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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 У месецу када је Хуманитарна организација 
„Срби за Србе“ обележила деценију свог рада и 
постојања, наши чланови али и донатори били су на 
висини свог задатка и својим активностима и 
донацијама још једном показали и оправдали значај 
постојања наше организације. Спровели смо доста 
акција на подручију Космета, посетили вишедетне 
породице у Републици Српској, али и у Рашкој 
области, а наши чланови су се и овог месеца 
дружили на добротворним вечерима.  
 
             Новембар је обележио велики број 
aктивности на пољу помоћи народу на Косову и 
Метохији. Тако смо за петочлану породицу Тасић из 
околине Гњилана купили краву и теле за 170.000 
дин. У Ораховцу смо на породичној кући 
четворочлане породице Казић заменили дотрајали 
кров, а такође је завршена и замена крова на 
обданишту „Наша радост“ у истоименом месту, где 
је  вредност радова износила   415.000 динара . Након 
првобитног обиласка у оквиру Васкршње акције, за 
седам породица из Зубиног потока и Гораждевца,  
испоручена је помоћ у виду намештаја и беле 
технике. За четворочлану породицу Милетић са 
двоје деце, из општине Исток , изграђена је штала, 
чија вредност износи 3.500€. Код шесточлане 
породице Насковић, из села Кусце, завршени су 
радови на доградњи њиховог породичног дома, а 
укупна вредност пројекта износила је 523.000 
динара. У заједничкој акцији више добротворних 
организација обезбеђено је 23,3 тоне брашна за 
потребе Народних кухиња које свакодневно 
обезбеђују оброке за преко 2.000 најугроженијих 
људи. Захваљујући свим пријатељима који су  
учествовали укупно је прикупљено 4.500€ за овај 
пројекат. 
 
             У Републици Српској смо обишли две 
породице. За седмочлану породицу Дарабан из 
Бијељине са четворо деце, обезбеђено је 5м дрва за 
огре у вредности од 400КМ. Такође смо посетили 
породицу Гавриловић која живи у околини Бања 
Луке. Ова осмочлана породица са шесторо деце 
живи у врло тешким условима и у разговору са њима 
сазнали смо да би им пуно значила помоћ у виду 
шпорета. 

              Од новца који је пролетос прикупљен, у 
оквиру турнира „Тројка из блока“ на Палилули, 
помогнуте су две породице. У Земуну смо 
осмочланој породици Зељковић обезбедили шпорет 
и два кревета на спрат са душецима у вредности од 
82.990 динара,  а шесточланој породици Макренић из 
Борче, са четворо деце, смо изградили купатило где  
је вредност радова износила 227.870 динара.  
 
              У Рашкој смо самохраном оцу породице 
Ђорђевић, са  три малолетне ћерке, помогли 
куповином  36 м2 ламината и два кревета на спрат са 
душецима и укупно потрошили 57.600 динара. 
Десеточланој породици Томић смо купили кућу у 
околини Алексинца у вредности од 7.300€. Обишли 
смо деветочлану  породицу Љиљак из Гроцке и са 
њима договорили да им помогнемо доградњом куће. 
 
             Организација је први пут учествовала на 60. 
Међународном сајму књига, где је прикупљно 92.100 
динара, 110€ и 100КМ. Чланови и пријатељи 
организације су, у Установи културе Палилула, 
заједнички обележли 10 година хуманитарног рада. 
Наши чланови су и ове јесени традиционално 
посетили Свету Гору, од којих је најзначајнија била 
посета манастиру Хиландар са чијим смо братством 
уговорили сарадњу на хуманитарном и  духовном 
плану. Крајем месеца смо били у посети Патријарху 
Иринеју како би га ближе упознали са 
доброчинитељским радом наше организације. Иако 
на два краја света, наши чланови исто делују, тако да 
ни овог месеца није изостало дружење на 
добротворним вечерима. У Београду у „Српској кући 
пива“ прикупљено је 40.630 динара, а у Чикагу на 

палачинка журци 555$. 

 
              Ова прва деценија нашег добротворног рада 
само је један добар показатељ о постојању потребе за 
пружањем помоћи и подршци вишедетним породица 
широм Балкана. Пред нама су Божићни празници, 
прикључите се нашој Божићној акцији и помозите да 
сва дечица добију потребну помоћ, како би у 
потпуности ови мали велики људи спознали целину 
топлине породичног дома. 
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
сарадњи са нашим донаторима организације из 
Канаде и ЕХО ''Мајка девет Југовића'' из 
Грачанице успешно је завршила још један пројекат 
помоћи у виду куповине краве са телетом у 
вредности од 170.000 динара за петочлану породицу 
Тасић из гњиланског села Станишор на Косову и 
Метохији.  
 
Породицу Тасић чине родитељи Зоран и Љубица 
који имају тројицу синова: Милош (1993), Марко 
(1995) и Иван (1997).  
Ниједан од синова не ради, студенти су, док отац 
Зоран прима само минималац од чега породица и 
преживљава. 
 

 
Испорука краве и телета 

 
 

 
 

 
 

Крава за 

Тасиће са КиМ 
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Посебну захвалност упућујемо донаторима из 
Торонта:  

 
Станку Павловићу,  
Марку Павловићу,  
Бојану Попићу,  
Бранку Попићу,  
Синиши Марјановићу,  
Милошу Баљозовићу,  
Вуку Зрнићу,  
Виду Стамболовићу,  
Александару Карамарковићу,  
Александру Шиљу и  
Саши Крсмановићу. 
 

 
Љубица, Зоран, Марко и Милош Тасић са кравом и 

телетом 

 

 

 
 
Позивамо све донаторе широм света да 

РЕДОВНИМ МЕСЕЧНИМ ДОНАЦИЈАМА 
подрже овај и бројне друге пројекте Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ како би преко потребна 
помоћ стигла што пре до великог броја социјално 
угрожених породица и њихове деце. 
 

 
 

 

Крава за 

Тасиће са КиМ 
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Спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка из блока’‘ 
одржан је у Земуну, 11. септембра, по први пут у 
својој четири године дугој мисији помоћи социјално 
угроженим породицама са четворо и више деце 
широм Србије и Републике Српске. Помогнута је 
осмочлана породица Зељковић из Земуна, у којој 
живе три генерације, деда Бошко, отац Милан, 
мајка Слађанa и деца Марија (15), Милана (13), 
Милош (11), Сима (10) и Сара (8). Зељковићи су 
добили донацију у виду електричног шпорета и 
два кревета на спрат са душецима и фиокама 
којој су се најмлађи највише обрадовали и која им је 
дошла као пружена рука свих њихових комшија који 
су учествовали на турниру у Земуну.  
Вредност помоћи износила је 82.990 динара. 
 

 
Нови шпорет 

Земун је показао Зељковићима да нису сами и да их 
нису баш сви заборавили. Направили су Земунци 
спектакл за љубитеље кошарке и људе доброг срца, у 
једној од најлепших основних школа у Србији, у 
срцу спортско-образовног центра Земуна, у 
дворишту ОШ ,,Светозар Милетић”. Дивно дружење 
на турниру улепшале су легенде земунског спорта и 
уметности, а мисија турнира ,,Тројка из блока” ових 
дана је успешно завршена.  
 

 
 
Спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка из блока” је 
највећи пројекат Хуманитарне организације Срби 
за Србе у оквиру којег се помажу породице 
изградњом или реновирањем купатила, али који 
помаже угрожене породице и на сваки други начин. 

 

 
Нови кревети на спрат 

Помогнути 

Зељковићи  
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Заједно са пријатељима из Земуна сазнали смо за 
муке Зељковића који са дедином пензијом и 
мамином инвалидском пензијом једва састављају 
крај са крајеми тачније живе у Земуну са само 34.000 
динара месечно! Отац је незапослен, а мајка има 
хроничну леукемију али поред свега тога, деца су 
ведра, насмејана и сви – одлични ђаци!  
 

 
Милана, Сима, Сара и Милош Зељјковић на својим 

новим креветима 

 
Помоћ је сигурно отишла у праве руке, а надамо се 
да ћемо наћи начина да овим људима помогнемо и у 
будућности. Деца су наша будућност и Земун брине 
за своју децу! 
 

 
 
Петоро најмлађих Зељковића добили су оно што им 
је у овом тренутку било најпотребније, за нешто 
угоднији живот. 

Наставиће да се боре за своје успехе у животу са 
осмехом јер знају да су њихове комшије њихови 
искрени пријатељи! 
 

 
 

 
 
Најбоља сезона ,,Тројке из блока” до сада крунисана 
је са много успешних завршених пројеката. Радујемо 
се и чекамо још добрих вести из целе Србије и 
Републике Српске које нас храбре и буде наду у још 
више успеха наредне године. Придружите нам се и 
Ви! 
 

