, ОБРЕНОВЦУ, СВИЛАЈНЦУ, 
ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА, КРУПЊУ, УБУ, 
ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА 2. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 
2. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 3. ДЕО, БИЈЕЉИНИ, 
БИЈЕЉИНИ 2. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 4. ДЕО, 
ОБРЕНОВАЦ 5. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 6. ДЕО, 
ДОБОЈУ, ОБРЕНОВАЦ 7. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 8. 
ДЕО, ПРИЈЕДОРУ, ШЕКОВИЋИМА, БАЊА 
ЛУЦИ, СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ и 
КРУПАЊ 2. ДЕО,  ЛОПАРЕ, БИЈЕЉИНА 3.  
ДЕО и ШЕКОВИЋИ 2. ДЕО.  

Испоручена 

помоћ у Добој 
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Тринаесточлану породицу 47-годишњег Драгана и 
37-годишње Драгане Љубисављевићу и њихово 
једанаесторо деце посетили су ових дана 
представници познате Хуманитарне организације 
Срби за Србе . 
 
Том приликом уручени су  им поклон-пакете хране 
и осталих намирница у вредности од 200 
швајцарских франака који су наменски стигли за 
помоћ овој породици.  
 
Породицу чине отац Драган, мајка Драгана и деца: 
Милица (15), Анђела (14), Кристина (13), Лазар 
(12), Анастасија (11), Адријана (10), Тамара (9), 
Наталија (6), Дијана (4), Милан (2) и 
десетомесечна беба Мартина. 
 

 
Набавка хране и средстава за хигијену 

 
 
Испред организације је у посети био члан Новица 
Цветковић, њихов представник за Пчињски округ, 
који није крио задовољство што су упознали ову 
вишечлану породицу која се храбро бори да опстане 
у овим тешким временима. 
 

 
Кухиња породице Љубисављевић 

 

Долазак натовареног џипа испред куће 
Љубисављевића изазвао је код деце радосну цику и 
поскакивање јер су добротвори почели да истоварују 
храну и оно што они највише воле - кремове и 
слаткише.  
 
Било је брашна, зејтина, соли, шећера, млека, 
конзерви више врста и других намирница, уз оно 
што је наравно највише обрадовало мајку Драгану - 
неколико џакова прашка за прање веша. 

Помоћ за 

Љубисављевиће 
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Дневна и спаваћа соба за мале Љубисављевиће 

 
- Захваљујући писању франкфуртских "Вести" 
сазнали смо за ову вишечлану и вредну породицу 
која се свакодневно бори да се прехрани и опстане на 
кућном огњишту, у селу Стропско, четири километра 
удаљеног од Врања. Видели смо велику 
пожртвованост мајке Драгане која по цео дан брине о 
деци, која су једно другом до ува. Најстарије има 15 
година, а најмлађе само годину и по. Такође, ни 
брига оца Драгана није ништа мања, он готово никад 
није код куће, непрекидно је негде у селу где ради у 
надници. Одлази рано ујутру, а враћа се касно увече. 
Хвала "Вестима" што нам омогућују да сазнамо за 
постојање оваквих српских породица јер оне 
заслужују нашу пажњу и бригу. Коначно, ова деца су 
и будућности наше Србије - поручује Новица 
Цветковић. 
 

 

 
 
- Ова година нам је почела прелепо захваљујући 
разним племенитим људима из иностранства и 
Србије који су за нас сазнали читајући у "Вестима".  
Иако се свакодневно боримо да опстанемо и 
преживимо, помоћ коју добијамо много нам 
олакшава живот. Увек има врућег хлеба на столу, а 
сада поред хлеба има и других намирница које су за 
нас и наше малишане биле одувек прави луксуз. То 
нисмо могли да им приуштимо ни за највеће 
православне празнике.  
Бог да нам поживи све наше добротворе, као и 
организацију Срби за Србе за коју смо чули да много 
помаже сиротињу која има пуно деце. Нека их Бог 
благослови и подари свима здравље и срећу - каже 
Драгана. 
 
Љубисављевићи који живе у питомом селу поред 
реке имају свој мали пластеник. Мајка Драгана са 
одраслим ћеркама, кад среди најмању децу, одлази 

ујутру да позавршава послове, да полако расад  
који имају посади, а потом окопава, плеви и брине о 
будућим стабљикама парадајза и паприка. 

Помоћ за 

Љубисављевиће 

Помоћ за 

Љубисављевиће 
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Мартина Љубисављевић у свом кревецу 

 

- За нас тај пластеник много значи јер нам доноси 
поврће које нам после олакшава прехрањивање. 
Често деца не сачекају да парадајз и паприка сазри, 
па то поједу полузрело. Немамо још квалитетне 
земље, а могли бисмо да посадимо и произведемо 
бар за нас довољно кромпира, пасуља, купуса - 
набраја Драгана која не проклиње њихову судбину. 
 
