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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 

 
Још један изузетно успешан месец је за нама, 

како у погледу прикупљених донација и броја 
донатора, тако и у погледу најразличитијих 
дешавања која су обележила дешавања током 
октобра. Направљена је велика посета породицама 
са Косова и Метохије као увертира за 
традиционалну Божићну акцију наредне године. 
Поред тога помогнуто је неколико српских 
породица широм Балкана, а бележимо и лепа 
добротворна окупљања српске омладине у Немачкој 
и Канади.  

 
Последње овогодишње хуманитарно-спортско 

дружење под називом „Тројка из блока“ веома 
успешно је организовано у Суботици почетком 
месеца. Уз помоћ пријатеља из покрета „Равница 
српска“ прикупљено је од учесника и спонзора 
турнира 148.000 динара, које ће бити утрошене за 
изградњу купатила породици Пејић из Горњег 
Таванкута. 

 
Од нестандардних активности издвојили би 

помоћ образовним установама. Првенствено наша 
организација је узела учешћа у набавци школских 
табли за неколико школа на Косову и Метохији у 
склопу заједничке акције неколико удружења 
предвођених студентском фондацијом „Осмех на 
дар“.  Са друге стране завршен је мали пројекат 
опремања школске библиотеке у основној школи у 
Бршадину код Вуковара, испоруком последње туре 
од неколико стотина наслова. 

 
Лепо и активно је било и у дијаспори. Иако још 

увек нерегистровани као званични огранци наше 
организације, поштоваоци и редовни донатори из 
Немачке и Канаде узели су учешћа у организовању 
два добротворна окупљања. Прво окупљање је било 
на добротворном турниру у пикаду у граду 
Нирнбергу, на ком је прикупљено 465€, док је са 
друге стране на добротворној вечери у Канади 
прикупљено $15.500 од којих је конкретно 
намењено за нашу организацију $5.000 за помоћ у 
доградњи и опремању породичне куће породице 
Теодоровић. 

 

 Велика посета породицама на Косову и 
Метохији обављена је средином месеца. Том 
приликом посећено је осам породица и прикупљени 
су значајни подаци о потребама породица, које ћемо 
сходно спроведеној посети обићи и помоћи у 
склопу традиционалне Божићне акције почетком 
наредне године. 

 
У склопу конкретних добротворних активности 

које представљају сврху постојања наше 
организације, истичемо испоруку помоћи за две 
породице из Републике Српске, по једну из Крајине 
и Србије. Прво су помогнуте породице на подручју 
Зворника, Караћ и Обачкић куповином беле технике 
у вредности од 550КМ. Затим је у Крајини на 
подручју Костајнице помогнута породица Двожења 
набавком половне фрезе у износу од 550€. Након 
тога испоручена је помоћ у виду пумпе за воду 
вредности од 71.823 динара, за породицу Тодоровић 
из Смедеревске паланке.  

 
Бројне посете породици Вулић и учестала помоћ 

која им је у више наврата уручивана, узроковале су 
да се све то преточи у један конкретан пројекат 
организације, који ће бити на снази до довршетка 
радова на њиховој породичној кући. Током посете 
која је обављена средином месеца, утврђено је да 
радови на доградњи куће теку у жељеном смеру и 
да ће уз незнатну помоћ наше организације. 

 
Протеклог месеца пробијена је и магична 

граница од прикупљених 400.000€ од настанка 
организације, на што смо веома поносни. То је био 
и један од разлога за ново гостовање председника 
организације на радију „Слово љубве“. 