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

Помогнути 

Зељковићи  
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Током јесени Хуманитарна организација СРБИ 
ЗА СРБЕ уручила је помоћ за седам породица са 
децом на простору Косова и Метохије. Породице су 
претходно посећене средином маја у оквиру 
велике Васкршње акције.  
 
У Зубином Потоку је помогнуто пет породица: 
Станић (електрични шпорет и два кревета на спрат 
са душецима), Леповић (усправни замрзивач), Илић 
(шпорет на дрва и веш машина), Ракић (електрични 
шпорет и замрзивач) и Ђурић (електроинсталације у 
новој кући). У Гораждевцу су помогнуте породице 
Јанџиковић (кревет) и Симоновић (три кревета и 
веш машина). Велику захвалност дугујемо братству 
манастира Високи Дечани који су нам помогли да 
реализујемо ову акцију. 
 

 

 
Два кревета на спрат са душецима и електрични 

шпорет за Станиће 

 
Породици Станић Драгутина и Вујике са шест 
ћерки Драгана (16), Светлана (14), Стојана (13), 
Кристијана (11), Николина (10) и Валентина (10) 
обезбедили смо два кревета на спрат са душецима и 
електрични шпорет. 
 

 
Усправни замрзивач за породицу Леповић 

Нова испорука 

помоћи на КиМ  
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Такође у Зубином Потоку, самохраној мајци Дрити 
Леповић и њеном петогодишњем сину Александру 
обезбеђен је усправни замрзивач.  
 
Како приликом испоруке нису били код куће, 
уручиће им се замрзивач ускоро. 
 

 
Шпорет на дрва и веш машина за Илиће 

 
Илић Јаворинка из Зубиног потока је самохрана 
мајка четворо деце, Марина (27), Маринко (26), 
Марица (24) и Драгица (24).  
Обезбеђени су им шпорет на дрва и веш машина. 
 

 
Замрзивач и електрични шпорет за Ракиће 

 
Самохраној мајци Ракић Јадранци са троје деце, 
Немања (13), Нино и Нина (5) обезбеђени су 
замрзивач и електрични шпорет. 

 
Нино (5), Немања (13) и Нина (5) Ракић 

 

 
Породица Ђурић из села Црепуља у Зубином Потоку 

 

 

Нова испорука 

помоћи на КиМ  
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Породицу Ђурић чине Зоран и Биљана, са којима 
живе њихова братаница Данијела (24), братанац 
Велиша (24) са женом Тањом (19) и сином 
Стефаном од 6 месеци. Обезбеђене су им 
електроинсталације у новој кући. 
 

 
Електро инсталације у новој  кући за породицу 

Ђурић 

 
У Гораждевцу живи Јанџиковић Љубомир и 
Мирјана са децом, Нинославом (21) и Недом (20) 
која је ометена у развоју, тако да смо им обезбедили 
један кревет. 
 

 
Томислав и Драгица Симоновић из Гораждевца 

 
У истој улици помажемо породицу Симоновић 
Томислава и Драгице и њихових пет ћерки, Тању 
(23), Дијану (21), Крстину (18), Тамару (16) и 
Теодору (16). Три кревета и веш машина биће од 
велике помоћи породици Симоновић. 

 
Кревети и веш машина за породицу Симоновић 

 
Позивамо све донаторе широм света да 

РЕДОВНИМ МЕСЕЧНИМ ДОНАЦИЈАМА 
подрже овај и бројне друге пројекте Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ како би преко потребна 
помоћ стигла што пре до великог броја социјално 
угрожених породица и њихове деце.  
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Нова испорука 

помоћи на КиМ 
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Хуманитарна организације Срби за Србе помогла 
је почетком новембра седмочлану породицу 
Дарабан из Бијељине у Републици Српској. 
Породицу поред баке чине родитељи Илије и 
Снежана са ћеркама Иваном (15), Дијаном (14) и 
синовима Габријелом (12), Илијом (10). 
Дарабанима смо помогли куповином пет метара 
дрва за зиму укупне вредности од 400 КМ. 
 

 
Деца породице Дарабан: Илија, Ивана, Дијана и 

Габријел 

 
Поводом прошлогодишњих немилих догађаја, када је 
једно грађевинско предузеће покушало избацити 
породицу Дарабан на улицу, обратила нам се мајка 
Снежана у паничној жељи да заштити своје четверо 
дјеце.  

Тада смо уз помоћ адвоката из Бијељине, господина 
Огњена Авлијаша, чији је рад на овом случају био 
један вид донације нашој организацији, стали иза ове 
седмочлане породице. Успјели смо их тада спасити 
улице, али њихов проблем нисмо ни издалека 
ријешили.  
 
Још увијек чекамо одговоре од градских власти на 
многа наша писма и захтјеве у којима им тражимо 
неки план са којим би се трајно ријешио стамбени 
проблем ове породице, а којим би се можда могли и 
ми прикључити и помоћи. 
 

 
Кућа у којој живи породица Дарабан 

 
Снежана и супруг су незапослени. Илије је 
грађевиснки радник који ради на дневницу. Зими 
најчешће нема посла, па живе од 140 КМ дјечијег 
доплатка и 120 КМ социјалне помоћи коју 
Снежанина мајка, која живи са њима, добије. Дјеца 
одрастају у кући без воде и купатила.  
 
Ивана која има 15 година је први разред средње, 
Дијана 14 година је осми разред, Габријел 12 година 
иде у шести разред и Илија има 10 година и иде у 
пети разред,. Они су одлични и врло добри ученици 
и успјешни спортисти. 

Дрва за 

Дарабане из РС 
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Оронула фасада породичне куће 

 

 
 
Прошле године смо им купили пећ на дрва, а сада 
пет метара дрва. Са тим скромним донацијама 
чекамо заједно са њима даља дешавања јер је 
извјесно да ће их неко опет пробати деложирати 
пошто је локација примамљива. Захвалност 
породице Дарабан је неизмјерна.  
 
Довољно им је да нису сами и да имају неког коме се 
могу обратити безобзира што не успијевамо пуно 
урадити. Захваљују се свима нама, али донаторима 
највише јер знају да нема њих не би било ни нас као 
организације.  
 
Тој дјеци као и многој којој смо помогли смо у неку 
руку друга породица и у своје име се још једном 
захваљујемо донаторима који нам то омогућују. 
 

 
Мајка Снежана вредно уноси дрва у своје двориште 

 

 
Габријел, Дијана и Ивана у дворишту поред 

пристиглих дрва за зиму 

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

Дрва за 

Дарабане из РС 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
помогла је породицу Казић из Ораховца на 
простору Косова и Метохије.  
 
Казић Мишко и Катарина су родитељи 
шестогодишњег Јована и двогодишње Николине и 
претходно су посећени средином маја у оквиру 
велике Васкршње акције. 
 
Тада је договорена замена дотрајалог крова који је 
прокишњавао на породичној кући.  
 
У наставку вести погледајте како су текли радови на 
постављању нове кровне конструкције на кући 
породице Казић. 
 

 
Радови на замени крова на породићној кући Казића 

 
Јован са татом Мишком током радова на крову 

породичне куће 

 

 
 

 

Нови кров на 

кући Казића 
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Никола и Јована са татом Мишком 

 

 
Срећни и задовољни Јован и Николина Казић 

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

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Нови кров на 

кући Казића 
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У заједничкој акцији ''Брашно за народне кухиње 
на Косову и Метохији'' добротворних организација 
„Пријатељи Дечана“, КУД „Слога“ Вићенца, 
Парохија Светог Луке из Вићенце са Владиком 
Андрејом и Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ у четвртак 12. новембра испоручено је 23,3 
тоне брашна за потребе Народних кухиња на 
Косову и Метохији које свакодневно обезбеђују 
оброк за преко 2.000 најугроженијих људи. 
 

 
Испорука брашна 

 

 

Захваљујући свим пријатељима који су се 
ангажовали у прикупљању добровољног прилога, 
како удружењима тако и појединцима из Италије, 
успешно је прикупљено 4.500 евра донација за 
овај пројекат. Ова средства омогућила су куповину 
брашна и то у количини од 23 тoне и 350 кг. Брашно 
је купљено од млина „Жито-Бачка“ д.о.о. Кула, и без 
икаквих проблема допремљено је до магацина 
народних кухиња на Косово и Метохију. 
 

