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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Током месеца марта настојали смо да 
завршимо акције које су започете у склопу велике 
Божићне акције. Осим тих активности истичемо и 
неколико промотивних скупова на којима су 
прикупљана средства за наше добротворне акције. 
Свакако оно што је обележило март месец јесте 
велико признање које је наша организација добила 
од стране Епархије Горњо-карловачке за 
дугогодишњи труд и рад на пољу помоћи 
породицама са подручја те епархије. 
 
 Велики пројекат изградње купатила 
породици Николић из Кладова која броји чак седам 
ћерки, успешно је завршен. Средствима која су 
прикупљена на добротворном турниру „Тројка из 
блока“ изграђено је купатило у вредности од 294.983 
динара. 
 У склопу Божићне акције на Косову и 
Метохији сва планирана помоћ стигла је до 
посећених породица током марта, на опште 
задовољство нашег угроженог народа. 
 На подручју Крајине испоручена је и 
последња тура помоћи која је такође договорена у 
склопу Божићне акције. За породицу Јаковљевић 
коју чини самохрана мајка и две ћеркице, купљен је 
креве са душеком, ормар, радни сто и комода за 
460€. У Далмацији помоћ у виду садница ораха 
добиле су породице Берић и Ченић, а вредност 
помоћи износила је 1035€.  
 Завршен је и велики пројекат изградње три 
куће у Лопарама за породице Митровић, Гашић и 
Јокић, чије су куће биле у потпуности уништене у 
поплавама које су погодиле то подручје. Вредност 
целог пројекта износила је 78.296€. 
 
 Били смо активни на подручју федерације 
БиХ, у пределима где живе наши повратници. Тако је 
помоћ прво стигла до породице Радишић која живи у 
близини Мостара, а која броји четворо малолетне 
деце. За њих је испоручен грађевински материјал у 
вредности од 500€. Код Тузле смо посетили 
породицу Станковић са двоје деце и том приликом за 
њих је обезбеђена крава са телетом у износу од 
2600КМ. У Пребиловцима смо помогли и пројекат 
ново-отворене библиотеке пошиљком два пакета 
књига. 

 У Херцег Новом помоћ је стигла и до 
породице Симовић која броји четворо деце. За њих је 
обезбеђена једна веш машина, ормар, радни сто и 
обућа у вредности од 504€. 
 Породицу Пешић из Пирота смо поново 
помогли, овај пут набавком још једне машине за 
шивење која ће унапредити њихов породични посао. 
Вредност машине је 499€. 
 
 Велики број пријатеља организације помогао 
је својим активностима рад наше организације. У 
Српској кући пива на новом добротворном 
окупљању прикупљено је 25.670 динара, док је 
плесна група „Флај“ на свом наступу обезбедила 
могућност донирања и на тај начин су прикупили  
13.028 динара. У ТЦ Стадион, као и на факултетима 
ФПН и Виша пословна школа постављене су наше 
донаторске кутије.  
 
 Представници наше организације 
учествовали су на трибини на Богословском 
факултету где је такође представљен рад наше 
организације, док су чланови из Чикага у истом 
маниру представили наше активности на Крајишком 
прелу у Чикагу. 
 
 Jош једно одличје уручено је нашој 
организацији, као доказ преданог и пожртвованог 
рада. Овај пут од стране Епархије Горњо-карловачке 
уручен је орден Св. Новомученика Горњо-
карловачких, највеће одликовање које додељује 
поменута епархија.  
 
 У плану је покретање нових великих 
пројеката које имају за циљ да обезбеде лепшу и 
сигурнију будућност вишедетним породицама, као и 
породицама на подручјима ван матице Србије. 
Превасходно нас очекују велике активности у склопу 
предстојеће Васкршње акције, у којој очекујемо да 
помоћ стигне до више десетина породица широм 
Балкана. Такође ускоро започињемо и са сезоном 
наших добротворних турнира под називом „Тројка 
из блока“. Позив за суделовање у нашим 
активностима је отворен за све добронамерне људе.  
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
традиционалне Божићне акције помогла је 
породицу Радишић из Ходбине код Мостара.  
 
Родитељи Срето и Николина имају четворо деце: 
Eва (9), Љуба (8), Рада (6) и Урош (3), двоје деце 
има озбиљнијих проблема са ходом. Радишиће смо 
помогли пре две године куповином електричног 
шпорета.  
Помоћ се овај пут огледала у набавци грађевинског 
материјала. Укупна вредност обезбеђене помоћи 
износи 500 евра. 
 

 
Испоручен грађевински материјал за породицу 

Радишић 

 
 

 
 

 
Породица Радишић испред своје куће 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана.    

Помогнути 

Радишићи 
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Месец дана пред почетак јубиларне 5 сезоне турнира 
,,Тројка из блока", из Кладова нам стижу дивне 
вести - деветочланој породици Николић из села 
Велики Сип крај Кладова, који су посећени 
прошле године, реновирано је купатило и део 
куће, а вредност радова износи 294.983 динара. 
Отац Зоран и мајка Живадинка подижу седам кћери 
– Зорану (17), Јелену (13), Марину (12), Тању (9), 
Раду (9), Милицу (4) и једногодишњу Еугенију. Од 
средстава скупљених на изузетно посећеном 
турниру у Кладову прошле године и захваљујући 
нашим поносним спонзорима, донаторима и 
техничким спонзорима, као и несебичним залагањем 
Општине Кладово која се укључила у реализацију 
пројекта, реновирано је купатило и део куће у 
коме ће се наћи кухиња, купљена је веш машина, 
потпуно обновљена канализациона и струјна 
инфраструктура, од довода и одвода, преко нових 
санитарија и нове табле са осигурачима. 
 

 

 
Купатило породице Николић приликом прве посете 

организације Срби за Србе 

 

 
Реновирано купатило породице Николић 

 

 
Тања, Рада и Милица Николић у новој туш кабини 

Бољи живот 

за Николиће 
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На овај начин решен је горући проблем у коме је 
многочлана породица живела, а то је био проблем 
влаге. О томе смо већ писали када смо позивали 
добре људе да се укључе и помогну Николићима и 
Кладово је на тај позив одговорило. Вредним радом 
и након много решених проблема са земљиштем и 
затеченим стањем у кући, тим спортско-
хуманитарног пројекта ,,Тројка из блока’’ из Кладова 
уз помоћ добрих људи извео је велики подухват. 
 

 
 

 
Уређено и опремљено купатило и кухињски простор 

 
Мисија турнира - изградња и реновирање купатила 
још једном је показала колико су битни и од 
суштинског значаја за здрав живот услови за 
одржавање хигијене у многочланој породици са 
много потреба.  

Три генерације Николића - отац, мајка, седам кћери и 
бака и дека који их посећују свакодневно сада могу 
да наставе живот у далеко бољим условима за 
нормалан развој и одрастање деце и да покушају да 
вредним трудом и залагањем учине да им живот 
личи на бајку коју седам кћери својим бајковитим 
бројем већ наслућује. 
 

 
Реновиран простор који је планиран за нову кухињу 

 

Део реновираног простора за нову кухињу у кући 

породице Николић 

Бољи живот 

за Николиће 
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Постављена нова табла са осигурачима 

 

 
У разговору са мајсторима и породицом Николић 

 
Ситуација у којој живе Николићи далеко је од 
идеалне и помоћ ће им бити прекопотребна у 
годинама које долазе, али од ,,Тројке из блока’’ у 
Кладову засигурно имају веру у људе и у чудо 
братољубља које су доживели од својих дивних 
комшија и суграђана.  
 
Следећи турнир у Кладову заказан је за па 31. јул, па 
позивамо и овом приликом све спортисте и 
хуманисте из Кладова и околине да нам се придруже 
- то ће бити најлепши начин да прославимо нови 
почетак за Николиће, као и да се још једним 
спортско-хуманитарним спектаклом одужимо 
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима и 
свим добрим људима Кладова на великом успеху 
који смо заједно постигли. 

 
Захвалност донаторима од најмлађих у виду 

задовољства и осмеха 

 
Велико хвала и нашим донаторима из целог света и 
дивним волонтерима који су, као и увек, верно и 
предано, одрадили највећи део посла.  
 
Са великим оптимизмом очекујемо наредни турнир у 
Кладову и још једном вас позивамо да дођете да 
заједно још једном покажемо да ћемо урадити све 
што је у нашој моћи да помогнемо јер – ДЕЦА СУ 
НАША БУДУЋНОСТ! 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Бољи живот 

за Николиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
традиционалне Божићне акције испоручила је 
краву са телетом породицу Крстић из Гораждевца 
на Косову и Метохији.  
 
Родитељи Бобан и Слађана имају два сина, Лазара 
(5) и Дамјана (3).  
 
Отац Бобан се озбиљно бави сточарством, па нам је 
током радне посете крајем претходне године, 
пренео да би му од користи била још једна крава или 
два телета за узгој.  
 
Упућујемо велико хвала братству манастира Високи 
Дечани без којих ова акција, као и многе претходне, 
не би била реализована. 
 

 

 
Бобан Крстић поред своје нове краве са телетом 

 

 
Породица Крстић у порти манастира Високи 

Дечани 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 
 

Крава и теле 

за Крстиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
једног од својих највећих пројеката -  БОРБА 
ПРОТИВ ПОПЛАВА - завршила је акцију помоћи 
за породице са децом које су настрадале од 
последица поплава и клизишта током 2014. године 
на територији општине Лопаре у Републици 
Српској.  
 
Завршени су радови на изградњи три куће 
породицама Митровић, Гашић и Јокић. Укупна 
вредност помоћи износи 78.296 КМ. 
 

 
Клизиште је у потпуности онеспособило живот у 

кући породици Митровић 

 

Ове три породице су остале без својих домова због 
клизишта која су нанијела велику штету 
становницима Лопара. Прва породица којој смо 
помогли је породица Митровић. 
 