 
Након нешто споријег темпа у протеклом 

периоду, све већи број породица је у плану за помоћ 
и посету, а како се буде ближио крај године наше 
активности ићи ће узлазном путањом. Да би 
наставили у том ритму, као и увек потребна нам је 
несебична подршка како старих донатора, тако и 
нових, како би пред Божићне и новогодишње 
празнике успели да усрећимо што већи број 
вишечланих домаћинстава широм Балкана.   
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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У склопу велике заједничке акције помоћи 
Фондације ''Осмах на дар'', Хуманитарне 

организације Срби за Србе, Српског друштва 
''Задужбина'', удружења ''Светосавско јединство'', 
омладине из Пећи и фирме ''Рекламе свијет'' из 
Херцег Новог у укупној вредности од 216.000 
динара, обезбеђено је 18 шкослких табли за три 
основне школе на Косову и Метохији: Јасеновик – 
Ново Брдо, ОШ „Свети Сава“, Бостане – Ново 
Брдо, ОШ „Миладин Поповић“, Стража – 
Гњилане, ОШ „Бора Станковић”. Табле су 
испоручене и постављене у првим данима нове 
школске године. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Овом приликом преносимо речи захвалности од 
ученика и директора свих школа које су добиле нове 
школске табле. Заједничка акција наших 
организација ће се свакако наставити и у будућности 
у нади да ћемо окупити још већи број братских 
удружења и добрих људи широм света. 

Школске табле 

на Космету 
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Хуманитарна организација Срби за Србе полако 
приводи крају још један велики пројекат наше 
организације - изградња куће осмочланој 

породици Вулић из Остружнице код Београда. 
Представници организације обишли су радове на 
кући, као и купатила које је укључено у пројекат 
"Тројка из блока" почетком октобра и договорили 
даље неопходне кораке које треба предузети како би 
се кућа што пре ставила под кров. Планирано је да се 
до краја октобра заврше сви груби радови на кући 
што би онда оставило довољно времена за 
постављање пода, изолације и плочица у купатилу и 
осталим просторијама. 
 

 
 
Домаћин породице Небојша Вулић велику већину 
послова на изградњи куће ради сам и уз помоћ још 
неколико пријатеља и рођака, а део материјала 
добијен је и од старешине храма Преноса моштију 
Светог Николе у Остружници.  

 
Председник Хуманитарне организације Срби за Србе 

Игор Рашула у разговору са  Вулићима на месту 

будуће дечије собе 

 

 
Будуће купатило осмочлане породице Вулић 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе упућује 
позив донаторима и пријатељима организације 
широм света да са скромним месечним донацијама 
подрже овај и друге пројекте који за циљ имају 
дуготрајну и конкретну помоћ вишедетним српским 
породицама. 

Вулићи ускоро 

у новом дому 
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Хуманитарна организација Срби за Србе и 
удружење ''Равница Српска'' организовали су у 
суботу 5. октобра такмичење у шутирању тројки 
''Тројка из блока'' по први пут у Суботици, у сали 
ОШ Соња Маринковић. Циљ овог такмичења које је 
до сада одржано у Београду, Чикагу, Крагујевцу и 
Новом Саду је прикупљање средстава за изградњу 
купатила угроженим породицама. Од стране 
спонзора и учесника ''Тројка из блока'' у Суботици 
прикупљено је укупно 148.830 динара. Победник 
турнира био је Милан Николић. 
 

 
 
Друго место на такмичењу заузео је Немања 

Косановић, треће Лука Вурдеља, а укупно 78 
такмичара је узело учешће у шутирању тројки. 
 

 

 
 
Циљ турнира ''Тројка из блока'' у Суботици био је 
прикупљање средстава за изградњу купатила за 
потребе избегличке породице Пејић из Горњег 

Таванкута. Овом приликом желимо да још једном 
изразимо посебну захвалност свим учесницима и 
гостима такмичења који су допринели да се прикупе 
неопходна средства, као и спонзорима турнира: 
 
- Паркинг ЈКП Суботица - 10.000 дин. 
- Music doo Суботица - 7.000 дин. 
- Развој Јањић доо Суботица - 7.000 дин. 
- Виртус доо Суботица - 25.000 дин. 
- Тим Василић Суботица - 10.000 дин. 
- Динамо-контрол Суботица - 10.000 дин. 
- Традиционално знање Суботица - 7.000 дин. 
- Инкомерц доо Суботица - 7.000 дин. 
- МД Инжињеринг Суботица - 7.000 дин. 
- Интершпед ад Суботица - 20.000 дин. 
- Директор ЗОО Врта Богдан Лабан 
 
Такође, велику помоћ и подршку турниру као и до 
сада пружили су познати београдски репер Бошко 

Ћирковић Шкабо из групе Београдски Синдикат и 

ДЈ Сале из популарног реп састава ТХЦ Ла 
Фамилија који су у получасовном наступу пред 
многобројном публиком у сали подигли и улепшали 
атмосферу пред званичан почетак такмичења. 