 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим донаторима широм света да 
ПОДРЖЕ нове велике пројекте помоћи српском 
народу на Косову и Метохији како би остао и опстао 
на својим вековним огњиштима. 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Брашно за 

Народне кухиње  
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
помогла је породицу Милетић из села Опрашке, 
општина Исток на Косову и Метохији. Једина 
српска породица у том месту, коју чине Петко и 
Снежана Милетић и њихово двоје деце Тамара (10) 
и Лазар (9) претходно је посећена средином маја у 
оквиру велике Васкршње акције. Са домаћином 
смо тада договорили изградњу штале оквирне 
вредности 3.500 евра, а новац за тај пројекат је 
обезбеђен из огранка Хуманитарне организације 
Срби за Србе из Немачке. У наставку вести 
погледајте како су текли радови на изградњи и 
опремању штале за породицу Милетић. 
 

 
Снежана и Петко Милетић са децом Тамаром и 

Лазаром 

 
Почетак радова на штали 

 

 
 

 
Постављање кровне конструкције на штали 

Нова штала 

за Милетиће   
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Изливање стубова и греда у новој штали  

 

 
Бетонирање и опремање штале 

 

 
Постављена столарија 

 
Вредни домаћин Петко Милетић 

 

 
Нова штала за породицу Милетић из села Опрашке 

са Косова и Метохије 

 
Позивамо све донаторе широм света да 

РЕДОВНИМ МЕСЕЧНИМ ДОНАЦИЈАМА 
подрже овај и бројне друге пројекте Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ како би преко потребна 
помоћ стигла што пре до великог броја социјално 
угрожених породица и њихове деце. 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Нова штала 

за Милетиће   
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Хуманитарна организација Срби за Србе са 
радошћу обавештава да су радови на замени 
дотрајале кровне конструкције у обданишту "Наша 
радост" у Ораховцу на Косову и Метохији успешно 
завршени пре почетка зиме! Као што смо и видели 
током мајске посете,  вртић за скоро 60 деце из 
Ораховаца и Велике Хоче је веома важан за опстанак 
српске заједнице на овом просторима, из разлога што 
је то једни вртић за српску децу у овом крају 
Метохије. Захваљујемо се и донаторима из 
Немачке организованих преко друштвених мрежа 
под слоганом СИД ("Serben in Deutschland") који 
су дали допринос у овој дивној акцији. Укупна 
вредност акције износи 415.000 динара. 
 

 
 

 
Весели малишани са својим васпитачицама 

 
Изглед крова обданишта приликом посете у мају 

 

 
Најмлађи становници Ораховца испред свог 

реновираног вртића 

 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
наставиће, захваљујући својим донаторима и 
пријатељима организације, са активном подршком у 
спровођењу хуманитарних али и економских 
пројеката за помоћ српском народу широм Косова и 
Метохије, како би се обезбедила сигурна будућност 
за преостали српски живаљ на овој светој али 
напаћеној српској земљи. Позивамо све донаторе 
широм света да РЕДОВНИМ МЕСЕЧНИМ 
ДОНАЦИЈАМА подрже овај и бројне друге 
пројекте Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ 
како би преко потребна помоћ стигла што пре до 
великог броја социјално угрожених породица и 
њихове деце. 

Замењен кров 

на вртићу  
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Непуних пет месеци након што су 20. и 21. јуна у 
оквиру турнира „Тројка из блока“ на Палилули 
организовали дводневну манифестацију под називом 
„Викенд тројке из блока“, чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе посетили су 
шесточлану породицу Макренић из београдског 
насеља Борча којој смо успели да обезбедимо веома 
важну ствар без које се не може замислити нормалан 
живот у 21. веку – купатило.  
 
Поново смо показали да нема немогућих ствари када 
су у питању „Тројка из блока“ и сви људи добре 
воље окупљени око ње, а „рецепт успеха“ овог пута 
смо применили у дому Макренића што је највише 
обрадовало најмлађе чланове породице - Јелену (19), 
Јаблана (18), Михаила (10) и Анастасију (6), али и 
њихове родитеље Горана и Ксенију. Радови су 
коштали 227,870.69 динара. 
 

 

 
 
Породица Макренић живи у веома тешким словима, 
тако да је ново купатило знатно побољшало услове 
живота свих укућана. 
 

 
 

 

Купатило за 

Макрениће  
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Улаз у ново купатило 

 

 
 

 
Михаило и Анастасија Макренић у свом новом 

купатилу 

 
 

Срдачно се захваљујемо нашим драгим 
спонзорима и искреним пријатељима пројекта који 
су главни „кривци“ што смо само ове године у 
склопу „Тројке из блока“ успешно спровели 11. 
хуманитарну акцију по реду – мотелу „Тара“, 
фирмама „I-tech Elite“ и  „Vellux“, ауто центру „Ауто 
Кеш“, мењачници и агенцији за регистрацију возила 
„Easy“, кафићима „Ехо“, „Но стресс“ и „Рагина 
глава“. Видимо се догодине поново на Палилули са 
новим турнирима и новим победама у борби за 
помоћ најугроженијима. 
 

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНПСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Купатило за 

Макрениће  
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је средином новембра у околини Бања Луке, тачније 
у Поткозарју осмочлану породицу Гавриловић, 
коју је ратно избјеглиштво довело ту из Кључа. 
Родитељи Станислав и Рада живе у тешким 
условима са својих шестеро дјеце Данком (19), 
Данијелом (17), Драганом (12), Душком (10), 
Николом (5) и Милошем (3). 
 
Живе у кући коју су купили на кредит. Немају 
водовод па по воду иду са малом цистерном до 
оближњег хидранта. Пошто то није дозвољено зна се 
десити да плате казну али другог рјешења немају. 
Рада, да би својој дјеци опрала веш у машину ручно 
сипа воду. У противном би све морала на руке прати. 
Да на ручно прање не оде више воде често би се за то 
опредјелила јер се боји да тако не поквари машину и 
јер јој је жао дјеце која то носе. 
 

 

Тата Станислав је чуо за нашу организацију када смо 
помагали поплављене у Бања Луци па нас је звао да 
види да ли му можемо макар помоћи у куповини 
шпорета који им је неопходан. Поводом тога смо 
отишли у посјету у Поткозарје гдје смо се сами 
увјерили да ће без шпорета на дрва тешко 
презимити. Приликом наше посјете смо затекли само 
четверо млађе дјеце док је двоје страрије отишло да 
донесе воде. 
 
Много тога би овој вриједној породици требало, али 
они моле за шпорет јер је зима на прагу. Обратили су 
се нама јер немају ником другом. Иако би им вода 
била спас, свјесни су да је то велики трошак па моле 
за скромнију помоћ. 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

СЗС у посети 

Гавриловићима  
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Хуманитарна организација Срби за Србе, у 
сарадњи за хуманитарним удружењем Рука 
Пријатеља из Рашке, помогла је петочлану 
породицу Ђорђевић из Рашке куповином 36м2 
ламината и два кревета на спрат са душецима.  
 
 
Самохрани отац Боривоје живи са својом мајком и 
три ћеркице Тамаром (16), Јаном (14) и Невеном 
(11).  
 
Надамо се да ће живот ове породице сада бити много 
лепши. Вредност акције износи 57.600 динара.  
 
У наставку вести погледајте фотографије после 
уградње ламината и постављених кревета. 
 

 
Претходни изглед собе 

 
Нови кревети и ламинат у дечијој соби 

 

 
Изглед пода пре постављања ламината 

 

 
Након постављања ламината 

Помогнути 

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

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Помогнути 

Ђорђевићи   
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ, 
покренула је и привела крају велику акцију током 
које је прикупила помоћ за завршетак изградње 
породичног дома шесточлане породице Насковић 
из села Кусце у Косовском поморављу, која је 
посећена пред Видовдан.  
 
Отац Бобан и мајка Микица имају четворо дечице: 
Данијела (7), Теодора (3) и близанци Александар и 
Александра (10 месеци). Мала Данијела осим што 
болује од дауновог синдрома, суочена је са још 
већом опасношћу. Непажњом лекара приликом 
операције очију и неправовременим обавештавањем 
родитеља о учињеним грешкама, угрожен је живот 
ове симпатичне девојчице. Укупна вредност радова 
износила је 523.000 динара. 
 

 
 

 
 

 
 

Завршено код 

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

Завршено код 

Насковића   

Завршено код 

Насковића   
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Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ посетили су крајем новембра породицу 
Љиљак из Гроцке.  
 
Породицу чине деда Мирко и баба Милица, њихова 
самохрана ћерка Душка и седморо деце: Андреј (4), 
Слободанка (7), Тамара (9), Бобана и Мирко (10), 
Зорка (11) и Божана (12). Ј 
 
Још 90их година Љиљци су избегли из западне 
Славоније, и после дуго година сељења широм 
Србији коначно су пре пар година уз помоћ 
комесеријата за избеглице (донацијом од 950.000 
дин.) успели себи да купе кућу која се налази се на 
смедеревском путу у насељу Дубочај у Гроцкој. 
 