 
Постављање темеља за изградњу нове куће 

породици Митровић 

 

 
 
Милосавка Митровић је самохрана мајка четворо 
дијеце: Перице (19), Стојанке (17), Драгане (10) и 
Дражена (8). Били су приморани да се иселе из 
породичне куће која је оштећена током одрона, али 
се није срушила него је клизиште створило пукотине 
и нанијело велику штету после које више није 
безбједно живјети у њој. Породица се привремено 
преселила у локалну ветеринарску станицу и надала 
се да ће се стећи услови и да ће се вратити 
нормалном животу. 

Завршене куће 

у Лопарама 



 
 
 

Месечни извештај за март 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 10 

 

 
 

 
Тренутно стање куће породице Митровић 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе испунила је 
њихову наду и изградила за Митровиће кућу на 
плацу који је великодушно обезбједила општина 
Лопаре, а за изградњу је потрошено 23.357,60 КМ.  
 
На новој кући породице Митровић је настављено са 
радовима током 2015. године - урађена је фасада и 
уређена је унутрашњост.  
 
У наставку акције потрошено је 10.430,18 КМ и кућа 
је спремљена за усељење.  
 
Хуманитарна организација Срби за Србе је 2015. 
године предала кључеве од новог дома 
Митровићима. 
 

 
Срби за Србе са породицом Митровић у њиховом 

новом дому 

 
Општина Лопаре има план да у 2016. години доведе 
воду до куће како би породица коначно могла да се 
усели и врати нормалном животу.  
 

Укупна новчана средства која су потрошена за 
изградњу куће породици Митровић износе 
33.787,78 КМ. 
 

 
Породица Гашић испред своје старе приземне куће 

2014. године 

Завршене куће 

у Лопарама 
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Друга помогнута породица је породица Гашић. Они 
су живјели у приземљу куће која је током клизишта 
била затрпана блатом због незгодног нагиба терена. 
Код њих је било могуће на већ постојећем приземљу 
куће изградити нови дом, тако да се одмах прешло са 
речи на дела. 
 

 
Радови на дозиђивању новог спрата 

 
Многобројну породицу чине отац Цвијетин и 
супруга Марина који имају шесторо дијеце, од којих 
су двије ћерке удате. Са родитељима су још увек 
Дијана (24), Ристо (19), Винка (15), и Ивана (10 ). 
Са њима под истим кровом живе и Цвијетинови 
родитељи Дико и Пелка, и његов брат Ристо.  
Ристо има двоје дијеце - Данијела (12) и Блаженка 
(11). 

 
 

 
Тренутни изглед породичне куће Гашића 

 

 

Завршене куће 

у Лопарама 
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Најмлађи Гашићи поред материјала за унутрашње 

малтање 

 
До 2015. године кућа је озидана и покривена, а 
уложено је 13.857,03 КМ, док је у 2015. години 
купљена столарија и материјал за малтање 
унутрашњих зидова у вредности од 4.284,30 КМ.  
 
За остале радове на својој новој кући ће се 
побринути многобројна, вредна породица. 
 

 
Задовољна мајкa, Марина Гашић, са децом испред 

своје дограђене куће 

 
Укупна новчана средства која су потрошена за 
изградњу куће породице Гашић су 18.141,33 КМ. 
 
 

 
Испуцали зидови на кући породице Јокић, 2014. 

године 

 
Трећа породица којој је Хуманитарна организација 
Срби за Србе изградила кућу је породица Јокић из 
села Пипери. Мајска клизишта су покренула брдо 
изнад њихове куће и помјерила је. Кућа није 
срушена, али геолошка комисија је утврдила да 
породица Јокић мора напустити дом. 
 

 
Озидани темељи за нову кућу Јокићима 

 
Отац Сретен и супруга Љуба живе са троје деце 
Данијелом (20), Неђом (18) и Марком (13). Сретен, 
нажалост, болује од трихинозе. Поред дјеце, 
издржава и супругину мајку која болује од 
Паркисонове болести. Током године Јокићи су имали 
и смртни случај - након тешке болести Сретенова 
мајка је умрла. Породица Јокић живи у сиромаштву, 
без икаквих примања. 

Завршене куће 

у Лопарама 
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Радови током 2014. године на новој кући породице 

Јокић 

 

 
Заједничка слика са Јокићима испред нове куће 

До 2015. године у градњу новог дома за Јокиће 
уложено је 15.150 КМ, а наставак радова је слиједио 
и у 2015. години када је кућа покривена, столарија 
постављена и унутрашњи радови приведени крају.  
 
Током 2015. године утрошено је још 11.216,46 КМ. 
Сада породица Јокић напокон има кућу у којој могу 
мирно да живе. 
 
Укупна новачана средства која су потрошена за 
изградњу куће породици Јокић су 26.366,46 КМ. 
 
Породице Митровић, Гашић и Јокић се захваљују 
донаторима из целог света који су били уз њих када 
је најтеже и омогућили им нови кров над главом, као 
и добрим људима који су им помагали да се радови 
заврше. 

 
Уручење захвалнице Хуманитарној организацији 

Срби за Србе 

 

 
Захвалница општине Лопаре 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Завршене куће 

у Лопарама 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
традиционалне Божићне акције помогла је 
породицу Симовић из Херцег Новог у Црној Гори.  
Родитељи Велибор и Анастасија имају четворо 
дјеце: Василиса (9), близнакиње Јелена и Милица 
(7) и Владислав (4). Симовиће смо посјетили 
крајем јануара и договорили помоћ у виду 
куповине веш машине, ормара, радног стола и 
обуће за децу. Укупна вреност обезбеђене помоћи 
износи 504 евра. 
 

 
Веш машина ће највише помоћи мајци Анастасији 

 
Нова обућа за најмлађе Симовиће 

 

 
Радни сто за мале Симовиће, Василису, Јелену , 

Милицу и Владислава  

Помогнути 

Симовићи  
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Ормар који много значи Владиславу, Василиси, 

Јелени и Милици 

 

 
Породица Симовић се захваљује донаторима на 

пруженој помоћи 

Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана.     
 

 
 

 

Помогнути 

Симовићи  
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Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
традиционалне Божићне акције помогла је 
породицу Јаковљевић из Грачаца у Лици. 
Самохрана мајка Радмила има две ћерке Паолу (5) 
и Мариселу (3).  
Помоћ се огледала у набавци намештаја за дечију 
собу, тачније кревета са душеком, орамара, радног 
стола и комоде.  
 

 
Монитран кревет са насмејаним сестрама 

Јаковљевић 

 
Испоручен душек са летвицама 

 

 
Испоручени елементи за дечију собу 

 
Укупна вредност обезбеђене помоћи износи 460 
евра. 
 

Помоћ за  

Јаковљевиће 



 
 
 

Месечни извештај за март 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 17 

 

 
Склопљена дечија соба 

 

 
Самохрана мајка Радмила са ћеркицама Паолом и 

Мариселом 

Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 
 

 
 

 

Помоћ за  

Јаковљевиће 
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У склопу Божићне акције која је за циљ имала 
помоћ породицама на подручју Крајине, 
Хуманитарна организације Срби за Србе у 
сарадњи са удружењем „Жене Косовске долине“ из 
Далмације помогнуте су две породице набавком 
садница ораха. Породицама  Берић коју чине 
родитељи Богдан и Радмила и деца Ђорђе  (17), 
Милош (13) и Бојан (8) и Ченић коју чини 
самохрана мајка Данијела са ћеркама Анђелом 
(17) и Анастасијом (14) уручено је уз помоћ 
поменутог удружења по 30 садница ораха.  
 

 

Овим малим пројектом ове две породице започеће 
процес узгајања ораха, како би на тај начин 
омогућили себи додатне приходе, а самим тим и 
својој деци извеснију будућност.  
 
Укупна вредност помоћи износила је 1.030 евра. 
 

 
Три генерације породице Берић испред свог дома 

 
Захваљујемо се удружењу „Жене Косовске долине“ 
на пруженој подршци у оквиру наше традиционалне 
Божићне акције и позивамо све заинтересоване да 
се својим наменским прилозима придруже 
пројекту обнове просторија напуштене основне 
школе у селу Риђане које ће ово удружење користити 
за своје активности након обнове и санације.  
 

 
Породица Берић са обезбеђених 30 садница ораха 

Саднице за две 

породице 
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Саднице ораха 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе активно 
припрема велику традиционалну Васкршњу акцију 
на подручју Крајине, где ће у плану бити помоћ за 
око двадесетпет породица и подршка за два пројекта 
која ће бити на корист већем броју деце и људи из 
тих крајева. 
 

 
Анастасија и Анђела са баком и мајком Данијелом 

 
Породица Ченић са обезбеђених 30 садница ораха 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана.  
 

 
 

 

Саднице за две 

породице 
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Хуманитарна организација Срби за Србе успешно 
је завршила испоруку другог дела помоћи 
породицама на Косову и Метохији у склопу 
Божићне акције. Током фебруара испоручен је 
већи део помоћи породицама које су претходно 
посећене крајем децембра претходне године. 
Током Божићне акције помогнуто је 14 српских 
породица у енклавама и на северу Космета у укупној 
вредности од 1.450.000 динара. 
 

 
Породици Ристић обезбеђен је шпорет на дрва 

 
Породицу Ристић чине родитељи Сретен и Соња и 
чак  петоро деце Снежана (16), Јована (15), Милош 
(11) и Ивана (10). Покренут је и велики пројекат за 
породицу Ристић како бисмо прикупили средства да 
им се среди неколико просторија у приземљу 
њихове, благо речено, неусловне куће.   

Велики проблем представља незапосленост 
родитеља која за собом повлачи и разне друге 
проблеме, као и непостојање озбиљног центра за 
социјални рад јер је овој породици пре свега 
потребан један добар социјални радник. 
 