Тројка из блока 

у Суботици 
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Посебну захвалност у помоћи око организовања 
турнира дугујемо и пекарама ''Артос'', ''Андоновић'', 
''Амбруш'' и ''Липа'' као и хамбургерији ''Делфин'' 
који су обезбедили бесплатну храну и послужење за 
све госте такмичења ''Тројка из блока'' у Суботици. 
Фотокопирница ''Коњ'' нам је изашла у сусрет са 
штампањем плаката и флајера, агенција 
''Гладијатор'' је радила обезбеђење такмичења, а 
помоћ око озвучења обезбедио је Петар Митровић. 
 

 
 

 

 
 
Пре почетак турнира гостима су се обратили 
потпредседник Равнице Српске и један од оснивача 
Сава Стамболић, члан Градског већа за инвестиције 
господин Драги Вучковић, презвитер Драган 

Стокин, старешина храма Светог Вазнесења 
Господњег, директор школе Жарко Отовић, члан 
управног одбора Равнице Српске Никола Јовић као 
и председник Хуманитарне организације Срби за 
Србе Игор Рашула. После завршетка такмичења 
уследила је ревијална утакмица ОКК Спартак - КК 
Прозивка у којој су млади кошаркаши школског 
узраста показали своје умеће. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе овиме је 
завршила организовање турнира ''Тројка из блока'' у 
2013. години и почиње са припремама за 2014. 
годину у којој је планирано да се ово такмичење у 
шутирању тројки одржи у преко 10 градова широм 
Србије. 

Тројка из блока 

у Суботици 
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12. октобара у кафеу Ас у Нирнбергу (Немачка) 
организован је први Пикадо турнир у хуманитарне 
сврхе. Уз вечеру, пиће и музику у опуштеној 
атмосфери 14 учесника се борило за прво место које 
је било награђено са једном од мајица из СЗС 

БУТИКА. Победник је био Давид Срдић у 
интересантној финалној борби са једним од 
организатора ове вечери Николом Цвијановићем. 
Ова победа славила се до раних јутарњих часова! 
Прикупљено је укупно 465 евра од уплата за 
турнир и донација гледалаца, као и куповине мајица 
које ће бити прослеђене угроженим породицама. 
 

 
Победник турнира Давид Срдић са  

Николом Цвијановићем 

 
 

 
 

 
 

 
 
Овим путем се срдачно захваљујемо свим 
учесницима турнира као и гледаоцима који су 
увеличали овај пријатан догађај и лепо дружење. 

Хумано пикадо 

вече у Нирнбергу 
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ДОНИРАЈТЕ ЗА СЗС НА 202 

НОВЕ ЛОКАЦИЈЕ! 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе склопила 
крајем септембра вредан донаторски уговор са 
компанијом QIWI из Београда која је 
специјализована за електронска плаћања кроз 
терминале ПЛАТОМАТ. Од 1. октобра сви 
донатори организације Срби за Србе могу послати 

донације кроз овај платни систем (кроз кеш) у 
секцији ДОНАЦИЈЕ на 202 локације широм 

Србије и тиме допринесу будућим акцијама и 
пројектима које смо покренули. Овом приликом 
желимо да се захвалимо компанији QIWI на 
исказаном поверењу и жељи да подржи наш 
добротворни рад.  
 

 

НОВА ПОШИЉКА КЊИГА ЗА 

ШКОЛУ У ВУКОВАРУ 
 

 
 
Протекле недеље успешно је испоручен трећи и 
последњи пакет одабраних књига за основну школу 

у Бршадину крај Вуковара. Овај мали пројекат 
помоћи основцима у Бршадину имао је за циљ 
опремање школске библиотеке, како би основци у 
Бршадину имали на располагању одговарајуће књиге 
и како би наставни програм био употпуњен већим 
бројем наслова. На свесредној помоћи у спровођењу 
овог пројекта, захваљујемо се г-дину Банету, као и 
пријатељима из Вуковара, без којих не би били у 
могућности да спроведемо акцију овог типа. 
............................................................................................. 