 
Део породице Љиљак 

 
Породица се тренутно издржава искључиво од 
социјалне помоћи и повремених надница које заради 
деда Мирко.  
Кућа коју су купили је јако мала, свега 33 квадратна 
метра и без купатила. 

 
 

 
 
План је да у току предстојеће Божићне акције 
прикупимо средства за доградњу куће породици 
Љиљак, тачније да им се надогради купатило, 
мања кухиња и две собе како би деца имала више 
простора за рад, учење и игру. 
 

 
 
Позивамо донаторе и пријатеље наше организације 
да ПОДРЖЕ предстојећу акцију помоћи породици 
Љиљак у склопу предстојеће Божићне акције. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

У посети код 

Љиљака 

У посети код 

Љиљака 
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Десеточлана породица Томић из Младеновца 
добила је након дуго година тешког живота у малом 
мемљивом стану сеоску кућу у којој ће моћи да живи 
и ради. Хуманитарна организација СРБИ ЗА 
СРБЕ успешно је завршила пројекат куповине 
сеоског имања у селу Суботинац код Алексинца у 
укупној вредности од 7.300 евра. У склопу сеоског 
имања је стара сеоска кућа од око 100м2 као и 
земље од 1 хектара под који потпада воћњак, 
пашњак, њива и шума. Породицу Томић чине отац 
Ивица, мајка Слађана и њихова деца Александар 
(23), Војислав (21), Иван (18), Милица (16), 
Катарина (13), Филип (11), Лука (6) и Миленко 
(4). 
 

 
Породица Томић у тешким животним условима у 

свом стану у Младеновцу 

 

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

 
Молба породице Томић из децембра 2014. год. за 

помоћ у куповини сеоске куће 

 

 
Мајка породице Слађана Томић преживљава тешке 

дане са својом породицом 

 
- До трагедије, када сам изгубила сина, битка за 
опстанак некако је могла да се поднесе - каже 
Слађана. - То нас је све докусурило. Осећам како се 
одједном све расипа и губи смисао. Седим сатима на 
гробљу и чувам своје дете. Тешко ми је да одем, да 
га оставим тамо самог. А код куће ме чека очај.  

Томићи 

добили кућу 
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Страхујем да не останемо без крова над главом, јер 
стан нисмо откупили. Имамо велики проблем са 
Иваном, који болује од епилепсије и стално морам да 
сам са њим - каже Слађана.  
 
- Мислим да бисмо једини спас био када би добили 
кућу на селу. Могли бисмо да се бавимо 
пољопривредом, успевали бисмо да се прехранимо. 
Деца не би била гладна. Сви бисмо заједно радили на 
нашем парчету земље. Ето то ми је једини сан за 
спас. 
 

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

 
Услови у којима је становала породица Томић 

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

 
Сеоска кућа и помоћни стамбени објекат у 

Суботинцу за породицу Томић 

 
На молбу породице Томић из Младеновца 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је у склопу Божићне акције 2015. године 
велику акцију куповине сеоског имања у селу 
Суботинац код Алексинца који укључује стару 
сеоску кућу од 100 квадрата, помоћни стамбени 
објекат од 40 квадрата, и земљу од 1 хектара под 
који потпада воћњак, пашњак, њива и шума.  
 

 
Председник организације СРБИ ЗА СРБЕ Игор 

Рашула и Слађана Томић 

Томићи 

добили кућу 
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У новој кући породице Томић у Алексинцу 

 

 
Томићи су полако почели са сређивањем просторија 

у кући за боравак 

 

 
Купатило и мали кухињски део 

 
Укупна вредност имања је 7.300 евра која је 
исплаћена у више месечних рата током 2015. године 
у укупној динарској противредности од 886.200 
динара које су исплаћене госпођи Мирјани 
Маринковић, досадашњој власници овог имања.  

Такође, плаћени су трошкови преноса власништва 
целокупног имања у вредности од 19.643 динара. 
 

 
 

 
Помоћни стамбени објекат у дворишту 

 

 
Обилазак земљишта које ће породица користити 

 
Организација СРБИ ЗА СРБЕ упућује велику 
захвалност донаторима који су подржали да се још 
један велики хуманитарни пројекат спроведе у делу. 
Ништа мању захвалност упућујемо и Агенцији 
Пешић из Алексинца која није наплатила своје 
услуге око продаје куће и припремања неопходне 
папирологије, и која је у више наврата помогла 
породици Томић. 

Томићи 

добили кућу 
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Захваљујући Канцеларији за Косово и Метохију 
Владе Републике Србије која је бесплатно уступила 
на коришћење један штанд, Хуманитарна 
организација СРБИ ЗА СРБЕ заједно са 
Независном асоцијацијом студената СВИ ЗА 
КОСМЕТ представила се јавности на 60. 
Међународном београдском сајму књига који је 
одржан од 25.10. до 1.11.2015. године. Захваљујући 
бројним донаторима и пријатељима наше 
организације који су били гости на нашем штанду 
током осам дана на Сајму прикупљено је 92.100 
динара, 110 € и 100 КМ кроз донације и продају 
мајица из СЗС бутика. 
 

 
Митрополит црногорско-приморски Амфилохије 

 
Бројни гости и пријатељи наше организације 
посетили су нас на београдском сајму књига: 

Митрополит Амфилохије Црногорско-
приморски, академик Матија Бећковић,  

реп група ТХЦ ла Фамилија, репери Бошко 
Ћирковић и Анкл Џо, председник организације 
Солидарност за Косово Арно Гујон, ансамбл 
Косовски Божури и бројни други пријатељи и 
донатори наше оргнаизације. 
 

 
Академик Матија Бећковић 

 

 
Арно Гујон, председник оргнаизације Солидарност за 

Косово 

 

 
ТХЦ ла Фамилија и СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС на Сајму 

књига 
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Ансамбл Косовски Божури 

 
Такође, последњег сајамског дана 1.11. одржана је и 
трибина у медија центру Канцеларије за Косово и 
Метохију са темом ''Значај обилазака и пружања 
помоћи српском народу и црквама на Косову и 
Метохији'' на којој су причали председник 
Независне асоцијације студената СВИ ЗА КОСМЕТ 
Зоран Ћирић и његов колега Светолик 
Максимовић, док су испред Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ свој добротворни рад 
на Косову и Метохији представили председник Игор 
Рашула и портпарол Милош Симовић. 
 

 
(са лева) Игор Рашула, Милош Симовић, Зоран 

Ћирић и Светолик Максимовић 

 

 
Попуњен медија центар Канцеларије за Косово и 

Метохију 

 
Бројни донатори који су подржали будуће 

хуманитарне акције 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује захвалност пријетељима из организације 

Независна асоцијација студената СВИ ЗА 
КОСМЕТ и Канцеларији за Косово и Метохију 
који су помогли да се прикупе нова додатна средства 
за реализацију тренутних и будућих акција помоћи 
српском народу на Косову и Метохији али и другим 
српским крајевима. 

СЗС на Сајму 

књига 
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У суботу 7. новембра Хуманитарна организација 
Срби за Србе прославила је прву деценију свог 
рада и постојања свечаном академијом одржаном 
у Установи културе Палилула у Београду. 
Обележавању 10 година хуманитарног рада 
организације присуствовало је преко 350 пријатеља, 
чланова и донатора који су претходном периоду 
помогли и допринели добротворним активностима 
овог удружења. 
 

 
Александар Гајшек, водитељ програма 

 
Уз препознатљив слоган ''Деца су наша будућност'', 
организација је од 2005. године, захваљујући 
бројним донаторима широм света, прикупила 1,3 
милиона евра донација са којима је директно 
помогла више од 1.400 породица које броје преко 
10.000 деце широм Србије, Републике Српске, Црне 
Горе, Хрватске и Македоније. 

 
Игор Рашула, председник Хуманитарне организације 

Срби за Србе 

 

 
 
Поред директне и конкретне материјалне помоћи 
социјално угроженим породицама и деци, вредне 
донације су у више наврата допремене и за народне 
кухиње, домове здравља, породилишта, болнице, 
предшколске установе, основне и средње школе и 
друге институције које превасходно брину о 
свакодневном животу деце. 
 

 

СЗС- првих 10 

година рада 
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На Видовдан 2015. године у порти манастира 
Грачаница на Косову и Метохији, организација 
Срби за Србе одликована је орденом Светог Саве 
другог степена од стране Његове светости 
Патријарха српског Господина Иринеја за делатну 
љубав према Српској Православној Цркви, нарочито 
показану њеним несебичним и свесрдним 
доброчинствима према светињама и верном народу 
на Косову и Метохији. 
 