Одлазећи, по ко зна који пут закључујемо да су 
Љубисављевићи упркос свакодневним животним 
тешкоћама једна весела породица у чијем дому 
станује љубав, где се стално чује песма с транзистора 
или телевизора, такође добијених од добрих људи.  
 

 

- Зашто крити, ми смо срећни, живот је један и 
непоновљив. Некима у кукњави прође живот, а ми 
покушавамо да се што више смејемо и уживамо 
једни у другима, јер нам је бог подарио и децу и 
здравље. Мало ли је?! - поручује мајка Драгана 
Љубисављевић. 
 

 
 

 
 
Позивамо све људе добре воље да и даље 

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

Помоћ за 

Љубисављевиће 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ из 
Републике Српске током марта помогла је осам 
вишедетних породица, које су чланови Удружења 
родитеља са четворо и више деце "Наши анђели" 
из Зворника. Нико од родитеља није запослен, сви 
живе од надница и пољопривреде. Породицама су 
обезбеђени пакети хране и хигијене. Укупна 
вредност уручене помоћи износила је 702 КМ. 
 

 
Храна и средства за хигијену за вишедетне породице 

 
Помоћ у виду хране и средстава за хигијену уручена  

је породици Перић 

Помогнуте су породице: 

1. Максимовић Милана, незапослена самохрана 
    мајка четворо ђеце: Марина (13), Кристина (10), 
    Сандра (7) и Зорана (5) 
 
2. Перић Ненад и Слађана, незапослени родитељи 
    четворо ђеце: Марко (13), Дарко (12), Михајло 
     (5) и Милица (4).  
     Налазе се врло тешкојситуацији због Ненадове 
     болести, веома тешк се сналазе за живот. 
 
3. Милић Миле и Гордана, незапослени родитељи 
    четворо ђеце: Валентина (18), Јована (15), 
    Бранкица (11) и Душан (2) 
 
4. Мијић Цвијан и Слађана, незапослени 
    родитељи четворо ђеце: Филип (6), Марија (5), 
    Александар (2) и Кристина (1) 

У Зворник 

стигла помоћ 
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Породица Милић 

 

 
Породица Крстић 

 
5. Костић Јован и Сузана, незапослени родитељи  
    четворо малолетне ђеце: Анђела (8), Иван (7), 
    Јана (6) и Видан (4). Због болести Јован није у 
    могућности да ради и својој ђеци обезбједи бољи 
    живот. 

 
Породица Мијић 

 
6. Тодоровић Драган и Снежана, незапослени 
     родитељи четворо ђеце: Драгана (11), 
     Свијетлана (9), Тамара (5) и Бошко (2).  
     Живе од Драганове наднице,у врло тешким 
      условима. Живе у подруму куће Драгановог оца. 
 
7. Драшковић Миодраг и Биљана, родитељи 
     петоро ђеце: Александра (14), Дејана (13), Јован 
     (11), Милан (10) и Горан (6). У породици нико 
     није запослен и живе од наднице коју Миодраг 
     заради. 
 
8. Спасојевић Миле и Гордана, незапослени 
    родитељи четворо ђеце: Саво (18), Сања (14), 
    Лука (10) и Предраг (8). 

У Зворник 

стигла помоћ 
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Породица Тодоровић 

 

 
Породица Спасојевић 

 

С' ВЕРОМ У БОГА! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 
Породица Драшковић 

 

 
 
У име породица Удружења ''Наши Анђели'' овим 
путем се захваљујем Хуманитарној организацији 
Срби за Србе на овој помоћи. 

У Зворник 

стигла помоћ 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
испоручила је 29.марта хуманитарну помоћ 
поплављеним породицама са децом у Петровцу на 
Млави. Овог пута, у склопу пројекта БОРБА 
ПРОТИВ ПОПЛАВА, помоћ у виду 3 замрзивача, 
2 електрична шпорета, 1 фрижидера и 1 веш 
машине добило је 7 породица.Укупна вредност 
помоћи износила је 200.423 динара. 
 
За ову акцију обезбеђена је донација од стране 
парохијана The Most Holy Theotokos Church  из 
Калифорније у САД који су послали донације од 
укупно 2.942 америчких долара. 
 