СЗС НА РАДИЈУ СЛОВО ЉУБВЕ 
 

 
 
Председник Хуманитарне организације Срби за Србе 
господин Игор Рашула гостовао је у четвртак 17. 
октобра на радију Архиепископије београдско-

карловачке Слово љубве у емисији ''Под знаком 

питања''.  
 
Водитељка емисије Јелена Јеж имала је 
најразличитија питања о раду и деловању наше 
добротворне организације, а снимак емисије можете 
да послушате на интернет стрници радија Слово 
љубве. 

Активности 

СЗС у октобру 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
прикупила је средином октобра 2013. преко 400.000 

евра донација за помоћ угроженој деци широм 
Балкана. Од 2005. године, под слоганом ''деца су 

наша будућност'', организација је помогла преко 

350 вишечланих породица и обезбедила неопходну 
хуманитарну помоћ за најугроженији део српског 
народа. Такође, званични сајт организације 
(www.srbizasrbe.org) забележио је више од пет 

милиона посета! 
 
Захваљујући званичним огранцима организације у 
Србији, Републици Српској, Аустрији, 
Швајцарској и Сједињеним Америчким 

Државама као и великом броју донатора и 
пријатеља организације широм света, ''Срби за 

Србе'' су прикупили неопходна средства и 
обезбедили многим породицама сигуран кров над 
главом изградњом и доградњом десетина кућа. 
 

 

Поред тога, обезбеђена је велика помоћ у виду 
фрижидера, шпорета, 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, пластеника, крава, 
оваца и коза како би својим радом стекли могућност 
да обезбеде основне животне потребштине за своју 
децу. 
 

 
 
Оно што ову хуманитарну организацију 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 (www.facebook.com/srbizasrbe) и твитер 
(www.twitter.com/srbizasrbe),организација објављује 
свакодневно листе донатора као и увид у тренутно 
стање на свим банковним рачунима, што представља 
јединствен пример у раду хуманитарних и 
невладиних организација у Србији. 
 
''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!  

СЗС прикупили 

400.000 евра! 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у 
сарадњи са удружењем "Наши Анђели" из Зворника 
помогла је почетком октобра седмочлану породицу 
Караћ и осмочлану породицу Обачкић из околине 
Зворника. Помоћ се састојала у куповини 
комбинованог фрижидера и веш машине за 
Караће, док је Обачкићима купљена веш машина. 
Укупна вредност помоћи износила је 550 КМ. 
 

 
Драгица Караћ са новом машином за веш 

 
Породица Караћ у доста тешким условима живи на 
Брањеву код Зворника, а чине је родитељи Предраг 

и Драгица са децом: Ивана (18), Данијела (10), 

Гордана (8), Зорица (6) и Андријана (4). Оба 
родитеља су незапослена, тако да им једини приходи 
представљају дневнице које отац Предраг заради.  
 
Мајка Драгица дочекала је дан да добије веш 
машину, која ће јој неизмерно много помоћи 
физички првенствено, а затим и временски, јер ће 
уместо да по цео дан трља пуне лонце веша, имати 
више времена за друге послове (којих у вишечланим 
породицама има итекако), и наравно више времена 
да се посвети својој дечици и да мало одмори душу. 
Комбиновани фрижидер ће породици такође много 
помоћи, јер ће им храна бити боље сачувана и неће 
бити бацања хране која пропада само из разлога јер 
није добро чувана.  
 
Мајка Драгица се захваљује од срца свим 
донаторима који су јој олакшали свакодневне 
проблеме и жели свима много успеха у животу и 
раду. 
 

 
Биљана Обачкић са новом машином за веш 

 
Другу помогнуту породицу Обачкић из Сопотника 
(Зелиња) код Зворника чине отац Раденко и мајка 
Биљана са децом: Марко (24), Тијана (22), Дарко 

(18), Његослав (16), Сашка (15) и Никола (11).  
 