 
Војин Вучићевић, председник Хуманитарне 

организације Стара Рашка 

 

 
Лазар Стевић, представник ЕХО ''Мајка девет 

Југовић'' из Грачанице 

 
У јако великом броју спроведених акција и 
пројеката у последњих 10 година, посебно треба 
истаћи период након катастрофалних поплава у 
мају 2014. године које су погодиле Србију и 
Републику Српску.  

Тада је организација покренула велики 
хуманитарни пројекат под називом ''Борба против 
поплава''.  
 
Пројекат је за мање од 90 дана окупио преко 10.000 
донатора широм света и обезбедио да се допреми 
помоћ у виду беле технике, намештаја, 
грађевинског материјала, хране, воде и 
дезинфекционих средстава вредан 700.000 евра за 
више од 800 породица пострадалих у поплавама. 

  

 
Ружица Поповић, председница Фондације Хумано 

срце Шапца 

 

 
Владимир Влајић, председник Српске Православне 

Омладине Инсбрук, Аустрија 

СЗС- првих 10 

година рада 
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Марко Лазаревић, представник Фондације Осмех на 

Дар из Београда 

 

 
Владимир Радовић, представник Православног 

спортског друштва Света Србија 

 
Отворен и транспарентан рад организације, од првих 
спроведених пројеката помоћи 2005. године до 
данас, допринео је великом расту и приливу нових 
донација, као и окупљању све већег броја чланова и 
волонтера организације широм света. Организација 
Срби за Србе је до сада званично регистрована у 
Србији, Републици Српској, Црној Гори, 
Аустрији, Швајцарској, Немачкој, Сједињеним 
Америчким Државама и Канади уз организована 
представништва у Аустралији, Холандији, Великој 
Британији и Шведској.  

Циљ је да у наредним годинама организација окупи 
на десетине хиљада донатора широм света који ће 
редовним месечним донацијама несебично помагати 
добротворни рад и обезбедити неопходну социјалну 
и економску помоћ за угрожене вишечлане породице 
широм Балкана. 
 

 
Поклон иконе Богородице Љевишке Епархије Рашко-

призренске 

 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе 
покренула је почетком марта ове године велику 
хуманитарну кампању ''Пошаљи СМС на 7763'', у 
вредности од 100 динара за једну поруку, путем које 
се прикупљају средства за помоћ социјално 
угроженим породицама широм Србије. Такође, 
путем свог званичног сајта www.srbizasrbe.org 
организација сваког месеца окупља више стотина 
донатора широм света који редовним месечним 
уплатама обезбеђују средства за реализацију нових 
пројеката помоћи породицама и деци широм 
Балкана. 

СЗС- првих 10 

година рада 
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Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ боравили су крајем октобра на Светој Гори и 
том приликом обишли велики број манстира и 
светиња. Поновна посета Царској лаври манастира 
Хиландар је свакако била и најзначајнија, где нас је 
братство манастира братски угостило и током посете 
смо договорили будућу сарадњу на хуманитарном и 
духовном плану. Током боравка на Светој Гори, 
представници организације Срби за Србе обишли су 
поред Хиландара и манастире Св. Василија 
Великог, Есфигмен, Испосницу Св. Саве у Кареји, 
Ивирон, Скит Св. Андреја, Карејску саборну 
цркву у којој се чува икона Достојно јест које је 
заштитница целе Свете Горе.  
 

 
Заједничка слика са О. Кирилом испред манастира 

Хиландар 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Пре доласка на Свету Гору, поклонили смо се и 
моштима Светог Димитрија, катакомбама Светог 
Јована и Храму Св. Григорија Паламе у Солуну. 
 

 
Манастир Хиландар-лоза Св. Симeона Мироточивог 

 

 
Пирг Краља Милутина 

 

 
Главни град Свете Горе - Кареја 

 

Срби за Србе на 

Светој Гори 
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Скит Светог Андреја Првозваног у Кареји 

 

 
Пристанише у манастиру Ивирон 

 

 
Манастир Ивирон - стара црква 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

 
Лука Дафни 

 

 
Поглед са трајекта 

 

 
Чланови ХО „Срби за Србе“ испред храма Св. 

Димитрија у Солуну 

 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ! 

Срби за Србе на 

Светој Гори 
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У уторак 10. новембра 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 из мале 
пиваре Корс 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 40.630 динара. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Добротворно 

вече у Београду 
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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.  

Добротворно 

вече у Београду 
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Након што је први снег прекрио Чикаго, мала група 
пријатеља одлучила је да је идеално време за ново 
Срби за Србе "палачинка дружење", које као и 
увек има за циљ да прикупи средства за помоћ 
угроженој деци у Србији и региону. Током вечери, 
сви присутни су имали прилику да погледају и 
Годишњи извештај наше организације за 2014. 
годину у којој је приказана ретроспектива свих 
спроведених пројеката помоћи социјално угроженим 
породицама. 
 

 
 
Наталија, Ана и Миљана биле су задужене за укусне 
палачинке у којима су уживали сви гости. 
 
Годишњи извештај је такође свима представио где и 
како су донације утрошене у прошлој години. 
Такође, приказали смо неколико последњих СЗС 
видео извештаја који су изазвали искрене емоције 
код свих присутних гостију.  

Било је тешко да се наши пријатељи увере да бројне 
породице живе у јако тешким условима. 
 

 
 

 

Палачинка 

журка у Чикагу 
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Најмалађи су били највреднији 

 

На крају нашег дружења уз укусне палачинке успели 
смо да прикупимо $555 долара донација које ћемо 
придодати уз преостала средства са којима ћемо 
помоћи угроженој деци и њиховим породицама. 
 

 
 
Направили смо и нове планове за зимска "палачинка 
дружења".  
Шта има лепше него у хладним чикашким данима 
проводити време са пријатељима, јести укусне 
палачинке и помагати угрожној деци широм 
Балкана! 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ ЧИКАГО 

Палачинка 

журка у Чикагу 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
(www.srbizasrbe.org) прикупила је почетком 
новембра преко 200.000 евра донација од почетка 
2015. године за помоћ угроженој деци широм 
Балкана. Недавно, организација је обележила и 
првих 10 година свог добротворног рада Свечаном 
академијом одржаном у Београду. Под слоганом 
''Деца су наша будућност'', СРБИ ЗА СРБЕ 
прикупили су укупно 1,3 милиона евра донација и 
тиме помогли преко 1.400 социјално угрожених 
породица које броје више од 10.000 деце. 
Захваљујући званичним огранцима организације у 
Србији, Републици Српској, Црној Гори, 
Аустрији, Швајцарској, Немачкој, Сједињеним 
Америчким Државама и Канади као и великом 
броју донатора и пријатеља организације широм 
света, СРБИ ЗА СРБЕ су прикупили неопходна 
средства и обезбедили стотинама породицама 
сигуран кров над главом изградњом и доградњом 
кућа. 
 

 

Поред тога, обезбеђена је велика помоћ у виду беле 
технике (фрижидера, шпорета, веш машина, 
замрзивача...) и другог основног покућства, изграђен 
је и опремљен велики број купатила, опремљене су 
дечје собе новим креветима, плакарима, 
столовима, компјутерима, играчкама и 
школским прибором. Такође, организација је 
обезбедила велику помоћ сеоским породицама у 
виду трактора, прикључака и других 
пољопривредних машина, пластеника, семенске 
робе, крава, оваца и коза како би својим радом 
стекли могућност да обезбеде основне животне 
услове за своју децу. 
 
Поред директне и конкретне материјалне помоћи 
социјално угроженим породицама и деци, вредне 
донације су у више наврата допремене и за народне 
кухиње, домове здравља, породилишта, болнице, 
предшколске установе, основне и средње школе и 
друге институције које превасходно брину о 
свакодневном животу деце. 

 

 
Уручивање ордена Светог Саве Хуманитарној 

организацији Срби за Србе 

 
На Видовдан 2015. године у порти манастира 
Грачаница на Косову и Метохији, организација 
СРБИ ЗА СРБЕ одликована је орденом Светог 
Саве другог степена од стране Његове светости 
Патријарха српског Господина Иринеја за делатну 
љубав према Српској Православној Цркви, нарочито 
показану њеним несебичним и свесрдним 
доброчинствима према светињама и верном народу 
на Косову и Метохији. 

СЗС прикупили 

200.000 евра 
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Оно што Хуманитарну организацију СРБИ ЗА 
СРБЕ издваја од других јесте транспарентан начин 
рада и велики број донатора који са релативно 
скромним донацијама на месечном нивоу учествују у 
добротворним акцијама помоћи угроженим 
породицама. На свом званичном сајту 
(www.srbizasrbe.org) и друштвеним мрежама 
фејсбук (facebook.com/srbizasrbe) и твитер 
(twitter.com/srbizasrbe), организација свакодневно 
објављује листе донатора као и увид у тренутно 
стање на свим банковним рачунима, што представља 
јединствен пример у раду хуманитарних и 
невладиних организација у Србији. 