 
 

 
Породици Милана Милићевића из Сочанице 

обезбеђена је крава 

 
Осим породица јужно од Ибра, у овој акцији 
помогли смо и породици Милићевић из Сочанице 
код Лепосавића у северном делу Косова и Метохије. 
Породицу чине отац Милан, мајка Снежа и деца 
Јана (17), Перица (14), Николина (11) и Михајло 
(4). Домаћин Милан ради у Водоводу, примају 
дечији додатак и баве се пољопривредом, а ми смо 
им обезбедили и једну краву како би могли да 
обезбеде млечне производе за своје потребе и 
продају. 

2. део помоћи 

за КиМ 
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Стање купатила приликом прве посете 

 

 
Реновирано купатило породице Арсић 

 
У Новом Бадовцу покрај Грачанице смо помогли 
младом брачном пару Арсић. Родитељи Милош и 
Драгана имају два сина, Ђорђа (3) и новорођенче 
Тодор.  

За потребе санације зида у купатилу купили смо им 
плочице, кнауф и изолацију. 
 

 
Постављене нове плочице у кухињи породице Арсић 

 

 
Иван Јовић поред испорученог грађевинског 

материјала 

2. део помоћи 

за КиМ 
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Породицу Јовић из Липљана чине родитељи Иван и 
Јелена, а са њима у домаћинству живе Иванова 
мајка и двоје дечице Анђелина (5) и Николина (1).  
 
Кућа је у доста лошем стању, па смо њима 
обезбедили грађевински материјал за санацију 
зидова. 
 

 
Иван Јовић поред испорученог грађевинског 

материјала 

 
Породица Милић из Скуланева живи у једној малој 
скученој соби у тешким условима.  
 
Породицу чине родитељи Игор и Вера и деца 
Николија (2) и Неда (1). Њима смо обезбедили 
краву са телетом. 

 
Грађевински материјал за породицу Јовић 

 

 
Породица Милић са испорученом кравом и телетом 

 
Позивамо све надлежне институције, удружења и 
појединце да спознају озбиљност целе безбедоносне 
ситуације у нашој јужној покрајини и да својим 
скромним ДОНАЦИЈАМА обезбеде српској дечици 
безбрижније детињство. 

2. део помоћи 

за КиМ 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
традиционалне Божићне акције помогла је 
породицу Станковић из села Пожарница у околини 
Тузле. Породица броји пет чланова: бака Славојка, 
њен син Драган са женом Бранком и два сина 
Михајлом (6) и Александром (2). Помоћ се 
огледала у набавци краве са телетом. Укупна 
вредност обезбеђене помоћи износи 2.600 КМ. 
 

 

 
Куповина и превоз краве до породице Станковић 

 

 
Мали Михајло Станковић највише се обрадовао 

телету 

 
Породица Станковић је прије грађанског рата у БИХ 
живјела у месту Пожарница које је удаљено 10 км од 
Тузле у Федерацији Босне и Херцеговине.  
 
Пожарница је било српско село које је бројало 
неколико стотина српских домаћинстава. Током рата 
Срби су напустили своје домове и преселили се у 
Републику Српску.  

Крава и теле 

за Станковиће 
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Као и Станковићи које је пут довео до Бијељине где 
су живјели у избјегличком насељу до 2001. године. 
 

 
 

 
Крава са телетом стигла код породице Станковић 

 
Када су се вратили у своје домове нису много тога ни 
затекли, на кућама је нанешена велика материјална 
штета.  
 
За помоћ породици обратио нам се Жељко Пантић из 
Удружења младих „Обнова".  

Станковићи немају никаква примања, веома је тешко 
наћи посао у Тузли за једног Србина. 
 
Село је одсечено од Тузле, немају абуланте, 
продавнице, градског превоза, када било шта затреба 
мора се ићи до града.  
 
Крава која им је угинула давала је довољно млијека 
како за укућане тако и за продају, а новац од продаје 
млијека Станковићима је био највећи извор прихода. 
 

 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе је уз помоћ 
донатора обезбједила средства за куповину краве са 
телетом. Велика срећа и сузе радоснице су виђене на 
лицима Станковића.  
 
Породица је пресрећна и захвална свим донаторима 
који су им обезбједили велику помоћ. 

Крава и теле 

за Станковиће 
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Михајло Станковић, који се највише обрадовао 

телету, изводи теле из камиона 

 

 
Отац Драган са мајком Славојком, сином Михајлом 

и телетом испред куће 

 
 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 
 

 

Крава и теле 

за Станковиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе увек 
прилагођава помоћ превасходно потребама деце, а 
овај пут је у Пироту завршена једна необична и 
посебна акција - породици Пешић из Пирота, која 
има креативну радионицу под именом „Наша мала 
породична ствараоница", обезбеђена је крајем 
марта машина које ће им унапредити рад и 
омогућити да наставе да стварају боље и лепше 
креације од којих живе, а које и улепшавају живот 
њиховој деци. Породицу Пешић чине родитељи 
Момчило и Ирена и четворо деце: Матија (10), 
Сергеј (9), Доротеја (8) и Амелија (5), а ових дана 
чекају и пето дете! Вредност купљене машине 
износи 499 евра. 

 

 
Креативци на окупу 

 
Деца су наша будућност 

 
Док бате и секе са нестрпљењем чекају бебу, стигла 
је и нова помоћ за ову благословену, вредну и 
поштену породицу. Захваљујући донаторима из 
целог света помогнута је породица Пешић и 2015. 
године. И тада им је, поред реновирања куће, 
помогнуто да прошире свој креативни посао. Нова 
машина ће им помоћи да још више посао процвета. 

 

 
Стварање уметности 

СЗС  усрећили  

Пешиће 
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Њихова идеја је да уметност стварају у свим могућим 
облицима, од квалитетних слика које сликају отац и 
мајка, до најразличитијих играчака за најмлађе и за 
мало старије. Њиховим идејама нема краја, а једино 
што им је стајало на путу и правило проблеме су, 
наравно, финансије. Хуманитарна организација Срби 
за Србе набавила је Пешићима оруђе за рад које је 
много различито од свих оних које најчешће 
потребују социјално угрожене породице. 
 
Отац Момчило има здравствени проблем и не може 
да оре или брине о фарми али одлучио је, одавно, да 
не очајава него да се бори свим силама. А нашао је 
силу у лепоти, у уметности, у креативности. Ова 
акција је посебна јер, не само да хлебом храни 
породицу донација нове и модерне машине, већ 
отвара деци која расту окружена стваралачком 
енергијом нови свет и нове могућности - буди 
машту, развија идеје и утире стазу напредка. 

 

 
Мајстор на делу 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе овом 
акцијом такође наставља светлу традицију пиротских 
старих заната - Пешићи сходно могућностима праве 
и ћилиме и остале вредне уметнине из пиротског 
краја и тако не дозвољавају да се угаси богато 
наслеђе.  
Спајајући борбу за лепшу будућност наше деце и 
одбрану заната из прошлих времена, створен је, 
захваљујући све већем броју донатора из целог света, 
нови свет и нова прилика за Пешиће. 

 
Задовољни Пешићи са новом машином 

 

 
Вредне руке маме Ирене 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 

СЗС  усрећили  

Пешиће 
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У суботу 19. марта, на празник Св. Теодора у 
манастиру Комоговина недалеко од Костајнице у 
Хрватској, на иницијативу Владике Епархије 
Горњокарловачке Герасима, Хуманитарној 
организацији Срби за Србе свечано је додељен 
Орден Светих новомученика горњокарловачких. 
Орден је примио председник Игор Рашула заједно 
са члановима организације који су за ову прилику 
допутовали из Београда. Изузетна част коју је Српска 
православна црква указала Хуманитарној 
организацији Срби за Србе уследила је након 
спроведених бројних хуманитарних акција помоћи 
повратничким породицама у Славонији, Банији, 
Кордуну, Лици и Далмацији протеклих година. 
 

 
Владика Епархије Горњокарловачке Герасим уручује 

орден Светих новомученика горњокарловачких 

Игору Рашули председнику Хуманитарне 

организације Срби за Србе 

 
 

 
Срби за Србе са владиком Герасимом испред 

манастира Комоговина 

 
Након Ордена Светог Саве који је организација 
Срби за Србе примила у Грачаници на Видовдан 
2015. године од стране Патријарха Иринеја, Орден 
Светих новомученика горњокарловачких је највише 
одликовање примљено од стране једне Епархије 
Српске православне цркве.  
 
Дела говоре више од речи, а хуманитарна дела у 
епархији Горњокарловачкој свакако нису прошла 
незапажено.  
 
Захвалност народа који је у претходним годинама 
примио помоћ организације препознала је и српска 
Црква и овим орденом наградила досадашње 
доброчинство и прегалништво. 
 

СЗС примили 

још један орден 
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Срби за Србе испред манастира Комоговина 

 
Након свечаног чина уручења ордена, представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе посетили су 

манастир Јасеновац и некадашњи злогласни 
јасеновачки логор како би одали пошту стотинама 
хиљада људи и деце који су мучки злостављани и 
убијани у периоду током Другог светског рата. 
 

 
Срби за Србе испред манастира Јасеновац 

 
Подржите даљи рад и активности Хуманитарне 
организације Срби за Србе: 
 
http://www.srbizasrbe.net/donacije/  
 
Деца су наша будућност! 
Хуманитарна организација 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

 
Срби за Србе одали су пошту настрадалима у логору 

Јасеновац 

 

 
 
Пошаљи СМС на 7763 и донирај 100 дин. 
(само у Србији: Телеком, Теленор и ВИП мреже) 
 
Пошаљи СМС “SZS” на 81190 и донирај 2,99 EUR 
(само у Немачкој) 

СЗС примили 

још један орден 
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Хуманитарна организација Срби за Србе, одазвала 
се позиву Црквене Општине Чапљина да помогне 

опремање библиотеке света Стана Арнаут у 
Пребиловцима.  
 