Како ни један од родитеља нема трајно запослење 
тешко живе од дневница које отац Раденко успе да 
заради. Мајка Биља се од срца захваљује донаторима 
на овом великом дару, који њој лично веома много 
значи, јер се већ увелико уморила од ручног прања 
велике породице. 

Помоћ за две 

породице из РС 
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У суботу 12. октобра српска заједница у Канади 
организовала је добротворно вече под називом ''Срце 

за децу'' које је одржано у сали културног друштва 
Опленац у Мисисаги. На вечери која је прошла и 
више него успешно прикупљено је $15,000 за две 
сиромашне породице у Србији и једну у Републици 
Српској. Представници Хуманитарне организације 

Срби за Србе из Канаде присуствовали су вечери и 
подржали ову хуманитарну акцију. 
 

 

 
 
Представник Хуманитарне организације Срби за 

Србе Невен Лончар преузео је и проследио 
донацију у висини до $5,000 за помоћ породици 
Теодоровић из Републике Српске, где ће почетком 
новембра почети радови на доградњи и опремању 
куће ове породице пред хладне зимске дане у 
сарадњи са Центром за социјални рад општине 

Лопаре на Мајевици. 
 

 

Добротворно 

вече у Канади 
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СЗС са оцем Данилом испред манастира Бањска 

 
Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе спровели су 12. и 13. октобра нову велику 
хуманитарну акцију на Косову и Метохији. Овог 
пута, припремљен је терен за предстојећу 
традиционалну, до сада највећу, Божићну 

хуманитарну акцију наше организације широм 
Балкана. Посећено је укупно 8 породица на северу 
Космета и у Косовском поморављу, за које ће у 
наредном периоду бити прикупљана средства за 
неопходне ствари са акцентом на прикључке за 

трактор, чиме ће породице добити додатан 
подстицај за самосталан рад и привређивање, а тиме 
и за останак на Косову и Метохији. Имали смо 
прилику и да посетимо манастире Бањску, Високе 

Дечане и Драганац, као и да упознамо метохијске 
обичаје на славама у Великој Хочи и Осојану. 
 

 
Срби за Србе са породицом Јанићијевић 

Прво одредиште био нам је манастир Бањска где 
после литургије и кратког окрепљења настављамо 
пут даље. У месту Зубин Поток посећујемо 
породицу Јанићијевић Бобана који са супругом 
Александром има четворо деце Димитрија           

(12 год.), Данило (11), Давид (9) Дамњан (3). И отац 
и мајка, иако запослени, тешко успевају да 
издржавају породицу која живи у једној соби 
недовршене куће. Ова вредна породица која је 
прошле године купила пећ у којој пеку хлеб и тако 
покушавају да зараде динар више и својим синовима 
обезбеде нормалан живот изразила је жељу да им се 
среди још једна соба (потребно два прозора, врата, 

ламинат, кревети) како би дечаци имали свој део за 
учење и игру. Поред овога желе да направе и шталу 

где би држали свиње или овце. 
 

 
Петар, Викторија и Гордана Чукић 

 
Охрабрени овом јако вредном породицом 
настављамо даље и обилазимо породицу Чукић 

којој градимо купатило. Уверавамо се да је материјал 
стигао и да је терен припремљен, при нашем 
следећем обиласку, Боже здравља, ова породица ће 
по први пут у свом животу имати купатило. 
 

 

Срби за Србе 

на Космету 
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СЗС са оцем Марком у Дечанској Виници 

 
У поподневним часовима стижемо у Велику Хочу 
где смо направили мали предах у Дечанској Виници 
код оца Марка и у посети пријатељима из ове српске 
енклаве. Дан завршавамо у Осојане где смо прво 
били гости код нашег пријатеља на слави, а потом и 
коначили. 
 