 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта ове године велику 
хуманитарну кампању ''Пошаљи СМС на 7763'', у 
вредности од 100 динара за једну поруку, путем које 
се прикупљају средства за помоћ социјално 
угроженим породицама широм Србије. 
 

 
Чланови организације Срби за Србе 

 
Чланови организације у посети Светој Гори 

 

 
Нема предаје! 

 

 
 
СРБИ ЗА СРБЕ ће наставити да вредно раде на 
добробит угрожених српских породица широм 
Балкана како би неопходна хуманитарна помоћ 
стигла до што већег броја деце. 

 
Деца су наша будућност! 

 
Нема предаје! 
 
Хуманитарна организација 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС прикупили 

200.000 евра 
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СЗС ПОЕСТИЛИ ПАТРИЈАРХА 
ИРИНИЕЈА  

 

 
 

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ, која ове године слави десетогодишњицу 
постојања и рада, посетили су 30. новембра 2015. 
године Његову Светост Патријарха српског г. 
Иринеја у Патријаршији српској у Београду. У 
веома срдачном сусрету чланови организације СРБИ 
ЗА СРБЕ упознали Свјатјејшег са активностима 
организације која је за деценију свог постојања и 
доброчинитељског рада прикупила 1,3 милиона 
евра донација којима је обезбедила социјалну 
помоћ за више од 1.400 сиромашних и угрожених 
српских породица широм Балкана са преко 10.000 
деце. 

 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ је 
званично регистрована у Србији, Републици 
Српској и Босни и Херцеговини, Црној Гори, 
Аустрији, Швајцарској, Немачкој, Канади и 
Сједињеним Америчким Државама, уз 
организована представништва у Аустралији, 
Шведској и Холандији. Истакавши посебну 
захвалност за помоћ и сарадњу Српској 
Правосолавној Цркви и Његовој Светости на 
охрабрењу и благослову за њихов рад, чланови 
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ су 
Патријарху уручили грамату као сведочанство о 
узајамној сарадњи и бризи која постоји још од самих 
почетака рада организације.  

СРБИ ЗА СРБЕ представили су и најавили своју 
традиционалну Божићну акцију чији је циљ 
прикупљање и допремање неопходне помоћи за 
угрожену децу и породице широм Балкана. 
............................................................................................. 

ПОШАЉИ SZS НА 81190 У 
НЕМАЧКОЈ 

 

 
 
Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ из Немачке успоставили су сарадњу са 
мобилним оператерима о покретању хуманитарног 
смс броја. Довољно је послати поруком SZS на број 
81190. Цена поруке је 2.99 € (0,18 € је провизија 
оператера). Слањем донације на овај број, директно 
помажете деци из вишедетних српских породица 
широм Балкана. У наредним годинама хуманитарни 
смс број ће бити отворен и за донирање у Републици 
Српској као и земљама широм Европе и САД. 
............................................................................................. 

11 МИЛИОНА ПОСЕТА НА СЗС 
САЈТУ 

 
Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је у 
четвртак 25. новембра 2015. године 11 милиона 
посета почев од 2007. године када је и постављен 
бројчаник на сајт, са готово милион нових посета 
од почетка септембра до краја новембра. Ово је 
свакако само још једна подршка нашем 
хуманитарном раду и акцијама помоћи социјално 
угроженим породицама широм Србије, Републике 

Српске и региона. 

Активности у 

новембру 
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НОВИ СЗС РАЧУН У Р.СРПСКОЈ 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
обавештава своје донаторе да је дошло до промене 
банке у Републици Српскoj. 
 Досадашњи рачун био је отворен у Банци Српске. 
Интервентни тим Агенције за банкарство 

Републике Српске, заједно са привременим 

управником, дана 16.11.15 године, преузео је потпуну 

контролу над радом и управљањем Банке Српске.  
Нови рачун Хуманитарне организације Срби за 
Србе у Републици Српској отворен је у НЛБ-
Развојној банци. Број рачуна  је 56201281300241-58, 
a подаци за девизни рачун су: IBAN BA39 5620 1281 
3002 5031 и SWIFT BIC: RAZBBA22. Захваљујемо 
се свим људима добре воље на подршци. 
………………………………………………………….. 

У ПРОДАЈИ ЗАСТАВА НЕМА 
ПРЕДАЈЕ! 

 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
допунила је своју понуду у СЗС продавници 
израдом заставе НЕМА ПРЕДАЈЕ (1m x 1m).  

Цена заставе је 1.300 динара (или 12 €, 24 КМ, 20 
CHF, $ 15) + птт трошкови. Приход од продаје иде за 
рад Хуманитарне организације Срби за Србе која 
помаже Србе на Космету и шире. Заставе се могу 
поручити путем "е-mail": marketing@srbizasrbe.org, 
званичне "Facebook" странице 
www.facebook.com/srbizasrbe као и у Београду у 
бутицима БУНКЕР (улица Драгослава Јовановића 
13) и THE STREET (улица Десанке Максимовић 
4).За поруџбине у Србији плаћање се врши поузећем, 
док се за иностранство врше уплате електронским 
путем (са напоменом за заставу). У продаји су и 
мајице са српским мотивима у СЗС БУТИКУ. 
............................................................................................. 

У ОКТОБРУ 5.040 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 октобра 
пристигло је укупно 5.040 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 оргаизације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 

Активности у 

новембру 
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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) 
 

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 
 

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  
 

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

 

ЧИКАГО - САД 
- 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 



 
 
 

Месечни извештај за новембар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 48 

 

ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА НОВЕМБАР 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 42 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 76 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 38  
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 25 
7. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
8. Гојко К. /Немачка/ - 10 € СИД 
9. ДЈ Миву /Немчка/ - 10 € 
10. Илија С. /Русија/ - 5 € 
      (Пројекат за Косово и Метохију) 
11. Иван Р. /Швајцарска/ - 100 € 
     (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
12. Миљан Д. /Шведска/ - 20 € 
13. Далибор Ћ. /Швајцарска/ - 50 € 
14. Анонимно /Аустрија/ - 50 € 
      (за пројекат Република Српска) 
15. Станислав Л. /САД/ - 30 € 
16. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
17. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
18. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
19. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
20. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
21. Драган М. /Србија/ - 10 € 
22. Бојана В. /Израел/ - 15 € 
23. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
24. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
25. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
26. Породица Ружичић /Немачка/ - 50 € СИД 
27. Јелена Кресојевић /Немачка/ - 20 € СИД 
28. Дејана Ч. /Немачка/ - 15 € 
29. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (Пројекат за Косово и Метохију) 
30. Немањићи СКСД /Немачка/ - 20 € 
31. Зоран З. /САД/ - $ 15 
32. Radomans F. /САД/ - $ 15 
33. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
34. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
35. Милош У. /Србија/ - 357,69 дин. 
      (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
36. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
37. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
38. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
39. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
40. Ресторан Корал Шпед /Србија/ - 7.000 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 

41. Срби за Србе штанд на 60. сајму књига у 
       Београду /Србија/ - 92.100 дин. + 110 € + 100 КМ 
42. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF 
43. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
44. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
45. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
46. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
47. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
48. Младен С. /САД/ - $ 100 
49. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
50. Миленко П. /Велика Британија/ - 10 € 
51. Наталија М. /Русија/ - 15 € 
52. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
53. Стојан В. /Немачка/ - 20 € 
54. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
55. Иван Б. /Србија/ - 500 дин. 
56. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
57. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
58. Биљана В. /Србија/ - 5.000 дин. 
59. Раде Ђ. /Србија/ - 5.000 дин. 
60. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
61. Maja J. /Швајцарска/ - 20 CHF 
62. Симо Р. /Немачка/ - 20 € 
63. Весна Дацић /Немачка/ - 20 € СИД 
64. Данијела Митровић /Немачка/ - 10 € СИД 
65. Синиша Јовановић /Немачка/ - 10 € 
66. Снежана Бокун /Немачка/ - 15 € СИД 
67. Мирослав С. /Немачка/ - 35 € 
68. Милош Лукић /Немачка/ - 10 € СИД 
69. Снежана Паско Михајловић /Немачка/ - 5 € СИД 
70. Миодраг Радојичић /Немачка/ - 20 € СИД 
71. Милош Лукић /Немачка/ - 10 € СИД 
72. Десанка Игњатовић-Кирцан /Немачка/ - 5 € СИД 
73. Grozdanka Engelsdmann /Немачка/ - 10 € СИД 
74. Н. Корица /Немачка/ - 5 € 
75. Синиша С. /Република Српска/ - 10 КМ 
76. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
77. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
78. Драган Б. /САД/ - $ 109,19 
79. Сервис компјутера Xelart /Србија/ - 2.600 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
80. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
81. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
82. Мирјана Ј. /Норвешка/ - 1.000 NОК 
83. Јосиф В. /Србија/ - 1.000 дин. 
84. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
85. Предраг М. /Аустрија/ - 30 € 
86. Вељко Б. /Аустрија/ - 50 € (Пројекат за К и М) 