 
 
У наставку вести се налази списак помогнутих 
породица из Петровца на Млави, уручена помоћ, као 
и њена вредност: 
 

 
 

 
 

 
 
1. Павловић З. (електрични шпорет) –  
     23.989 дин. (3 деце) 
2. Цветановић Б. (електрични шпорет) – 
    23.989 дин. (3 деце) 
 

СЗС у Петровцу 

на Млави 
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3. Петровић В. (сандучар) - 29.989 дин. (3 деце) 
4. Ивановић Р. (веш машина) - 32.489 дин. 
    (2 деце) 
5. Лазаревић Н. (фрижидер) - 29.989 дин. 
    (4 деце) 
6. Ристић М. (сандучар) - 29.989 дин. (2 деце) 
7. Ристић Д. (сандучар) - 29.989 дин. (2 деце) 
 

 
 
Захваљујемо се представницима општине на помоћи 
у обиласку породица и испоруци помоћи.  
Сви апарати су марке Горење, са пет година 
гаранције, а испоручени су захваљујући пријатељима 
наше организације из Техноманије.  
 
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се 
наставља. Хуманитарна организација Срби за 
Србе позива све братске организације, донаторе и 
добре људе у Србији и широм света да се укључе 
тако што ће уплатити средства у складу са својим 
могућностима на неки од рачуна организације - 
www.srbizasrbe.org/donacije. 

 
 

 
 
Такође, позивамо вас да погледате извештај о 
достављеној помоћи ПАРАЋИНУ, ТРСТЕНИКУ,  
ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, ОБРЕНОВЦУ, 
СВИЛАЈНЦУ, ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА, 
КРУПЊУ, УБУ, ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА 2. 
ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 2. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 3. 
ДЕО, БИЈЕЉИНИ, БИЈЕЉИНИ 2. ДЕО, 
ОБРЕНОВАЦ 4. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 5. ДЕО, 
ОБРЕНОВАЦ 6. ДЕО, ДОБОЈУ, ОБРЕНОВАЦ 7. 
ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 8. ДЕО, ПРИЈЕДОРУ, 
ШЕКОВИЋИМА, БАЊА ЛУЦИ, 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ, КРУПАЊ 2. ДЕО, 
ЛОПАРЕ, БИЈЕЉИНА 3. ДЕО, ШЕКОВИЋИ 2. 
ДЕО и ДОБОЈ 2. ДЕО. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА СЕ НАСТАВЉА! 

СЗС у Петровцу 

на Млави 

СЗС у Петровцу 

на Млави 
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Монаси манастира Високи Дечани и породица 

Лукић са обезбеђеним трактором 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
помогла је крајем марта вишечлану породицу Лукић 
из Велике Хоче на Косову и Метохији. Породицу 
смо обишли крајем претходне године и том 
приликом договорили помоћ у виду набавке 
трактора за обрађивање земље.Породица Лукић 
броји 11 чланова и то најстарији Мирослав и 
Јасминка, њихов син Далибор ожењен је Милицом 
са којом има двоје деце Томислава (7) и Вељка (2), 
други син Младен ожењен је Јеленом има двоје 
деце Радмилу (6) и Теодору (3) и трећи син Ратко 
(26). Укупна вредност трактора износила је 4.500 
евра. Велику помоћ при набавци трактора и 
диреткној испоруци пружили су наши пријатељи из 
манастира Високи Дечани. 
 

 
Утовар трактора у  порти манастира Високи 

Дечани 

 
Истовар трактор за једанаесточлану породицу 

Лукић из Велике Хоче 

 

 
Младен Лукић одвози трактор до своје куће 

 
Породица Лукић живи у малој задрузи са примањима 
од социјалне помоћи и дечијег додатка, али вредно и 
радно обрађују 1,2 ха земље, тако да ће им помоћ у 
виду трактора доста олакшати пољопривредне 
послове. 

Позивамо све људе добре воље да и даље 
подржавају рад Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ и на тај начин помогну и обрадују 
велики број деце којој је помоћ преко потребна.  

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Трактор за 

Лукиће 
Трактор за 

Лукиће 
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Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ из Чикага организовали су у суботу 7. марта 
ново дружење уз палачинке, како би успешно 
започели планиране акције у 2015. години. Дружење 
уз палачинке смо искористили како би упознали нове 
чланове српске заједнице у Чикагу о предстојећем 
трећем по реду турниру ''ТРОЈКА ИЗ БЛОКА'' који 
ће се у јуну поново одржати у овом граду.  
 
На самом палачинка дружењу успели смо да 
прикупимо $750 у донацијама, као и да договоримо 
датум и место одржавања турнира у шутирању 
тројки. 
 

 

 
 
И поред чињенице да обавезе око породица и 
приватних послова окупирају већину чланова 
организације и њихово слободно време, а ледене 
температуре држе све у топлим домовима, неколико 
ентузијаста је успело да се поред свега организује и 
одржи ново хуманитарно вече. 
 