 
 
У недељу ујутру дан почињемо литургијом у 
манастиру Високи Дечани, а потом настављамо 
обилазак породица. У народној кухињи у Прековцу 

налазимо се са пријатељима из ЕХО "Мајка девет 

Југовића" и одлазимо у посету породици Савић. 
Савић Добри и Ружа имају два сина, Срећка и 
Далибора. Срећко је ожењен и има двоје деце 
Бојану (4 год.) и Лазара који има 8 месеци и сви 
живе у једној куђи без купатила. Успели су да 
сазидају још једну кућу, али је она само у голим 
зидовима и није за живот. Породица живи у јако 
тешким условима и без основних ствари за живот, па 
смо се стога договорили да помоћ коју ћемо њима 
упутити у склопу Божићне акције буду шпорет на 

дрва, фрижидер и 2 кревета. 

 
Срби за Србе код породице Савић 

 
У истом месту посећујемо породицу Филић. 
Синиша и Соња имају двоје деце, Луку који има 5 
година и малу Невену која има 5 месеци. Ова, иначе 
повратничка, породица јако тешко живи и поред 
доста труда, гајења стоке и немају доста ствари које 
би им омогућиле нормалан живот. Као и Савићи 
немају купатило, а потребни су им и шпорет на 

дрва и дечији кревети. 
 

 
 

 
Мала Невена Филић 

Срби за Србе 

на Космету 



 
 
 

Месечни извештај за октобар 2013.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 14 

 

 
Андрија Стојковић поред своје колевке 

 
Одатле настављамо ка месту Избор где посећујемо 
породицу Стојковић. Јагош и Данијела имају сина 
Андрију који има 5 месеци и који, Боже здравља, у 
скорије време очекује брата или сестру пошто је 
Данијела трудна. Породица живи у још увек 
недовршеној кући, па су још увек смештени у једној 
соби и немају купатило. Јагош са братанцем држи 4 
краве и изражава жељу да повећају број крава и 
тако обезбеде колико толико нормалан живот. 
 

 
 
После ове три породице враћамо се у село Прековац 

где у народној кухињи ручамо и обављамо разговор 
са председницом ЕХО " Мајка девет Југовића" 
Светланом Стевић. Протиница Светлана нам 
износи одличну идеју да посетимо неколико 
породица из тог краја које поседују тракторе, а 
којима би ми у склопу Божићне акције обезбедили 

потребне прикључке. Идеју наравно прихватамо и 
крећемо у обилазак. 
 

 
 
Породицу Перић чине Драган и Трњанка и њихово 
четворо деце Дејан (15 год.), Данијела (11), 
Кристина (7) и Ирена (1). Већ обрађују своју земљу 
и земљу коју узимају под закуп, а како кажу највише 
би им помогла приколица за ђубриво која половна 
кошта око 2000 евра. 
 

 
Срби за Србе са Перићима испред њихове куће 

 
У близини ове породице обилазимо Јанчић 

Славицу самохрану мајку двоје деце Анђеле         

(17 год.) и Младена (15). Недавно су продали две 
краве и уз своју уштеђевину успели да купе трактор 
којим би њен син могао да обрађује земљу. 
Потребни су им још плуг, тањирача и косачица. 

Срби за Србе 

на Космету 

Срби за Србе 

на Космету 
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Самохрана мајка Славица Јанчић са својим сином 

Младеном, поред њиховог трактора 

 
Последња породица коју обилазимо у овом крају је 
породица Симијоновић. Благоје и Славица имају 
три сина и сви су ожењени, а најстарији Мирко има 
и троје деце, Давида (4 год.), Кристијана (2) и 
Александра (1). Ова јако велика и вредна породица, 
спремна на све да би остала и опстала на својој 
земљи, бави се сточарством (4 краве и 2 телета), 
узгајањем цвећа, а такође имају и трактор за који су 
им потребни плугови, тањирача и косачица да би 
лакше обрађивали своју земљу и земљу коју узимају 
под закуп. 
 

 
Породица Симијоновић са члановима  

хуманитарне организације Срби за Србе 

Пред крај дана посећујемо манастир Драганац где 
нас дочекује отац Иларион који није могао да верује 
да смо дошли јер нам је управо био послао поруку да 
пита је л' можемо помогнемо породицу Ђорђевић 

која је тог поподнева била у манастиру да затражи 
помоћ.  
 