Том приликом испоручен је први пакет од 53 књиге 
сходно потребама поменуте новоустановљене 
библиотеке. Логистичку подршку пружили су 
пријатељи из студентске фондације "Осмех на дар", 
а овај пројекат као и многи претходни који се тичу 
прикупљања књига започет је уз велику помоћ нашег 
дугогодишњег сарадника г-дина Банета Којића и 
његових пријатеља. 
 

 
Испоручене књиге за библиотеку у Пребиловцима 

 

Пројекат опремања библиотеке у страдалним 
Пребиловцима је од великог значаја и наша 
организација уз помоћ својих сарадника ће наставити 
да пружа подршку овом пројекту. 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Књиге за 

библиотеку 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
поставила је почетком марта донаторску кутију у 
приземљу (код мегамаркета) Тржног центра 
Стадион (Stadion Shopping Center). Укупан приход 
који буде прикупљен у кутији биће искоришћен за 
помоћ српским вишедетним социјално угроженим 
породицама.  
 
Захваљујемо се људима из Тржног центра Стадион 
(Stadion Shopping Center) који су подржали највећи 
пројекат организације „Деца су наша будућност".  
 
Тржни центар Стадион се налази у улици Заплањска 
32, београдска општина Вождовац. 
 

 

 
 

 
 

 

СЗС кутија у 

ТЦ Стадион 
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Реп, поп, "турбо фолк ", народњаци... Какав утицај 
има музика на младе, покушали су да одговоре на 

трибини на Православном Богословском 
факултету у Београду они који је и стварају.  
 
Иду ли религија и музика заједно?  
Шкабо из БС и ТХЦФ на трибини на Богословском 
факултету! У препуној сали са младима су 
разговарали Шкабо из Београдског синдиката, 
Стефан и Боре из групе "ТХЦ Ла Фамилиа", и 
Никола Станоев - Ујка Џо. Присутнима се обратио 
и Милош Симовић, портпарол организације за 
младе "Срби за Србе". 
 

 
 
Шкабо је "пробио лед" откривајући како до скоро 
није гледао на ствари баш овако. 

- Кад су ми неки људи први пут рекли да моји 
текстови имају везе с религијом, нисам то 
капирао и морао сам да седнем да размислим. 
Онда сам схватио да свако музику доживљава на 
свој начин. И данас сам заправо поносан и драго 
ми је због тога - рекао је и Шкабо. 
 
Момци су се дотакли народне музике и нагласили да 
постоји квалитет и смеће. Млади Никола је објаснио 
да је довољно слушати текст. 
 

 
 
- Каква је то песма с текстом: "Ја имам ћерку, а 
она је женско" ?! 
 
Студенти су имали могућност да СМС порукама 
постављају питања гостима, па је тако ситуација 
постала мало озбиљнија када су Стефана и Борета 
упитали како њихов назив групе може бити узор и 
нешто што је добро за младе. (мисли се на део ТХЦ 
који је саставна супстанца марихуане). 
 

 
 

Трибина на 

Богословском ф. 
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- Ми певамо истину и та супстанца је била део 
наше прошлости. Данашњи млади људи морају 
да нађу свој пут - рекао је Стефан. 
 
- Ми смо се усмерили на стварање и рад, а назив 
је настао кад смо били клинци. Сами знате шта је 
све доступно на улицама Београда. Ово "Ла 
фамилија" додато је нешто касније и много је 
битније - нагласио је Стефан.  
 
Док су у препуном амфитеатру ођекивали аплаузи, 
репери су објашњавали студентима колико је битно у 
животу остати на правом путу. 
 

 
 
Иначе, сви репери учествују у организацији "Срби за 
Србе", о чему је говорио Милош Симовић. 
 
- Шкабо је сам дошао и изразио жељу да помогне. 
Исто је било и с члановима ТХЦ-а. "Рекли су - 
ово је добра ствар и помоћи ћемо", испричао је 
Милош. 
 

 
 

Још једно од студентских питања директно се тицало 
музике коју стварају репери - да ли мисле да су нека 
њихова дела где се пева о дроги и сличним стварима 
исправна. 
 
- Наша музика је све оно што постоји. Реални смо 
и заиста ако погледате око себе видећете да је 
доста ствари из наших песама тачно, објашњавали 
су репери. 
 

 
Бошко Ћирковић Шкабо  

 
А студенти су били презадовољни. 
 
- Требало би организовати овакве ствари чешће, 
јер је прошла трибина о музици одржана још 
2012. године - рекао нам је један од студената. 
 

 
 
Репери настављају да шире свест јавности и утичу на 
младе, па је само питање где ће се следећи пут 
појавити. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Трибина на 

Богословском ф. 
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У суботу, 5. марта чикашки огранак Хуманитарне 
организације Срби за Србе позван је да приствује 
Крајишком прелу. Позив је лично стигао од 
Удружења Крајишких Срба „Прело", тачније од 
председника Петра Путића и потпредседника Душка 
Чучковића. Редовни пратитељи рада Хуманитарне 
организације Срби за Србе, имали су жељу да 
започну сарадњу са нама како би заједно помогли 
што више Срба у Српској Крајини. 
 

 
 

 
 
Хуманитарно вече је одржано у сали манастира Нова 
Грачаница, близу Чикага. Ово је било годишње 
дружење окупљених крајишких Срба у Чикагу који 
су се полако деценијама нашли у Чикагу, далеко од 
своје домовине.  
 

 
Председник СЗС САД Петко Петковић обраћа се 

присутнима 

 
Сваке године, Крајишници из Чикага одрже њихово 
прело и изаберу неколико хуманитарних пројеката да 
помогну, а ове године су одлучили да укључе 
Хуманитарну организацију Срби за Србе, како би се 
помогле српске породице у Српској Крајини. Тачна 
цифра прикупљених донација ће се знати после 
годишње седнице за неколико дана, али већ је 
прикупљено преко $450 за породице у Српској 
Крајини. 

Крајишко прело 

код Чикага 
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Хуманитарно вече је много лепо посећено и лепо 
расположење је било међу свима присутних. Преко 
400 гостију је било доказ да Срби у Чикагу могу да 
се окупе на дружењу и за помоћ Србима.  
 
Међу гостима су били уважени гости попут 
генералног конзула Србије Дејана Радуловића, 
познати певачи, глумци и фолклорни ансамбл. 
 

 
 
Током вечери приметили смо да су углавно сви 
упознати са радом организације Срби за Србе и врло 
детаљно прате наше Васкршње и Божићње акције у 
Српској Крајини. Осим Срба из Крајине, присутнима 
из Чикага се чини да смо међу јединима који редовно 
помажу Србима у Крајини. 

 
 

 
 
Чикашки огранак Срби за Србе је много поносан што 
је био позван да присуствује на овако лепом 
дешавању и да започне сарадњу са организацијом 
која већ 15 година функционише у Чикагу. 

Крајишко прело 

код Чикага 
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У среду 16. марта у сарадњи са пријатељима из кафеа 
„Српска кућа пива" на Црвеном крсту у Београду, 
Хуманитарна организација Срби за Србе 
организовала је добротворно вече.  
Током вечери уз пријатну атмосферу и дружење 
прикупљали су се прилози.  
Посебну захвалност упућујемо људима пиваре Crow 
из Вранова код Смедерева који су се одрекли 
профита и од продаје свог пива сав приход је отишао 
у хуманитарне сврхе.  
На крају вечери у донаторској кутији укупно је 
прикупљено 25.670 динара. 
 

 
Пријатељима из кафеа „Српска кућа пива" уручена 

је захвалница од стране Хуманитарне 

организације Срби за Србе 

 
 

 
 

 

Ново дружење 

у Београду 
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Јасна порука - НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

 
Још једном желимо да се захвалимо пријатељима 
из кафеа „Српска кућа пива", као и свим људима 
добре воље који су својим присуством и прилозима 
допринели да нам свима вече остане у лепом сећању. 
 

 

Ново дружење 

у Београду 
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У време када је истинска солидарност све ређа 
појава, заблистају нови људи и поврате нам веру 
у хуманост, инспиришући нас да будемо бољи и 
поносни на себе и своје порекло. Живот у Канади 
нам свакодневно сервира нове изазове, за које многи 
од нас нису ни знали да постоје. Фандрејзинг - 
сакупљање новца на добровољној бази за нешто или 
некога у Канади је саставни дио живота. Готово 
свакодневно смо изложени писмима, телефонским 
позивима, специјалним догађајима, добротворним 
концертима, утакмицама, маратонима, који за циљ 
имају скупити одређену суму новца, која ће 
променити свет. Постоји права армија организација, 
фондација, друштава и асоцијација, које раде само на 
томе током целе године, али су нарочито активне у 
сезони давања, пред Божић и Нову годину. 

 
Дивно је бити добротвор и не постоји лепши осећај 
него кад помогнемо некоме, кога у највећем броју 
случајева и не познајемо. Пробуде се у нама она 
топла осећања људскости, да смо учинили нешто 
добро, дали мали допринос човечанству. 

 

У мору таквих организација заблистала је једна 
хуманитарна организација, која је осмислила до 
сада невиђен систем транспарентности и потпуне 
финансијске отворености према својим 
донаторима. Та транспарентност и пуна 
одговорност се огледа на сваком кораку њиховог 
рада, који је месечно документован и јавно 
доступан у било које доба. 

 
Стање на банковним рачунима се дневно 
објављује, као и имена свих донатора и износи 
донација.  

Сва утрошена средства су документована 
рачунима, који су објављени на интернет 
страници у извјештајима акција, заједно са 
сликама и видео записима по завршетку акција. 
 
Невероватно! Да ли сте негде видели овакав вид 
отворености и комуникације са донаторима? 
Сигурно да нисте, а да ствар буде интересантнија, 
ради се о нашој, српској хуманитарној 
организацији! 
 