 
Палачинка журка поводом планирања предстојећег, 

трећег по реду, турнира у шутирању тројки 

Хуманитарне 

палачинке 
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Контакт је већ успостављен са Николом Миротићем 
из Чикаго Булса како би нам се придружио и 
подржао турнир ове године. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Ускоро планирамо ново слатко дружење уз 
палачинке у Чикагу а уједно позивамо све наше 
сународнике широм света да у својим градовима и 
домовима такође организују овакво или слично 
слатко дружење. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Хуманитарне 

палачинке 
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Организација Српских Студената у Швајцарској 
је прошле суботе 21. марта организовала другу 
годину заредом Хуманитарни Васкршњи концерт. 
 
Ове године је концерт одржан у свечаној просторији 
српске цркве у Швамендингену у кантону Цирих.  
 
На хуманитарном концерту наступали су црквени 
хор, КУД Извор, етно група Сестре Зурић и 
гитариста Лука Стаменковић са његовим колегама 
певачицом Андреом Фишер, саксофонистом 
Фабианом Царишем и гитаристом Аљажом 
Цвирном из више музичке школе у Цириху.  
 

 
Етно група Сестре Зујић 

Концерт је био комбинација традиционалне и 
новоинтерпретиране балканске етно музике. Око 40 
присутних гостију је било одушевљено приказаним 
програмом и изразило је жељу да се нешто овако 
што пре опет организује.  
 

 
 

 
 

 
 
На овој приредби укупно је скупљено 1.300 
швајцарских франака, а цео приход је намењен 
седморочланој породици Симић из Костајнице 
код Добоја у Републици Српској. 

Хуманитарни 

концерт 
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СРБИ ЗА СРБЕ ГОСТИ НА ТВ 
КОПЕРНИКУС 

 

 
 
Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ Милош Симовић гостовао је 12.03.2015. 
године у емисији "Јutro online" на ТВ Коперникус 
у Београду. Током пријатног разговора, 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, који за циљ има 
помоћ породицама са малолетном децом чији су 
домови настрадали током катастрофалних мајских 
поплава у Србији и Републици Српској. Посебан 
акценат разговора односио се на добијање 
хуманитарног смс броја 7763 у Србији. 
....................................................................................... 

ПОГРОМ СРБА НА КОСОВУ И 
МЕТОХИЈИ 

 
Данас се навршава једанаест година од избијања 
највећих етнички мотивисаних сукоба на Косову и 
Метохији од доласка међународних снага. 
Дводневни сукоби на Косову почели су 17. марта 
2004. након што је УНМИК полиција пронашла тела 
двојице албанских дечака у реци Ибар код села 
Чабра, на северу Косова. Масовне демонстрације 
косовских Албанаца, који су за несрећу дечака 
оптужили Србе, избиле су прво у јужном делу 
Косовске Митровице, а потом су се прошириле на 
друге делове покрајине.  
Током два дана насиља убијено је осам Срба а 
више од 900 особа је повређено. 

 
 
У нередима је уништено или оштећено око 800 кућа, 
као и 35 православних цркава и манастира , а 
неколико хиљада Срба напустило је своје домове. 
Слањем поруке на 7763 (100 динара) директно 
помажете угрожене српске породице на Косову и 
Метохији. 
....................................................................................... 

24.03.1999. – ДА СЕ НИКАД НЕ 
ЗАБОРАВИ! 

 
НАТО бомбардовање Савезне Републике 
Југославије, у Србији познато и као Милосрдни 
анђео, трајало је од 24. марта до 10. јуна 1999. 
године. То је било друго бомбародвање НАТО 
агресора након напада на Републику Српску 1995. 
године.У нападима који су без прекида трајали 78 
дана тешко су оштећени инфраструктура, 
привредни објекти, школе, здравствене установе, 
медијске куће, споменици културе, цркве и 
манастири. 
 

 
 

Процене штете коју је имала СРЈ крећу се од 30 до 
100 милијарди долара. Коначан број жртава 
процењен је на 2.500 погинулих и око 5.000 
рањених, међу којима су и цивилне жртве и 
припадници Војске Југославије и МУП Србије. 