После послужења у манастиру и вечерње службе 
крећемо до породице Ђорђевић. Звонко и Весна који 
имају троје деце, Данијелу (20 год.) Звездану (19) и 
Душана (17). Пошто нас је отац Иларион већ упутио 
да ова породица нема купатило, сликамо просторију 
где би купатило требало да буде и обећавамо да ћемо 
се потрудити да прибавимо средства за тај пројекат. 
Како је било јако касно, нисмо имали времана да 
обиђемо још две породице на подручју Косовске 

Витине, којима ћемо такође помоћи у склопу 
Божићне акције куповином прикључака за 
трактор. 
 

 
Срби за Србе са породицом Ђорђевић  

на месту будућег купатила 

 

Касним доласком у Косовску Митровицу и поласком 
за Београд завршавамо још једну акцију помоћи 
српском народу на Косову и Метохији. Иако у јако 
тешким условима, наш народ на Космету свим 
снагама покушава да обезбеди опстанак на својој 
земљи, па стога и ми позивамо све донаторе да 

својим прилозима помогну и да у Божићној акцији 
усрећимо ове породице стварима које су им 
потребне! 
 
Са вером у Бога, за српски Космет! 

Срби за Србе 

на Космету 
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ПОМОЋ ЗА ДВОЖЕЊЕ ИЗ КРАЈИНЕ 
 

 
 
У склопу нове велике добротворне акције 
Хуманитарне организације Срби за Србе за помоћ 
српским породицама на подручју Крајине, 
протеклих дана успешно је помогнута прва од 
четири планиране породице. На подручју 
Костајнице, помогнута је трочлана породица 

Двожења. Породицу Двожења смо уз помоћ 
пријатеља организације помогли набавком половне 

фрезе у износу од 550 €. Како нам је назначено, 
добијена фреза ће у многоме поспешити и олакшати 
пољопривредну делатност, која представља главни 
извор прихода за ову породицу и надамо се донети 
какву такву економску стабилност која би могла да 
утиче и на проширење породице. 
 

 

 
 
Отац Милан, мајка Снежана и ћеркица Ана од две 
године свакодневно се боре са тешком животном 
ситуацијом која влада на читавом Крајишком 
подручју. Живот српског народа на овом подручју и 
даље је неизвестан, и поред чињенице да се све већи 
број породица враћа на своја порушена и спаљена 
огњишта. 
Позивамо све донаторе и пријатеље организације да 
ПОДРЖЕ даљи рад наше добротворне организације 
како би допремили неопходну помоћ за што већи 
број угрожених српских породица широм Балкана. 
............................................................................................. 

ОСНОВЦИ ОДЕЉЕЊА IV/3 

ПРИКУПИЛИ ПОМОЋ 
 

 
 
Ученици четвртог разреда (одељење IV/3) Основне 

школе Ђура Даничић из Новог Сада прикупили су 

10 пакетића за своје школске вршњаке на Косову 

и Метохији у виду неопходног прибора за учење. 
Ова акција покренута је и спроведена у сарадњи са 
учитељицом Љепосавом Илић. Хуманитарна 
организација Срби за Србе жели да захвали малим 

дискретним херојима разреда IV/3, учитељици 

Илић и наравно родитељима који су организовали и 
спровели ову хуманитарну идеју у дело.  

Активности 

СЗС у октобру 
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ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ''ФИЛМ ОТАЦ'' 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе упућује 
јавну подршку пројекту ''Филм Отац'' који за циљ 
има израду првог играног филма о оцима српске 
нације - Св. Симеону Мроточивом и Св. Сави. 
Пројекат је покренут од стране Фондације Наслеђе 

Отаца као неопходан допринос одсудној борби за 
очување српског националног и духовног 
идентитета, обнављање урушеног система вредности 
и опстанак оног позитивног дела наше посебности у 
светској породици народа. Филм је тренутно у 
припремној фази у току које се пише сценарио и 
прикупљају прилози широм света. Позивамо и све 
наше донаторе и пријатеље да се упознају са овом 
племенитом идејом и учествују у њеној реализацији! 
............................................................................................. 