Скроман почетак и снажан раст организације 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе је настала 
2005., а званично је регистрована 2007. године у 
Београду. Организацију су покренули млади и 
образовани људи, који су прво ударили здраве 
темеље, искључиво засноване на поштеном, 
стрпљивом и истрајном раду.  
Мотив оснивања је била борба против беле куге, која 
је захватила српски народ,  те да се скупљена 
средства користе за набавку помоћи породицама са 
великим бројем деце, које живе у тешким условима у 
сиромаштву. Цркве и манастири су одличан извор 
информација о таквим породицама, јер Срби за Србе 
редовно обилазе локалне цркве и манастире на 
терену. 
 

 
 

СЗС  Канада у 

медијима 
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Поред бројних признања за свој десетогодишњи 
рад су одликовани и орденом Светог Саве другог 
реда од стране Његове Светости Патријарха 
Иринеја, на Видовдан 2015., у манастиру 
Грачаници на Косову (слика изнад). 
 

Ови млади људи су се окупили око идеје да 
повежу Србе у матици и дијаспори, да пробуде 
снагу и покрену солидарност унутар српског 
народа, а све у циљу да се помогну материјално и 
морално угрожене српске породице. 
 
Свако је добродошао да се укључи и да се придружи 
у акцијама на терену, приликом обиласка породица и 
испоруке помоћи. Избором имена Срби за Србе су 
уједно описали и мисију, а то је је да кроз своје 
проекте утиче на свест српског народа и стварање 
квалитетнијег друштва за будуће нараштаје.  
Циљ организације је да се породице помогну да 
стану на своје ноге, да постану вредни чланови 
друштва, који ће живети од свог рада и евентуално 
постати и сами донатори другима у невољи. Не може 
боље! 
 
Принцип рада ХО Срби за Србе се заснива на томе 
што прво посете фамилије и у разговору 
идентификују кључне проблеме породице. У складу 
с потребама, помоћ се огледа у виду набавке 
грађевинског материјала, стоке и пољопривредних 
машина, поправке или доградње стамбеног објекта 
или штале, беле технике, средстава за рад итд. Срби 
за Србе никада не пружају новчану помоћ 
породицама, јер сматрају да су одговорни пред 
донаторима обезбједити оно што је најпотребније и о 
томе направити детаљан извештај. Такви извештаји 
постоје о свакој помогнутој породици на интернет 
страници www.srbizasrbe.org 
 
Срби за Србе су направили праве подвиге помажући 
угроженима од поплава 2014. године. Испоручили су 
преко 700 комада беле технике, грађевински 
материјал и опрему за поправке оштећених кућа и 
објеката на подручју Србије и Републике Српске.  
 
Организација је од настанка скупила преко 
1,422,000.00 еура и помогла преко 1,400 породица, 
које живе на подручју Србије, Црне Горе, Хрватске, 
Херцеговине, Републике Српске и Македоније.  

Помоћ је у више наврата допремана у домове 
здравља, болнице, народне кухиње, средње и 
основне школе и друге установе које се превасходно 
брину о добробити деце. 
 
Слоган организације је „Деца су наша будућност"! 
Срби за Србе досежу и најудаљенија села у свим 
крајевима Балкана где живе Срби, а посебан акценат 
се ставља на Косово и Метохију, као колевку нашег 
православља и културе. 
 

Племенитост донатора из целог света 
 
Захваљујући донаторима из целог света, данас многе 
породице живе у топлим домовима, деца спавају у 
новим креветима, имају воду и струју, купатило, 
шпорет, фрижидер...  
 
Својом племенитошћу, донатори су им улили наду и 
веру да неко мисли на њих, дали снагу да остану на 
својој дедовини и граде потомство на својој земљи. 
За десет година постојања, организација је снажно 
расла и проширила се у неколико земаља.  
 
Постоје регистровани огранци у Аустрији, Немачкој, 
Швајцарској, Сједињеним Америчким Државама, 
Републици Српској, Црној Гори и Канади, као и 
клубови пријатеља организације у Аустралији и 
Холандији. Ова снага се градила органски, природно, 
јер је из пројекта у пројекат доказано поверење, 
одговорност и транспарентност препознало своју 
публику и истомишљенике, донаторе из целог 
свијета. 
 

 
Срби за Србе Канада 

СЗС  Канада у 
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Нови огранак у Канади 
 
Од новембра 2015. године је званично регистрован 
канадски огранак Сербс фор Сербс Цанада, као 
непрофитна организација. И пре регистрације 
огранка, пријатељи организације СЗС из Канаде су 
имали неколико успешних акција, када су скупили 
новац којим су помогли неколико породица: 
самохраној мајци Пециреп из Вишеграда са четворо 
деце су помогли да јој се купи кућа, самохраном оцу 
породице Срдић са шесторо деце из села Амајлије 
код Бијељине је подигут спрат на кући, а сличну 
помоћ послали су у виду доградње куће породицама 
Вранић из Београда са једанаесторо деце, 
Ђорђевићима са четворо деце из села Штрпце на 
Косову, Бјелановићима из Кистања, Крајина са 
четворо деце, а Перовићима код Чачка је направљена 
штала, јер се стара потпуно распала. 
 
Управни одбор канадског огранка сачињавају: 
Ангелина Рачић-председник, Мирјана Бркић-
подпредседник, Лидија Боројевић-благајник, Олга 
Лукић-комуникације и Драгана Кубура-секретар.  
 
Иако долазе из различитих крајева: Ангелина и 
Драгана су из Сарајева, Лидија са Баније, а Мирјана 
и Олга рођене у Канади, а пореклом из Херцеговине 
и Далмације, ове вредне жене су осетиле искрену 
потребу да радом и ангажовањем у Канади помогну 
свом народу у Отаџбини. 
 
Канадски огранак Serbs for Serbs Canada је до сада 
имао две божићне кампање под називом In Time For 

Božić, као и два дружења уз палачинке названим 
Палачинка журка у Српском центру у Мисисаги, 
Онтарио. Укупна сума новца прикупљена у свим 
овим акцијама износи $40,400!  
 
Апликација за статус добротворне организације је у 
процесу од новембра 2015. године, који траје 6 до 8 
мјесеци, и када буде одобрена од канадских власти, 
ХО Serbs for Serbs Canada ће бити у могућности да 
издаје потврде о донацијама (tax receipts). 
 
Наредно дружење уз палачинке је заказано за 15. мај 
у Српском центру у Мисисаги, одмах након свете 
литургије. Све информације о организацији наћи 
ћете на следећим интернет страницама: 

www.srbizasrbe.org  
www.serbsforserbs.org  
www.facebook.com/sfscanada    
 
А сва питања која имате пошаљите на адресу: 
serbsforserbscanada@gmail.com 
 
Сербоси из Калгариа 
 
Пријатељи организације СЗС из Калгариа - Сербоси, 
коју чини десет породица, мјесечно издвајају у 
просјеку по 30 долара и од 2009. год. су послали у 
ХО СЗС око 32,000 долара! Овакав начин 
организоване мјесечне помоћи је веома импресиван 
и инспиративан, а идејни вођа је Драган Вујић. Кад 
се Срби сложе, дешавају се велике ствари! 

 
Зрно по зрно 

 
Кад прошетате тржним центрима, видите волонтере 
неке организације као што су Salvation Army или 
UNICEF, како стоје и својим звончићима покушавају 
да привуку вашу пажњу. Они скупљају новац и то 
сигурно раде из најбоље намере. Новац ће потом 
бити усмерен за децу Африке или неке трагичне 
дестинације, које је задесила несрећа. Поучени 
искуством, ко ће онда нама помоћи, ако не ми сами 
себи? 

 
Зрна песка чине планину, а ми појединачно смо једно 
зрно. Замислите да свако зрно крене ка својој 
планини. Градити те планине је наша обавеза према 
прецима који су гинули за свој идентитет, језик и 
нацију, као и света, хришћанска дужност да исто 
сачувамо за своје потомство и будућа покољења. 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
поставила је крајем марта две донаторске кутије у 
Београду и то у холу Факултета политичких наука 
и холу Београдске пословне школе.  
 
Укупан приход који буде прикупљен у кутијама биће 
искоришћен за помоћ српским вишедетним 
социјално угроженим породицама.  
 
Захваљујемо се људима са Факултета политичких 
наука и Београдске пословне школе који су 
подржали највећи пројекат организације „Деца су 
наша будућност".   
Факултета политичких наука се налази у улици Јове 
Илића 156, а Београдска пословна школа у улици 
Краљице Марије 73. 
 

 

 
Донаторска кутија у холу Београдска пословне 

школе 

 

 
Донаторска кутија у холу Факултета политичких 

наука 

 

 
Донаторска кутија у холу Факултета политичких 

наука 

Нове СЗС 

кутије у БГ-у 
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У Великој сали Руског дома 11. марта одржана је 
годишња додела захвалница Удружења Срба 
Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
Манифестацију је организовало Удружење Срба 
Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
Разговарано је о хуманитарном раду организације, 
помоћи настрадалим од поплава 2014. године. 
Хуманитарној организацији Срби за Србе 
уручена је захвалница за хуманитарни рад и 
помоћ српском народу. 
 

 

 
Захвалница уручена Хуманитарној организацији 

Срби за Србе 

 
Приказан је документарни филм о овим догађајима, а 
заслужним појединцима и институцијама који су 
својим деловањем допринели раду Удружења биле 
су додељене захвалнице. 
 
Вече је улепшао музички програм и наступ гуслара 
Милана Мрдовића. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС примили 

захвалницу 



 
 
 

Месечни извештај за март 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 43 

 

 
 
У недељу 27. марта у Установи културе Палилула 
плесна група „Флај" извела је музичко-сценски 
спектакл Пут око света, а улазница је била донација 
убачена у донаторску кутију Хуманитарне 
организације Срби за Србе и на овај начин 
прикупљено је чак 13.028 динара!  
 
Препуна сала уживала је у плесу талентованих 
девојчица, а посебно је свима било пуно срце због 
племените идеје плесне групе Флај.  
 