Активности у 

марту 
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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 терминал ХОРГОШ 
- Продав. здраве хране БИО СВЕТ, Лајоша Јоа бб 
- Пекара АНДОНОВИЋ, Сегедински пут 76 
 
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 МАРТ 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 47 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 15 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 42 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 48 
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 32 
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
7. Денис П. /Русија/ - 50 € 
     (БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА) 
8. Анонимно /Француска/ - 15 € 
     (за пројекат Космет је Србија) 
9. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
10. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
11. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 € 
12. Ненад С. /Македонија/ - 30 € 
13. Александра Ж. /В. Британија/ - 50 € 
14. Ирина Х. /Немачка/ - 120 € 
15. Игор В. /Данска/ - 40 € 
16. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
17. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
18. Вања П. - 10 € 
19. Марко М. /Србија/ - 10 € 
      (за породицу Томић из Младеновца) 
20. Анонимно /Аустрија/ - 25 € 
     (за породицу Томић из Младеновца) 
21. Анонимно /Аустрија/ - 25 € 
     (за породицу Ђорђевић, село Севце) 
22. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
23. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
24. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
      (за пројекат Космет је Србија) 
25. Данијела Р. /Немачка/ - 15 € 
      (за пројекат Космет је Србија) 
26. Симо Р. /Немачка/ - 10 € 
27. Никола О. /Немачка/ - 15 € 
28. Radomans F. /САД/ - $ 15 
29. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
30. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
31. Никола Л. /САД/ - $ 15 
31. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
32. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
33. Немања М. /Република Српска/ - 20 КМ 
34. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 € 
35. Никола Б. /Србија/ - 300 дин. 
36. Далибор Б. /Србија/ - 500 дин. 
37. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 

38. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
39. Ђ. /Србија/ - 1.500 дин. 
40. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
41. Биљана В. /Србија/ - 4.000 дин. 
42. Наташа П. /Ирска/ - 10 € 
43. Татјана Б. /Немачка/ - 30 € 
       (за породицу Вранић, Београд) 
44. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
45. Урош Џ. /Србија/ - 1.000 дин. 
46. Нада Н. /Србија/ - 2.000 дин. 
47. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 € 
48. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
49. Миодраг Х. И. /Оман/ - 50 € 
50. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
51. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
52. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
      (за Републику Српску и Косово и Метохију) 
53. Надица П. /Швајцарска/ - 20 CHF 
54. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
55. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
56. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
57. M.П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
58. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
59. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
60. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
61. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
62. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
63. Милован 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
64. В.М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
65. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
66. Драган М. /Србија/ - 100 дин. 
      (БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА) 
67. Филип Г. /Србија/ - 500 дин. 
68. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
69. Драган М. /Србија/ - 1.000 дин. 
70. Јосиф В. /Србија/ - 1.200 дин. 
71. Веселинка К. /Србија/ - 1.500 дин. 
72. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
73. Анонимно /Република Српска/ - 10 € 
74. Бојана В. /Израел/ - 10 € 
75. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
76. Лука Ј. /САД/ - $ 50 
77. Ђорђе J. /Аустралија/ - 25 € 
78. Лазар Р. /Аустралија/ - 30 € 
79. Милан Д. /САД/ - $ 15 
80. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
81. Урош С. /Србија/ - 600 дин. 
82. Александар П. /Србија/ - 1.000 дин. 

Списак СЗС 

донатора 
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83. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.500 дин. 
84. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
85. Милан Н. /Немачка/ - 15 € 
86. Анонимно /Република Српска/ - 15 € 
87. Uta L. /Намачка/ - 150 € 
88. Дејана Ч. /Немачка/ - 20 € 
89. Славиша К. /САД/ - $ 25 
90. Анка В. /Србија/ - 500 дин. 
91. Фото студио Еxpress /Србија/ - 2.700 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
92. Бранислав П. /Србија/ - 6.000 дин. 
93. Невена Ц. /Република Српска/ - 20 КМ 
94. Предраг М. /Аустрија/ - 30 € 
95. Никола В. - 10 € 
96. Марко М. - 30 € 
97. Банијац /Исланд/ - 15 € 
98. Недељко П. /САД/ - 20 € 
99. Синиша Н. /Србија/ - 20 € 
100. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
101. Иван А. /САД/ - $ 25 
102. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
103. The Most Holy Theotokos Church/САД/ - $ 2.942 
         (БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА) 
104. Иво В. /Канада/ - 20 € 
105. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
106. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
107. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
108. Иван Р. /САД/ - $ 25 
109. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
110. Ана В. /Србија/ - 1.000 дин. 
111. Вељко Н. /Србија/ - 1.500 дин. 
112. Немања Л. /Србија/ - 2.000 дин. 
         (за породицу Томић из Младеновца) 
113. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
114. Иван Л. /Србија/ - 5.000 дин. 
115. Породица Кузмановски /Шведска/ - 50 € 
116. Далибор Ћ. /Швајцарска/ - 50 € 
117. Благоје Т. /Аустрија/ - 10 € 
118. Борис С. /Швајцарска/ - 30 € 
119. Неда Б. /Аустрија/ - 30 € 
120. Маргарета Ћ. /Канада/ - $ 30 
121. Радмила К. /САД/ - 50 € 
         (за породицу Ђорђевић, село Севце) 
122. Ксенија Ђ. /Немачка/ - 10 € 
123. Драгана Б. /Холандија/ - 15 € 
124. Анонимно /Словенија/ - 50 € 
125. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
126. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 € 