Списак СЗС 

донатора 

Списак СЗС 

донатора 
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87. Т. и Б. Божовић /Немачка/ - 30 € СИД 
88. Милан Д. /САД/ - $ 15 
89. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
90. Маргарета Ћ. /Канада/ - 30 € 
91. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
92. Славиша К. /САД/ - $ 25 
93. Миленка М. /Србија/ - 500 дин. 
(за породицу Вуковић из Пријепоља) 
94. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
95. Слободан С. /Србија/ - 4.000 дин. 
96. Драгана /Шведска/ - 50 € 
97. Алекса С. /Шведска/ - 10 € 
98. Анонимно /САД/ - 50 € 
      (Пројекат за рад и јачање СЗС организације) 
99. Никола Ђ. /Канада/ - 15 € 
100. Лазар Ц. /Канада/ - $ 100 CAD 
101. Наташа Л. /Немачка/ - 20 € 
102. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
103. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 € 
104. Vesna Schneider /Немачка/ - 50 € СИД 
105. Иван А. /САД/ - $ 25 
106. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
107. Петар К. /САД/ - $ 100 
108. Илија Т. /Република Српска/ - 10 € 
109. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
110. Иво В. /Канада/ - 20 € 
111. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
112. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
113. Сања В. /Аустралија/ - 15 € 
114. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
115. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
116. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
117. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
118. Зорица К. /Србија/ - 4.050 дин. 
119. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
120. Банијац /Исланд/ - 15 € 
121. Младен М. /Велика Британија/ - 30 € 
122. Велибор Ч. /Немачка/ - 50 € 
123. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
124. Љубинко Лазаревић /Немачка/ - 50 € СИД 
125. Милан Мајкић /Немачка/ - 25 € СИД 
126. Младен С. /Немачка/ - 33,33 € 
127. Гилда и Вероника Крес. /Немачка/ - 30 € СИД 
128. Mirjana Schmidt /Немачка/ - 20 € СИД 
129. Oливера П. /Швајцарска/ - 50 CHF 
130. Иван Р. /САД/ - $ 25 
131. Нина и Макисм К. /САД/ - $ 50 
132. Анонимно /САД/ - $ 20 

133. Анонимно /Република Српска/ - 24 € 
134. Милан И. /Србија/ - 500 дин. 
135. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
136. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
137. Руслан Б. /Русија/ - 70 € 
138. Aнонимно /Аустралија/ - 120 € 
139. Zorka Babic-Hirsch /Немачка/ - 50 € СИД 
140. Zorica Vogt /Немачка/ - 5 € СИД 
141. Драган Милосављевић /Немачка/ - 20 € СИД 
142. Nada Schmid /Немачка/ - 50 € СИД 
143. Nicolle Schuster-Hodzic /Немачка/ - 200 € СИД 
144. Хум. вече "Српска кућа пива" /Србија/ - 40.630д. 
145. Александар М. /САД/ - $ 15 
146. Милан З. /САД/ - $ 25 
147. Dragana W. /САД/ - $ 40 
148. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
149. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
150. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин. 
151. Дејан П. /Србија/ - 12.000 дин. 
152. Бојана Б. /Србија/ - 12.500 дин. 
153. Бојана В. /Аустрија/ - 10 € 
154. Зорица Ковачевић /Немачка/ - 20 € СИД 
155. Милан С. /САД/ - 400 € 
         (за породицу Насковић из Кусца на КиМ) 
156. Весна К. /САД/ - $ 25 
157. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
158. Aнонимно /Велика Британија/ - 50 € 
159. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
160. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
161. Ђорђе Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
162. Фото студио Express /Србија/ - 5.000 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
163. VIP mobile - СМС 7763 /Србија/ - 96.100 дин. 
164. Књаз Милош АД /Србија/ - 500.000 дин. 
         (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
165. Вера М. /Немачка/ - 10 € 
166. Ђокић /Аустрија/ - 50 € 
167. Илија П. /Аустралија/ - 70 € 
168. Анонимно /Шведска/ - 70 € 
169. Спасоје Р. /Данска/ - 30 € 
         (за пројекат Крајина) 
170. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
171. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
172. Вујица Ж. /Србија/ - $ 30 
173. Милан М. /Хрватска/ - 10 € 
         (за породицу Насковић из Кусца на КиМ) 
174. Анђелка Н. /Италија/ - 10 € 
         (за Гавриловиће код Бањалуке) 

Списак СЗС 

донатора 
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175. Вукица М. /Србија/ - 100 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
176. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
177. Александра Павловић /Немачка/ - 50 € СИД 
178. Ана Чебић /Немачка/ - 20 € СИД 
179. Н. Корица /Немачка/ - 10 € 
180. Silvana Gueden /Немачка/ - 10 € СИД 
181. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
182. Драгиша М. /Немачка/ - 10 € 
183. Горан М. /Република Српска/ - 10 € 
184. Општина Пале /Република Српска/ - 120 КМ 
185. Amazon Smile /САД/ - $ 7,15 
186. Предраг К. /САД/ - $ 50 
187. Митар П. /САД/ - $ 15 
188. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
189. Милош К. /САД/ - $ 15 
190. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
191. Тања Р. /САД/ - $ 40 (facebook) 
192. Никола М. /САД/ - $ 40 
193. Борко Р. /Република Српска/ - 10 € 
194. Душко А. /Република Српска/ - 15 € 
        (за Гавриловиће код Бањалуке) 
195. Драган Н. - 30 € 
196. Учениици ОШ "Драгојло Дудић"/Србија/-1.200 
         дин.(СЗС донаторска кутија) 
197. Никола Б. /Србија/ - 300 дин. 
198. Сара С. /Србија/ - 2.000 дин. 
199. Бојан С. /Србија/ - 10.000 дин. 
200. Анонимно /Република Српска/ - 50 € 
201. Бранка М. /Канада/ - 50 € 
202. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
203. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
204. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
205. Зоран С. /САД/ - $ 20 
206. Марко С. /САД/ - $ 20 
207. Даниел П. /САД/ - $ 25 
208. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
209. Драшко Гајић и пријатељи /САД/ - $ 500 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
210. Драган Д. /Ј. Африка/ - 1.000 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
211. Данијел П. /Словенија/ - 100 € 
        (Пројекат за Косово и Метохију) 
212. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 € 
213. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин. 
214. Владо П. /САД/ - 50 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
215. Сања В. /Аустралија/ - 30 € 

        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
216. Милан Л. /Немачка/ - 50 € 
217. Дејан и Лука Р. /Аустралија/ - 100 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
218. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ 
        (за породицу Насковић из Кусца на КиМ) 
219. Зорка Станић /Немачка/ - 20 € СИД 
220. Марко Кресојевић /Немачка/ - 350 € СИД 
221. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
222. Васка Т. - 10 € 
223. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
224. Анонимно /Србија/ - 30 € 
225. Protecta El. Sevices /Аустралија/ - $ 15 
226. Иван А. /САД/ - $ 25 
227. Славољуб С. /Србија/ - 500 дин. 
228. Душан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
229. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
230. Пекара "Код Жике" /Србија/ - 2.900 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
231. Небојша Ж. /Србија/ - 5.000 дин. 
232. Предраг В. /Велика Британија/ - 30 € 
233. Драган М. - 11 € 
234. Татјана М. /САД/ - 10 € 
235. Драгана Никодијевић /Немачка/ - 20 € СИД 
236. Часлав Ракић /Немачка/ - 25 € СИД 
237. Mирјана K. /Француска/ - 20 € 
238. Кристина /Србија/ - 10 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
239. Владимир М. /САД/ - $ 25 
240. Анонимно /Република Српска/ - 140 КМ 
         (за Гавриловиће код Бањалуке) 
241. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
242. Зоран Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
243. Александар Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
244. Анонимно /Норвешка/ - 10 € 
245. Сергей Т. /Русија/ - 0,54 RUB 
246. Mирјана Васић /Немачка/ - 20 € СИД 
247. Александар и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
248. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
249. Александра З. /Велика Британија/ - 70 € 
250. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
251. Славица П. /САД/ - $ 25 
252. Давид Г. /САД/ - $ 50 
253. Марко Ш. /Србија/ - 500 дин. 
254. Ђ. Т. /Србија/ - 40.000 дин. 
255. Анонимно /САД/ - 15 € 
256. Марко А. /Црна Гора/ - 5 € 
257. Владимир И. /Србија/ - 10 € 