Дуга и успешна сарадња Хуманитарне организације 
Срби за Србе и групе Флај одвија се у оквиру 
спортско-хуманитарног пројекта „Тројка из 
блока". 
 

 

Гости на већини турнира у Београду добро знају да 
на паузи најчешће на терен истрчавају прелепе 
играчице које покажу своју уметност плеса.  
 
Добра забава, добра музика и добри људи окупљени 
око племените мисије инспирисали су руководиоце 
плесне групе Флај да направе оригиналну 
организацију са улазницама на своју представу. 

 
Стајаће улазнице биле су добар повод да се људи 
упознају са радом Хуманитарне организације Срби 
за Србе приликом убацивања новца у кутију. Деца су 
убеђивала родитеље да су то најбоље улазнице, а чак 
и деца која су наступала су протрчавала и у паузама 
убацивала за карту за другаре који су им дошли. 
 

 
 
На крају представе гледаоцима се обратио Урош 
Марковић испред пројекта „Тројка из блока" и 
укратко представио рад Хуманитарне организације и 
досадашње успехе и захвалио свима на 
великодушности приликом доласка на представу.  
 
Пут око света плесне групе „Флај" најављује пут 
око света „Тројка из блока" која ове године гостује 
у преко 40 градова. Хвала добрим људим из плесне 
групе и њиховим пријатељим и гостима који су на 
најлепши начин најавили сезону турнира која је све 
ближа. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Плесна група 

Флај за СЗС 
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У ФЕБРУАРУ 889 СМС ПОРУКА НА 
7763 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта 2015. године 
националну кампању за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним 
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем 
хуманитарног СМС броја 7763 у току фебруара 
пристигло је укупно 889 порука. Хуманитарна 
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је 
послати празну поруку или са текстом по жељи. 
Цена поруке је 100 динара (без провизије 
оператера). Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима организације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 
 

 

РЕКОРНЕ ПОСЕТЕ НА САЈТ СЗС И 
ФБ 

 

 
 
Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је у уторак 
01. марта 2016. године 12 милиона посета почев од 
2007. године када је и постављен бројчаник на сајт, 
са готово милион нових посета од краја новембра 
до краја фебруара.  
 
Такође, званична фејсбук страница забележила је 
више од 200.000 пратилаца. Ово је свакако додатна 
подршка нашем хуманитарном раду и акцијама 
помоћи социјално угроженим породицама широм 
Србије, Републике Српске и региона. 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Активности 

током марта 
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Хуманитарни 

СМС број 7763 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 
Позивамо све пријатеље организације који су у 
могућности да поставе донаторске кутије у својим 
локалима да нас контактирају на следећи емаил: 

c3c.org@gmail.com 
 

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

БЕОГРАД 
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13 
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4 
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а 
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63  
    (Тржни центар Видиковац) 
- Филолошки факултет, Студентски трг 3  
    (у холу факултета) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А  
   (Браће Јерковић)  
- Клуб друштвених игара "Као некад", Јна ББ   
   (Борча - Стадион Фк БСК) 
- Паб ПаБрдо, Пожешка 56 (Тржни центар) 
- Фото студио Express, Пилота Михајла  
   Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а 
    (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а  
   (Жарково) 
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА, Булeвар Зорана 
    Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд) 
- ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља 
     Александра 525 (Мали Мокри Луг) 
- Фитнес клуб Голиат- Милана Ракића 75 (Звездара) 
- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
- ТЦ Мекрур - Партизанске авијације 2 (Н. Београд) 

- Printy Star - Никшићка 5/1 (Београд) 
- Сервис компјутера Xelart - Антифашистичке  
    борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 
- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун) 
 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 

ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

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 
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2 
 

ВРШАЦ 
- Пицерија Беба, Зелена пијаца бб 
 

НОВИ САД 
- ТЦ Меркур, Руменачка 150 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130 

.................................................................................................. 
ПАЛЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб  
   (СЗС канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1  
 

ФРИДРИХСХАФЕН - НЕМАЧКА 
- Храм Св. Срп. новомученика у Фридрисхафену,  
Adelheidstr. 4 , 88046 Friedrichshafen 
 

ХАМИЛТОН - КАНАДА 
- Scaut cafe,100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2 
-Golden Grain Bakery,Hwy 8,Stoney Creek,On L8G1 C2 
 

ЧИКАГО - САД 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,  
    Chicago, Illinois  
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence  
    Avenue, Harwood Heights, 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 2016. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 70 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 48  
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 32 
5. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
6. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
7. Abbvie employee /САД/ - $ 20 
8. Abbvie employee /САД/ - $ 25 
9. Милорад Б. /САД/ - $ 30 
10. AT&T employee /САД/ - $ 97,56 
11. Microsoft employee /САД/ - $ 115 
12. CVS Caremark /САД/ - $ 1.000 
13. Никола Б. /Србија/ - 300 дин. 
14. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
15. Горан Ђ. /Србија/ - 2.000 дин. 
16. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
17. Немања Т. /Србија/ - 2.000 дин. 
18. Породица Арсић /Србија/ - 4.000 дин. + 10 € 
19. Данијел П. /Словенија/ - 50 € 
20. Анонимно /Немачка/ - 50 € 
21. Анонимно /Република Српска/ - 24 € 
22. Љубо В. /УАЕ/ - 30 € 
23. Анонимно /Канада/ - 100 € 
(пројекат за Косово и Метохију) 
24. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
25. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
26. Фрфе /Норвешка/ - 20 € 
27. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
28. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
29. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
30. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
31. Dаnny V. /Холандија/ - 5 € 
32. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
33. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
34. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
35. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
36. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
37. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
38. Гордана /Аустрија/ - 20 € 
39. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
40. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
41. Мира Д. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
42. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
43. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
     (пројекат за Косово и Метохију) 

44. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
45. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
46. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
47. Александар П. /Немачка/ - 20 € 
48. Зоран П. /Немачка/ - 35 € 
49. Александар Г. /Швајцарска/ - 50 CHF 
50. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD 
51. Александар Ћурчић /Канада/ - $ 250 CAD 
52. Сербоси Калгари /Канада/ - $ 260 CAD 
53. Станко К. /Црна Гора/ - 10 € 
54. Проф. др Раде Божовић /Србија/ - 1.000 дин. 
55. Анонимно /Србија/ - 1.000 дин. 
56. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
57. Српски бренд Хајдук /Србија/ - 15.000 дин. 
      (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
58. Срби из Аспена /Србија/ - 31.000 дин. 
59. Милан М. /Храватска/ - 10 € 
      (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
60. Анонимно /Аустрија/ - 30 € 
      (пројекат за Републику Српску) 
61. Дражо В. /Холандија/ - 50 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
62. Наташа М. /Немачка/ - 100 € 
63. Александар Ш. /Црна Гора/ - 3 € 
      (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
64. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
65. Данијела Б. /Немачка/ - 20 € 
66. Борис В. /Немачка/ - 30 € 
67. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 75 CHF 
68. Бојан Л. /Република Српска/ - 10 КМ 
69. Дражен Г. /Република Српска/ - 20 КМ 
70. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
71. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
72. Radomans F. /САД/ - $ 15 
73. Зоран З. /САД/ - $ 15 
74. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
75. Драган М. /Србија/ - 10 € 
76. Четници Север К99 /Норвешка/ - 20 € 
77. Жељко Б. /Италија/ - 300 € 
78. Мирослaв С. /Немачка/ - 40 € 
79. Бојана В. /Израел/ - 10 € 
80. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
81. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
82. Драган Ј. /Србија/ - 1.500 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
83. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
84. ТЦ Меркур, Нови Сад /Србија/ - 64.790 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 

Списак СЗС 

донатора 
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85. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
86. Игор Г. /Република Српска/ - 10 € 
      (пројекат за Републику Српску) 
87. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
88. Снежана П. М. /Немачка/ - 10 € 
89. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
90. Вујица Ж. /САД/ - $ 30 
91. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
92. Бојана Т. /Србија/ - 500 дин. 
93. Ана Ч. /Србија/ - 500 дин. 
94. Наталија Ч. /Србија/ - 500 дин. 
      (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
95. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
96. Јосиф В. /Србија/ - 1.000 дин. 
97. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
98. Анонимно /Аустрија/ - 20 € 
99. Бранко Л. /Република Српска/ - 5 € 
100. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
101. Слободан Т. /Норвешка/ - 30 € 
        (пројекат за Крајину) 
102. Данијела С. /Италија/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
103. НЛСТД /Холандија/ - 90 € 
104. Александар Р. /САД/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
105. Горан Р. /Република Српска/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
106. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
107. Анонимно /Француска/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
108. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
109. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
110. Далиборка М. /Немачка/ - 50 € 
111. Алекса М. /Аустралија/ - 100 € 
112. Милан Д. /САД/ - $ 15 
113. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
114. Славиша К. /САД/ - $ 25 
115. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
116. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
117. Анонимно /САД/ - $ 50 
        (пројекат за Крајину) 
118. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
119. Никола М. /САД/ - $ 100 
120. Александар Д. /Аустралија/ - $ 150 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 