127. Мирослав Ј. /Немачка/ - 200 € 
         (за породицу Ђорђевић, село Севце) 
127. Анонимно (Network for Good) /САД/ - $ 10 
128. Владимир Р. (Network for Good) /САД/ - $ 25 
129. Нина Н. (Network for Good) /САД/ - $ 95,25 
130. Драгана Н. /САД/ - $ 25 
131. Предраг и Николина М. /САД/ - $ 50 
132. Војислав Б. /САД/ - $ 50 
133. Ивана И. и Антоније К. /САД/ - $ 100  
134. Едита К. /САД/ - $ 100 
135. Sv. Stevan Decanski (KSS) /САД/ - $ 200 
136. Вук Р. (Bank of America) /САД/ - $ 400 
137. Хум. палачинке у Чикагу /САД/ - $ 750 
138. Слободан М. /Србија/ - 300 дин. 
139. Милица А. /Србија/ - 500 дин. 
140. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
141. Лазар Ж. /Србија/ - 1.000 дин. 
142. Мирко П. /Србија/ - 1.200 дин. 
143. Срђан Р. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за породицу Ђорђевић, село Севце) 
144. Рафаела T. /Аустрија/ - 5 € 
145. Анонимно /Данска/ - 20 € 
146. Стефан Ж. /Данска/ - 70 € 
147. Мика П. /Канада/ - 20 € 
148. Александар М. /САД/ - $ 15 
149. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
150. Милан З. /САД/ - $ 25 
151. Дејан А. /Србија/ - 1.000 дин. 
152. Анонимно /Швајцарска/ - 2 € 
153. Нина К. /Француска/ - 15 € 
        (за породицу Ђорђевић, село Севце) 
154. Срђан М. /Швајцарска/ - 50 € 
        (за пројекат Космет је Србија) 
155. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 100 € 
156. Анонимно /Чешка/ - 10 € 
157. Нино Д. /САД/ - 50 € 
158. Анонимно /Велика Британија/ - 30 € 
        (за пројекат Крајина) 
159. Весна К. /САД/ - $ 25 
160. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
161. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
162. Анонимно /Канада/ - 50 € 
163. Red Star Johannesburg /ЈАР/ - 50 € 
164. Данијел К. /Аустралија/ - 20 € 
165. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 75 CHF 
166. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
167. Предраг К. /САД/ - $ 50 
168. Марјан Н. /САД/ - $ 50 

Списак СЗС 

донатора 

Списак СЗС 

донатора 
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169. Српска културна спортска организација 
         "Круна" /Италија/ - 220 € (за породицу Стојић) 
170. Оља М. /САД/ - $ 15 
171. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
172. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
173. Тесличани /Србија/ - 1.000 дин. 
174. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин. 
175. Данило Р. /Србија/ - 1.500 дин. 
176. Вук Ђ. /Србија/ - 2.000 дин. 
177. Ђорђије Б. /Србија/ - 5.500 дин. 
178. Марко Б. /Норвешка/ - 50 € 
179. Владимир Л. /Србија/ - 20 € 
180. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
181. Лазар Д. - 5 € 
182. Вања П. - 20 € 
183. Драган Н. - 30 € 
184. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
185. Драган С. /Аустралија/ - 30 € 
        (за Републику Српску) 
186. Адријана М. /Немачка/ - 10 € 
187. Н. Корица /Холандија/ - 20 € 
188. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
189. Dragana W. /САД/ - $ 20 
190. Никола М. /САД/ - $ 40 
191. Радио Зеленград /САД/ - $ 20 
192. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
193. Зоран С. /САД/ - $ 20 
194. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
195. Анонимно /Србија/ - 700 дин. 
196. Милош Д. /Србија/ - 350 дин. 
197. Марина А. /Србија/ - 6.000 дин. 
198. Нина Ж. /Србија/ - 7.000 дин. 
199. Бојан С. /Србија/ - 10.000 дин. 
200. Филип Т. /Србија/ - 10.000 дин. 
201. Марко П. /Италија/ - 10 € 
        (за пројекат Космет је Србија) 
202. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
203. Срђан Е. /Немачка/ - 51 € 
204. Mилован Т. /Велика Британија/ - 15 € 
205. Lucas G. /САД/ - $ 0.10 
206. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
        (за пројекат Космет је Србија) 
207. Анонимно /Француска/ - 40 € 
        (за породицу Ђорђевић, село Севце) 
208. Васка Т. - 10 € 
209. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
210. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
211. Protecta El. Sevices /Аустралија/ - $ 15 