Списак СЗС 

донатора 
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258. Горан П. /Велика Британија/ - 150 € 
259. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
260. Никола Л. /САД/ - 10 € 
261. Недељко П. /САД/ - 20 € 
262. Татјана и Бошко Б. /Немачка/ - 10 € 
263. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
264. "Стамена" доо Херцег Нови /Црна Гора/ - 50 € 
         (за породицу Влаховић из Подгорице) 
265. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
266. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
267. Бранислав Д. /Немачка/ - 20 € 
268. Данијела К.-Ђ. /САД/ - $ 200 
269. СД /САД/ - $ 50 
270. Саша С. /САД/ - $ 30 
271. Марта С. /Канада/ - $ 25 
272. Олга Г. /САД/ - $ 250 
273. Хум. палачинка вече у Чикагу /САД/ - $ 555 
274. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
275. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
276. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
277. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
278. Драгана Ћ. /Србија/ - 3.000 дин. 
279. Драган Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
280. Михајло Ж. /Србија/ - 10.000 дин. 
281. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
        (за пројекат Крајина) 
282. Предраг В. /Немачка/ - 30 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
283. Бојан Б. - 50 € 
284. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
285. Гордана Ивановић /Немачка/ - 20 € СИД 
286. Оливера Ристић /Немачка/ - 20 € СИД 
287. Љубо Самарџић /Немачка/ - 100 € СИД 
288. Космајац /Немачка/ - 15 € 
289. Стеван П. /Немачка/ - 35 € 
290. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
291. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
292. Срђан М. /САД/ - $ 25 
293. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
294. Silicon Valley Com. Foundation /САД/ - $ 20 
295. Silicon Valley Com. Foundation /САД/ - $ 25 
296. Your Cause Giving Programs /САД/ - $ 87.5 
297. Маја К. /Република Српска/ - 50 КМ 
298. Бојан К. /Србија/ - 2.000 дин. 
299. Раде Ђ. /Србија/ - 10.000 дин. 
300. Роберт Г. /Шведска/ - 50 € 
301. Zora Bucher /Немачка/ - 10 € СИД 
302. Љубинка Ђорђевић /Немачка/ - 10 € СИД 

303. Милош Хорват /Немачка/ - 10 € СИД 
304. Игор Д. /Немачка/ - 100 € 
305. Делије Њујорк /САД/ - $ 15 
306. Оља М. /САД/ - $ 15 
307. Златко К. /САД/ - $ 20 
308. Дејан Д. /САД/ - $ 25 
309. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
310. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
311. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
312. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
313. Студенти Машинског факултета Универзитета 
         у Београду /Србија/ - 1.000 дин. 
314. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
315. Мирослав П. /Србија/ - 5.000 дин. 
316. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
317. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
318. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
319. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
320. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
321. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
322. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
323. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
324. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
325. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
326. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
327. Марко С. /САД/ - $ 20 
328. Сузана Ч. /Србија/ - 10 € 
329. Срђан Г. /Србија/ - 1.000 дин. 
330. Владица С. /САД/ - 50 € 
331. Бокан Мијајловић /Немачка/ - 10 € СИД 
332. Бранко Ж. /Немачка/ - 50 € 
333. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
334. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
335. Живко Т. /САД/ - $ 50 
336. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
337. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
338. Дејан К. /Србија/ - 100 дин. 
339. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
340. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин. 
341. Бранко Ш. /Србија/ - 2.000 дин. 
342. Tehno casa STR Komision /Србија/ - 3.000 дин. 
343. Игњат Т. /Србија/ - 5.900 дин. 
344. Стефан Р. - $ 20 
345. Драгана Р. /Аустрија/ - 50 € 
346. Лазар Г. /Велика Британија/ - 10 € 
        (Пројекат за рад и јачање СЗС организације) 
347. Ратомир П. /Аустрија/ - 200 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 

Списак СЗС 

донатора 
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348. Анонимно /Белика Британија/ - 70 € 
        (за Гавриловиће код Бања Луке) 
349. Анонимно /Канада/ - 100 € 
        (за породицу Вуковић из Пријепоља) 
350. Анонимно /Канада/ - 50 € 
        (за породицу Насковић из Кусца на КиМ) 
351. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
352. Лазарела П. /САД/ - 20 € 
353. Младен Р. /Норвешка/ - 15 € 
354. Бранка М. /Немачка/ - 20 € 
355. Фамилија Вујић /Холандија/ - 100 € 
356. Jово Д. /Швајцарска/ - 40 CHF 
357. Лука Ј. /САД/ - $ 25 
358. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
359. Синиша и Мирјана П. /САД/ $ 50 
360. Бојан Н. /Италија/ - 50 € 
361. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ 
362. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
363. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
364. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
365. Немања П. /Србија/ - 6.000 дин. 
366. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 32.600 дин. 
367. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 126.260 дин. 
368. ДГ /САД/ - 50 € 
369. Владимир М. /САД/ - 50 € 
370. Сербоси /Канада/ - $ 175 CAD 
371. Mirjana Herrmann /Немачка/ - 20 € СИД 
372. А.Н.Е. /Швајцарска/ - 40 CHF 
373. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (за Косово и Метохију и Републику Српску) 
374. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
375. Зоран М. /САД/ - $ 100 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У НОВЕМБРУ: 21.908 € 
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Преглед новчаних токова за новембар 2015. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЕУР
Почетно стање – 31.10. 12.639 763 5.312 30.771 169 3.160 4.605

Примљене донације 1.218.843 50 430 785 1.923 3.270 5.625
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -71 -170
Донирана средства -1.046.019 -320 -8.100 -3.634 0 0 0

Помоћ за породицу Вуковић, Пријепоље - грађевински радови 1. део -500.371

Помоћ за породицу Милићевић, Панчево - опремање и сређивање куће -350.248 -7.700 -3.634

Помоћ за породицу Тасић, Станишор, Космет - крава и теле -170.000

Помоћ за породицу Димитријевић, Нова Варош - керамичар -23.000

Помоћ за породицу Пешић, Краљево - смештај мастора -2.400

Помоћ за породицу Дарабан, Бијељина, Р.Српска - дрва за огрев -400

Помоћ за породицу Влаховић, Подгорица, Црна Гора - дрва за огрев -320

Oперативни трошкови -383.481 -2 -343 -88 -23 -314 -315
Трошкови организације десетогодишњице рада СЗС -60.000

Трошкови посете породица за пројекат Тројка из блока -16.200

Набавка компјутерске опреме за потребе канцеларије СЗС -12.675

Трошкови штампања СЗС промотивног материјала -12.000

Трошкови пута у Бијељину -5.630

Трошкови посете породице Милићевић код Панчева -3.000

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -3.403 -2 -67 -88 -23 -4 -117

Трошкови плата запослених -140.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -85.850 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.600

Трошкови књиговодства у Србији -8.470

Трошкови закупа магацина у Београду -6.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -5.653

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошкови организације у САД-у, пореска служба 1. део -300

Трошкови маркетинга -154

Интерни трансфери новца 245.398 0 4.889 0 0 0 -4.540
Трансфер новца из Аустрије у Србију 245.398 -2.040

Трансфер новца из Аустрије у Р.Српску 4.889 -2.500

Трансфер новца из САД у Србију

Крајње стање – 30.11. 47.380 491 2.188 27.833 2.068 6.045 5.205

САД и 
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  83 
Сједињене Америчке Државе 80 

Немачка  70 
Швајцарска 22 

Аустрија 19 
Канада 18 

Република Српска  15 
Аустралија 12 

Шведска 9 
Велика Британија 8 

Холандија 8 
Норвешка 6 

Остале државе 25 

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 новембар од 2006. – 2015. године 
 

 
 

Број примљених донација за новембар 
 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. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 

4. 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, Konto: 2751992  BLZ: 760 606 18 
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 5000 0000 0091 5480 3 
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.serbenfuerserben.org 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Вечној Србији“ – Јован Дучић 

 

Чувај се, роде мо,ј својих странпутица, 

Јер пут неизвестан увек је пут вражији. 

Не бој се јастреба  него кукавица, 

Не бој се лажове него њине лажи. 

 

Бог нек те спасе твоји спасилаца, 

На свакоме путу има их по један. 

Презри мудрост глупих и глупост мудраца! 

Нож твог издајника биће увек жедан. 

 

Као гром ћеш наћи свога пута, 

И као нит златна пробити кроз стену. 

Зар храброст полтрона да ти снагу спута, 

И да нож злочинца проспе задњу вену. 