121. Властимир Р. /Хрватска/ - 5 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
122. Aлександар М. /Србија/ - 50 € 
123. Драгана У. /Аустрији/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
124. Анонимно /Холандија/ - 50 € 
125. Анонимно /Француска/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
126. Vozi Inc. /САД/ - $ 50 
127. Јована М. /Србија/ - 200 дин. 
128. Тијана В. /Србија/ - 200 дин. 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
129. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
130. Александра Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
131. Николина Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
132. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
133. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин. 
134. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин. 
135. Владан О. /Србија/ - 4.000 дин. 
136. Бојан С. /Србија/ - 10.000 дин. 
137. Ана В. /Србија/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
138. Мила Л. /Шведска/ - 25 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
139. Станко Р. /Аустрија/ - 10 € 
140. Симке /САД/ - 20 € 
141. Бојан Н. /Италија/ - 50 € 
142. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
143. Дражен П. /Аустрија/ - 10 € 
144. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
145. Марко М. /Аустрија/ - 100 € 
146. Н. Корица /Холандија/ - 10 € 
147. Иван А. /САД/ - $ 25 
148. Ана Р. /САД/ - $ 30 
149. Борис М. /САД/ - $ 50 
150. Данило С. /Србија/ - 100 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
151. Данило С. /Србија/ - 100 € 
        (пројекат за Крајину) 
152. Данило С. /Србија/ - 100 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
153. Данило С. /Србија/ - 100 € 
        (пројекат за Стару Србију) 
154. Данило С. /Србија/ - 100 € 
        (пројекат за Црну Гору) 
155. Данило С. /Србија/ - 100 € 
        (пројекат за Србију) 
156. Анонимно /Црна Гора/ - 5 € 
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157. Анонимно /Канада/ - 10 € 
158. Г. Т. /САД/ - $ 50 
159. Анонимно /Србија/ - 1.150 дин. 
160. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
161. Биљана Б. /Црна Гора/ - 10 € 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
162. Павле и Сергеј В. /Црна Гора/ - 100 € 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
163. Павле и Сергеј В. /Црна Гора/ - 100 € 
        (пројекат за Симовиће из Херцег Новог) 
164. Владимир М. /Аустрија/ - 56 € 
165. Борис С. /Швајцарска/ - 60 € 
166. Фамилија Вујић /Холандија/ - 150 € 
167. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
168. Љиљана П. /Шведска/ - 10 € 
169. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
170. Иво В. /Канада/ - 20 € 
171. Милош С. /САД/ - 15 € 
        (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
172. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
173. Анонимо /Словенија/ - 50 € 
174. Милица В. /Швајцарска/ - 50 CHF 
175. Иван Р. /САД/ - $ 25 
176. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
177. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
        (пројекат за породицу Станковић код Тузле) 
178. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
179. Небојша М. /Србија/ - 15 € 
180. Дара Ђ. /Србија/ - 500 дин. 
181. Дејан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (пројекат за Црну Гору) 
182. Владимир Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
183. Никола К. /Србија/ - 5.195 дин. 
184. Књижара „Моја књига" /Србија/ - 7.400 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
185. VIP mobile - СМС на 7763 /Србија/ - 19.400 дин. 
186. Анонимно /Немачка/ - 100 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
187. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
188. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
189. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
190. Слађана Т. /Велика Британија/ - 7 € 
191. Aнонимно /Русија/ - 10 € 
192. Сандра М. /Србија/ - 1.000 дин. 
193. Љубо В. /УАЕ/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
194. Ненад С. - 20 € 
195. Бошко Ђ. /Србија/ - 15 € 

196. Анонимно /Швајцарска/ - 450 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
197. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
198. Никола Л. /САД/ - 10 € 
199. Жељко Д. /САД/ - 30 € 
200. Славица Ј. /Немачка/ - 30 € 
201. Стефан К. /Аустрија/ - 10 € 
202. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 15 € 
203. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
204. Милош К. /САД/ - $ 15 
205. Александар М. /САД/ - $ 15 
206. Милош А. /САД/ - $ 15 
207. Милан З. /САД/ - $ 25 
208. Весна К. /САД/ - $ 25 
209. Драгана О. /САД/ - $ 100 
210. Мирко М. /Србија/ - 300 дин. 
211. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
212. Мирко П. /Србија/ - 1.000 дин. 
213. Никола и Милан К. /Србија/ - 2.000 дин. 
214. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
215. Горан Д. /Србија/ - 2.500 дин. 
216. Небојша К. /Србија/ - 3.000 дин. 
217. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
218. Анонимно /Велика Британија/ - 65 € 
219. Синиша М. /Канада/ - 50 € (Срби Онтарио) 
220. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
221. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
222. Миро Ш. /Швајцарска/ - 50 CHF 
223. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
224. Владимир Н. /Србија/ - 3.700 дин. 
225. Nikola Car Brewery /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
226. Данило Х. /Немачка/ - 10 € 
        (пројекат за Крајину) 
227. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
228. Љубан О. /Србија/ - 500 дин. 
229. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
230. Владимир Р. /Србија/ - 1.530 дин. 
231. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин. 
232. Анђелија М. /Србија/ - 4.000 дин. 
233. Црвеница Д. Мина /Црна Гора/ - 10 € 
234. Андријана Д. Б. /Црна Гора/ - 20 € 
235. Александар Р. /Норвешка/ - 10 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
236. Мирослав Ћ. /Канада/ - 15 € 
237. Анонимно /Босна и Херцеговина/ - 10 € 
238. Банијац /Исланд/ - 15 € 
239. Бојана К. Р. /Канада/ - $ 20 CAD 
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240. Мирјана Б. /САД/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
241. Владица С. /САД/ - 20 € 
242. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 20 € 
243. Оља М. /САД/ - $ 15 
244. Никола М. /САД/ - $ 40 
245. СД /САД/ - $ 50 
246. Желимир Л. /САД/ - $ 50 
247. Драган Н. - 30 € 
248. Бошко С. /Србија/ - 1.220 дин. 
249. Момчило Ј. /Србија/ - 5.000 дин. 
250. „Le Petit Bistro" /Србија/ - 5.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
251. Александар Р. /САД/ - 10 € 
252. Данијела М. /Немачка/ - 10 € 
253. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
254. Љубиша Р. /Аустралија/ - 50 € 
255. Анонимно /САД/ - 70 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
256. Жељка В. /САД/ - 100 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
257. Богосав Р. /Аустрија/ - 100 € 
258. Зоран С. /САД/ - $ 20 
259. Ian K. /САД/ - $ 20 
260. Даниел П. /САД/ - $ 25 
261. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
262. Милан Д. /САД/ - $ 50 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
263. Жељка Б. /САД/ - $ 50 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
264. Данијела Д. /САД/ - $ 75 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
265. В. Д. /САД/ - $ 100 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
266. Хуманитарно вече у кафеу 
       „Српска кућа пива" /Србија/ - 25.670 дин. 
267. Бојан Ј. /САД/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
268. Александар Т. /Србија/ - 500 дин. 
269. Ђорђе Р. /Србија/ - 600 дин. 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
270. Марија В. /Србија/ - 1.000 дин. 
271. Мирјана Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
272. Пицерија „Walker" /Србија/ - 1.200 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
273. Данило Р. /Србија/ - 1.500 дин. 
274. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин. 
275. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин. 

276. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 2.480 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
277. Раде Ђ. /Србија/ - 5.000 дин. 
278. Миленко П. /Велика Британија/ - 20 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
279. Радмила К. /САД/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
280. Анонимно /САД/ - 50 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
281. Младен С. /САД/ - 100 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
282. Иван Р. /Швајцарска/ - 100 € 
283. Јелица С. /САД/ - $ 40 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
285. Милош С. /САД/ - $ 50 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
286. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ 
287. Били Питон /Шпанија/ - 50 € 
288. Васка Т. - 10 € 
289. Раде К. /САД/ - $ 24 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
290. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
291. Цветан С. /САД/ - $ 50 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
292. Љиљана и Љубиша М. /САД/ - $ 50 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
293. Урош С. /Србија/ - 500 дин. 
294. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
295. Димитрије Т. /Србија/ - 2.000 дин. 
296. „Blue Sky" д.о.о. /Србија/ - 5.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
297. „Arcadia tim" /Србија/ - 20.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
298. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин. 
299. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
300. Емил П. /Бугарска/ - 10 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
301. Владимир М. /Словенија/ - 50 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
302. Денис Б. /Швајцарска/ - 100 € 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
303. Ксенија С. /САД/ - 100 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
304. Симић /Аустралија/ - 50 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
305. Анонимно /Аустралија/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
306. Милош Б. /Аустралија/ - 50 € 
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307. Милица Д. /Аустралија/ - 70 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
308. Милан К. /Аустралија/ - 100 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
309. Дејан и Лука Радојчић /Аустралија/ - 100 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
310. Анонимно /Аустралија/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
311. Марко А. /Црна Гора/ - 5 € 
312. Мијо Д. /Црна Гора/ - 100 € 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
313. Јелена М. /Аустралија/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
314. Митар К. /Аустралија/ - 15 € 
315. Татјана М. /САД/ - 10 € 
316. Serbianfun.com /САД/ - 10 € 
317. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
318. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
319. Милош Ц. /Канада/ - 20 € 
320. Биљана Ц. /Канада/ - 25 € 
321. Милица К. /Канада/ - 130 € 
322. Немања В. /Србија/ - 10 € 
323. Бојан Б. - 50 € 
324. Драган С. /Аустралија/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
325. Влајко Б. /Аустрија/ - 30 € 
326. Љубо С. /Немачка/ - 50 € 
327. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
328. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
329. Иван А. /САД/ - $ 25 
330. Владимир М. /САД/ - $ 25 
331. Славица П. /САД/ - $ 25 
332. Виолет В. /САД/ - $ 25 
333. Давид Г. /САД/ - $ 50 
334. Драгомир С. /Канада/ - $ 50 
335. Милан С. /САД/ - $ 100 
336. Вељко Н. /Србија/ - 500 дин. 
337. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин. 
338. Јован П. /Србија/ - 10.000 дин. 
339. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
340. Дона С. /Аустралија/ - 20 € 
341. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
342. Оливера Ј. /Србија/ - 15 € 
343. Мирјана Л. /Аустралија/ - 150 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
344. Драган Д. /Аустралија/ - 100 € 
345. Саво Д. /Холандија/ - 30 € 