212. Иван А. /САД/ - $ 25 
213. Марија М. /Србија/ - 500 дин. 
214. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
215. Татјана М. /САД/ - 10 € 
216. Никола Д. /Канада/ - 60 € 
217. Перо Л. /Словенија/ - 5 € 
218. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
219. Александар К. /Србија/ - 1.250 дин. 
220. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин. 
221. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
222. Анонимно - 50 € 
223. Studio Artist X /Холаднија/ - 15 € 
224. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
225. Наталие М. /Русија/ - 15 € 
226. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
227. Давид Г. /САД/ - $ 50 
228. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
229. Кафе бар "Куба" /Србија/ - 2.358 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
230. Од премијере филма "Шкорпион" /Србија/ 
        - 24.527 дин. (за породицу Сретеновић из ГМ) 
231. Бранислав Ж. - 21.44 € 
232. Горан Р. /Шведска/ - 40 € 
233. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 € 
234. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
235. Марко-Атина /Грчка/ - 10 € 
236. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
237. Ruslan B. /Русија/ - 70 € 
238. Бојан Н. /Италија/ - 50 € 
239. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
240. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
241. Марта С. /Канада/ - $ 25 
242. Даниел П. /САД/ - $ 25 
243. Игор и Лана Г. /САД/ - $ 50 
244. Никола Л. /САД/ - $ 15 
245. Срђан М. /САД/ - $ 25 
246. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
247. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
248. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
249. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ 
250. Смиљана Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
251. Ана Р. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат Крајина) 
252. Милан П. /Србија/ - 2.000 дин. 
253. Неђо Б. /Србија/ - 5.900 дин. 
254. Данијел Т. /Швајцарска/ - 32 € 
        (за пројекат Крајина) 

Списак СЗС 

донатора 
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255. Анонимно /Русија/ - 30 € 
256. Јелена С. /Канада/ - 60 € 
257. Радан Ж. /САД/ - 20 € 
258. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
259. Aeoron L. /САД/ - $ 200 
260. Љиљана Т. /САД/ - 500 € 
261. Susi S. /САД/ - $ 25 
262. Проф. др Раде Божовић /Србија/ - 1.000 дин. 
263. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
264. Phobos /Србија/ - 5.000 дин. 
265. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
266. Драгиша Ж. /САД/ - $ 15 
267. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
268. Mustafa D. K. /Данска/ - $ 100 
269. Н. В. /САД/ - $ 100 
270. Јован Ј. /Србија/ - 500 дин. 
271. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
272. Катарина и Саша П. /Немачка/ - 10 € 
273. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
274. Душан К. /Холандија/ - 20 € 
275. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
276. Надица П. /Швајцарска/ - 20 CHF 
277. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
278. Концерт ОССИ /Швајцарска/ - 1.300 CHF 
        (за породицу Симић) 
279. Саша С. /САД/ - $ 30 
280. Драган Џ. /Србија/ - 500 дин. 
281. Саша Ц. /Француска/ - 10 € 
282. Анонимно /Србија/ - 50 € 
283. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
284. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
285. Зоран З. /Србија/ - 1.000 дин. 
286. Борис И. /Србија/ - 1.000 дин. 
287. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин. 
288. Ученици ОШ "Драгојло Дудић", Београд 
        /Србија/ - 2.850 дин. (СЗС донаторска кутија) 
289. Владимир М. /Хрватска/ - 5 € 
290. Анонимно /Хрватска/ - 10 € 
291. Никола В. - 10 € 
292. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
293. Миодраг Х. И. /Оман/ - 50 € 
294. Илинка и Стефан Митровић /Србија/ - 50 € 
295. Анастасија и Игор Ристичевић /Србија/ - 50 € 
296. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
297. Синиша П. /САД/ - $ 50 
298. Младен С. /САД/ - $ 100 
299. Бојана В. /Израел/ - 10 € 
        (за породицу Ђорђевић, село Севце) 
300. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 

301. Милош В. /Хонг Конг/ - 50 € 
302. Зоран М. /САД/ - $ 100 
303. Андреја С. /САД/ - $ 100 
304. Анонимно /Србија/ - 50 € 
306. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин. 
307. Агенција Крупа /Србија/ - 6.000 дин. 
308. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
309. Горан И. /Шведска/ - 10 € 
310. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
         (за пројекат Космет је Србија) 
311. Мирко Ж. /Немачка/ - 15 € 
312. Бобан и Марија М. /Аустрија/ - 50 € 
313. Сербоси /Канада/ - $ 265 CAD 
314. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
315. Анонимно /Данска/ - 10 € 
316. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
317. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
318. Бојан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
 
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ У МАРТУ: 15.228 € 
 
 

 
 

 
 
 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за март 2015. године 
 

РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД ЕУР

Почетно стање – 28.02. 6.041.884 86.983 34.441 5.620 36.444 12.951

Примљене донације 257.016 110 2.045 185 7.022 4.399

Трошкови донација 0 0 0 0 -128 -131
Донирана средства -1.498.105 -40.199 0 0 0 -34.290

Помоћ породицама у Крајини - Васкршња акција 1. и 2. део -34.290

Помоћ породицама на Косову и Метохији -861.000

Помоћ поплављеним породицама у Петровцу на Млави - бела техника -200.423

Помоћ за породицу Томић, Алексинац - прва рата за куповину куће -182.000

Помоћ за породицу Лазовић, Аранђеловац - набавка оваца -181.500

Помоћ за породицу Пешић, Пирот - машине за рад и г.материјал -53.445

Помоћ за породицу Љубисављевић, Врање - храна и хигијена -19.737

Помоћ поплављeним породицама у Бањалуци Р. Српска -20.090

Помоћ за породицу Митровић, Лопаре, Р.Српска -7.402

Помоћ за породицу Шиљеговић, Прибој, Р.Српска - мајстори -4.011

Помоћ за породицу Констандиновић, Бањалука, Р.Српска -2.596

Помоћ за породицу Петровић, Угљевик, Крајина - Васкршња акција -1.397

Помоћ за породицу из Зворника, Р.Српска - столарија -1.018

Помоћ поплављeним породицама у Добоју, Р. Српска -1.000

Помоћ за породицу Мијатовић, Бањалука, Р.Српска -850

Помоћ за породице са четири и више деце, Р.Српска - пакети хране -702

Помоћ за породицу Јовановић, Угљевик, Р.Српска -582

Помоћ за самохрану мајку са петоро деце, Р.Српска - пакети хране -301

Помоћ поплављeним породицама у Бијељини, Р. Српска -250

Oперативни трошкови -236.864 -600 -997 -34 -72 -703
Трошкови штампања и урамљивања захвалица за спонзоре -15.288

Трошкови обиласка породица у Петровцу на Млави -3.360

Трошкови обиласка породице Павловић у Пожаревцу -2.960

Трошкови обиласка породица у Малом Пожаревцу и Младеновцу -2.000

Трошкови обиласка породице Љубисављевић код Врања -2.000

Трошкови пута у Вршац и Панчево -1.500

Трошкови обиласка породице Крсмановић, Забрежје код Обреновца -1.000

Трошкови објављивања финансијског извештаја при АПР-у -1.000

Трошкови испоруке машине у Пирот -930

Трошкови пута у Републику Српску - посета породица у Бањалуци -277

Трошкови штампања извештаја Тројка из блока за 2014. годину -964

Трошкови организовања хуманитарне вечери у Фирту -15

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -1.417 -44 -33 -19 -62 -98

Трошкови плате запослених -90.000 -182

Обавезни намети државе на плате запослених -55.601 -97

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.600

Трошкови СЗС канцеларије у Србији -9.750

Трошкови књиговодства у Србији -8.400

Трошкови набавке техничке опреме за рад СЗС канц. у Београду -6.300

Трошкови закупа магацина у Београду -6.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -4.758

Квартални трошкови СЗС рачуна у Аустрији -60

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 83.450 0 0 0 -30.000 27.443
Трансфер новца из Аустрије у Србију 83.450 -700

Трансфер новца из САД у Аустрију -30.000 28.143

Крајње стање – 31.03. 4.647.381 46.293 35.489 5.771 13.267 9.669

Аустрија и 
остале 

Србија
Република 

Српска
Швајцарска Немачка

САД и 
Канада

 

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  84 
Сједињене Америчке Државе 73 

Швајцарска 28 
Немачка 19 
Аустрија 17 
Канада 15 

Аустралија 9 
Република Српска 7 

Шведска 6 
Француска 6 
Холандија 5 

Данска 5 
Остале државе 35 

Без назначене државе 9 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2015. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2015. години 

 

 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за март од 2006. – 2015. године 

 

 
 

Број примљених донација за март од 2006. – 2015. године 
 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  
    www.srbizasrbe.net/donacije 
 
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
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! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

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

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Косово поље“ – Матија Бећковић 

 

Краду ми памћење, скраћују ми прошлост, 

Отимају векове , џамијају цркве, 

Арају азбуку, чекићају гробове, 

Издиру темељ, размећу колевку. 

 

Куд да чергам с Високим Дечанима? 

Где да предигнем Пећаршију? 

Узимају ми оно што ником нисам узео. 

Моје лавре и престонице, 

Не знам шта је моје, 

Ни где ми је граница,  

народ ми је у најму и расејању. 

Пале ми тапије и затиру постојанство. 