346. Лазар Г. /В. Британија/ - 15 € 
347. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
348. Слободанка Т. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
349. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
350. Вера Р. /Црна Гора/ - 50 € 
351. Данијел Ш. /Немачка/ - 200 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
352. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
353. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
354. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
355. Стеван П. /Немачка/ - 35 € 
356. Радован Г. /Немачка/ - 70 € 
357. Братислав и Маријана Ц. /Швајцарска/ -  
         100 CHF 
358. Саша С. /САД/ - $ 30 
359. Марта С. /Канада/ - $ 25 
360. Милан Н. /Немачка/ - 5 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
361. Леонардо и Тамара Ш. /Немачка/ - 30 € 
362. Александар А. /Србија/ - 1.000 дин. 
363. Далибор Ш. /Финска/ - 30 € 
(пројекат за Косово и Метохију) 
364. Миодраг П. /Република Српска/ - 20 КМ 
365. Анонимно /Немачка/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
366. Владимир И. /Србија/ - 10 € 
367. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
368. Маријана Л. /Немачка/ - 30 € 
369. Оливера Ш. /Немачка/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
370. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
371. Александра Р. /Немачка/ - 10 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
372. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
373. Маринела П. /Швајцарска/ - 100 CHF 
374. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
375. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
376. Срђан М. /САД/ - $ 25 
377. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
378. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
379. Роберт Ј. /Аустралија/ - $ 150 AUD 
380. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
381. Теленор - СМС на 7763 /Србија/ - 67.182 дин. 
382. Chanlencon /Француска/ - 30 € 
         (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
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383. Александра Д. /Канада/ - 50 € 
        (пројекат за Крајину) 
384. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
385. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
386. Делије Њујорк /САД/ - $ 15 
387. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
388. Недељко П. /САД/ - 30 € 
389. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
390. Дражен С. /Босна и Херцеговина/ - 2 € 
391. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
392. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
393. Мирко РС /Немачка/ - 30 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
394. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
395. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
396. Пут око света са плесном 
         групом FLY /Србија/ - 13.028 дин. 
397. Александар Д. /Република Српска/ - 20 КМ 
398. Ђорђе С. /Немачка/ - 30 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
399. Горан Г. /Швајцарска/ - 50 € 
400. Горан Г. /Швајцарска/ - 30 € 
        (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
401. Анонимно /Норвешка/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
402. Анонимно /САД/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
403. Анонимно /Канада/ - 100 € 
404. Саша Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
405. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
406. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
407. Анонимно /УАЕ/ - 50 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
408. Анонимно /УАЕ/ - 50 € 
409. Драган П. /САД/ - $ 25 
410. Лазар К. /Норвешка/ - 10 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
411. Никола Б. /Србија/ - 300 дин. 
412. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
413. Срђан Г. /Србија/ - 1.000 дин. 
414. Ђорђе М. /Србија/ - 1.500 дин. 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
415. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин. 
416. Момир П. /Србија/ - 12.000 дин. 
417. Жељка К. /Република Српска/ - 20 КМ 
418. Анонимно /Србија/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 

419. Жељко М. /Аустрија/ - 5 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
420. Јелена Ј. /Аустрија/ - 20 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
421. Дејан и Ружица О. /Аустрија/ - 20 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
422. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
423. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
424. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
425. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
426. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
427. Милош С. /САД/ - $ 15 
428. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
429. Ђорђе /Шведска/ - 10 € 
430. Ана В. /Србија/ - 10 € 
431. Сервис компјутера „Xelart" /Србија/ - 2.700 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
432. Предраг М. /Аустрија/ - 35 € 
433. Владимир М. /Аустрија/ - 100 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
434. Радунка К. /Немачка/ - 20 € 
435. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
436. Ненад Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
437. Владимир и Маја К. /Швајцарска/ - 100 CHF 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
438. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
439. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 275 CAD 
440. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
441. Ангелина С. /Немачка/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
442. Телеком - СМС на 7763 /Србија/ - 148.900 дин. 
443. Љиљана и Бобан П. /Црна Гора/ - 10 € 
444. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ 
445. Немања М. /Република Српска/ - 20 КМ 
446. Нина К. /Француска/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
447. Никола Ђ. /Канада/ - 20 € 
448. Владимир Р. /Аустрија/ - 150 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
449. Анонимно /Црна Гора/ - 5 € 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
450. Александар Ж. /Црна Гора/ - 10 € 
451. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
452. Анонимно /Аустрија/ - 55 € 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
453. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
454. Зоран П. /Немачка/ - 35 € 

Списак СЗС 

донатора 
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455. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
456. A. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
457. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (пројекти за Косово и Метохију и Р. Српску) 
458. Спасоје Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF 
459. Ранко М. /САД/ - $ 50 
460. Зоран М. /САД/ - $ 100 
461. Ненад П. /Аустралија/ - 50 € 
462. Славко М. 1389streetwear /Аустија/ - 10 € 
463. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
464. Ненад С. /Швајцарска/ - 50 CHF 
465. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF 
466. Марко С. /САД/ - $ 20 
467. Ненад П. /Република Српска/ - 10 КМ 
468. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
469. Анонимно /Канада/ - 200 € 
470. Душко, Добрица и Горан /Немачка/ - 10 € 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У МАРТУ:  20.799 € 
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Преглед новчаних токова за март 2016. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД ЕУР

Почетно стање – 29.02. 713.416 841 4.785 30.652 1.996 15.982 760 8.925
Примљене донације 818.975 413 270 1.395 790 4.247 835 7.254
Трошкови донација 0 0 0 0 -1 -81 0 -174

Донирана средства -2.050.200 -504 -2.600 -7.101 -499 0 0 0
Помоћ за Гораждевац, Косово и Метохија - опрема за видео надзор -1.250.000

Помоћ за породицу Стојковић, Извор, Косово и Метохија - грађевински материјал -745.000

Помоћ за дечји вртић у Ораховцу, Косово и Метохија - столарија за прозоре -50.000

Помоћ за породицу Милићевић, Омољица - израда личних карата за родитеље -5.200

Помоћ за породицу Симовић, Херцег Нови, Ц.Гора - набавка намештаја, веш машине, одеће -504

Помоћ за породицу Станковић, Тузла, ФБИХ - куповина краве са телетом -2.600

Помоћ за породицу Баљак, Обровац, Крајина - материјал за купатило -7.101

Помоћ за породицу Пешић, Пирот - набавка помоћне машине за сечење -499

Oперативни трошкови -509.357 -12 -345 -27 -63 -2.300 0 -1.115
Набавка 10 великих донаторских кутија за прикупљање донација -71.820

Трошкови пута у Обровац за уручење ордена Епархије горњокарловачке -57.550

Набавка плочастог материјала за израду постоља за 10 донаторских кутија -21.503

Трошкови пута у Косовску Митровицу за пројекат Тројка из блока -7.611

Трошкови набавке компјутерске опреме за потребе канцеларије у Београду -6.899

Трошкови пута у Крагујевац и Краљево за пројекат Тројка из блока -6.691

Трошкови посете породице Николић из Кладова -6.360

Трошкови пута у Лозницу и Бијељину за пројекат Тројка из блока -5.370

Трошкови пута у Нови Сад -3.380

Трошкови пута у Горњи Милановац за пројекат Тројка из блока -3.000

Трошкови пута у Нови Сад за пројекат Тројка из блока -3.000

Трошкови посете породице Љиљак из Гроцке -2.000

Трошкови посете породице Милићевић из Омољице -1.500

Трошкови транспорта машине за шивење за породицу Пешић из Пирота -580

Трошкови пута у Тузлу при обиласку породице Станковић -50

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -2.064 -12 -19 -27 -27 -107 -72

Трошкови плата запослених -165.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -100.803 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -25.000

Трошкови књиговодства у Србији -8.610

Трошкови закупа магацина у Београду -5.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -5.616

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошкови годишњег закупа сервера и поштанског сандучета у САД -203

Трошкови СМС сервиса у Немачкој -36

Трошкови регистрације организације у Канади -1.980

Трошкови маркетинга -1.000

Интерни трансфери новца 1.699.302 0 0 0 0 -15.500 0 0
Трансфер новца из САД у Србију 1.699.302 -15.500

Трансфер новца из Аустрије у Србију

Трансфер новца из Немачке у Р.Српску

Крајње стање – 31.03. 672.136 738 2.110 24.919 2.223 2.348 1.595 14.890

САД Канада
Аустрија и 

остале 
Србија Црна Гора

Република 
Српска

Швајцарска Немачка

 
 

 

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  114 
Сједињене Америчке Државе 98 

Немачка 44 
Швајцарска 33 

Канада 28 
Аустрија 28 

Аустралија  25 

Република Српска  17 
Црна Гора 14 
Холандија 12 
Норвешка 8 
Шведска  8 

Француска 6 

Италија 5 

Велика Британија 5 

Остале државе 25 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2016. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2016. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за март од 2006. – 2016. године 
 

 
 

Број примљених донација за март 
 од 2006. – 2016. 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. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 

4. Донирање путем смс порука: 
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији) 
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој) 
 

5. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 

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

 

6. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 BLZ: 32000 
Девизни: IBAN: АT973200000010364339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 56201281300241-58,  
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031 
SWIFT BIC: RAZBBA22 
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,  
Dobroslava Jevñevića, Pale 71420 
  

8. Рачун у Немачкој: 
VR Bank 
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 

9. Рачун  у Црној Гори: 

Бр. рачуна: 510-91548-03 
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03 
SWIFT: CKBCMEPG 
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe 
Bank: Crnogorska Komercijalna banka 
 

10. 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.srbizasrbe.at 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Ми знамо судбу“ – Алекса Шантић 

 

Ми знамо судбу и све што нас чека, 

Но страх нам неће заледити груди! 

Волови јарам трпе, а не људи – 

Бог је слободу дао за човјека. 

 

Снага је наша планинска ријека, 

Њу неће нигде уставити нико! 

Народ је ови умирати свико- 

У својој смрти да нађе лијека. 

 

Ми пут свој знамо, пут богочовјека, 

И силни, као планонска ријека, 

Сви ћемо поћи преко оштра кама! 