БРОД ОСМЕХА - ОДРЖАНА 

ХУМАНИТАРНА ПЛОВИДБА 
 

 
 

Извештај: Фондација "Осмех на дар" 

Средином октобра (12.10.2013.) Школа за 

бродарство, бродоградњу и хидроградњу и 
фондација „Осмех на дар”, у сарадњи са 
Југословенским речним бродарством, 
организовала је, по други пут, пловидбу за децу из 
три вишедетне породице. У пловидби су уживала 
деца из породице Љиљак, Марковић и 
Радосављевић. 
 

 
 
Током два часа пловидбе бродом „Ковин“, деца су 
имала прилике да са реке виде неке од знаменитости 
града - Саборну цркву, Савамалу, београдске 
мостове, Аду Циганлију, Калемегданску тврђаву, 
Велико ратно острво и Ушће Саве у Дунав. Уз 
грицкалице и сокове забављали су се слушајући 
причу капетана Пере Пухаловића о Сави и 
бродовима, а затим су имали прилике да се и сами 
опробају у улози капетана. Програм је био 
употпуњен дечијим цртањем и певањем, док су 
родитељи уживали у слободном времену и 
предивном сунчаном дану. Крај вожње је била 
прилика за заједничко сликање у нади да је ово само 
друга од многобројних будућих акција на Броду 
осмеха. 
 
Захваљујемо се пријатељима из хуманитарне 
организације Срби за Србе који су нас упутили на 
породице које су уживале у овој вожњи. 

Активности 

СЗС у октобру 
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Чланови и пријатељи Хуманитарне организације 

Срби за Србе посетили су у недељу 27. октобра 
2013. породицу Тодоровић из села Водице код 
Смедеревске Паланке. Тодоровиће смо у више 

наврата помагали, а овог пута повод посете је била 

набавка пумпе за наводњавање у вредности од 

71.823 динара. Децу смо обрадовали и скромним 
поклончићима, а за узврат смо добили једну 
предивну захвалницу посвећену организацији и свим 
нашим донаторима широм света. 
 

 
 
Подсећамо да смо Тодоровиће посетили први пут у 

октобру прошле године на иницијативу нашег 
пријатеља Немање Девића. Слободно можемо рећи 
да је од тада кренуло све на боље за ову породицу. 
Не само да им је пуно значила помоћ коју смо им у 
наредним месецима обезбеђивали, него су и они 
сами поново стекли наду и вољу.  

 
 
Прво смо им купили два кревета на спрат и 

фрижидер, затим смо им обезбедили материјал за 

изолацију куће, опремили купатило, покрили 

лимом ходник и купатило да не прокишњава, 

купили јуницу која је постала мезимче целе 
породице и ево сада и црева и пумпу за 

наводњавање, која ће бити од велике користи од 
пролећа јер ће њоме моћи да обезбеђују воду и за 
кућне потребе и за потребе животиња и за 
наводњавање земље.  
 

 

СЗС у С. Паланци 

код Тодоровића 
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Циљ нам је био да прво породици обезбедимо 
пристојне услове за живот, а затим и да их подржимо 
у њиховом настојању да самосталне раде и 
производе. 
 
Посебно нас радује чињеница да се родитељи Ратко 

и Земка заиста јако пуно труде око своје деце и да 
поред сиромашних услова у којима живе деца су 
веома васпитана, симпатична и сви иду у школу и 
вредно уче.  
 
Домаћин Ратко има и јако пуно идеја како би 
дугорочно побољшао положај својој породици, тако 
да размишља и о куповини фрезе, пластеника итд. 
Од наше последње посете купили су козу, овцу са 
два јагњета, свиње и јуница су порасли, тако да 
ствари заиста иду у добром правцу. 
 

 

Такође, Ратко нам се похвалио шталом коју је сам 
изградио од сламе што можете видети на сликама.  
 
На жалост, недавно су имали смртни случај јер се 
бака Добрила упокојила. И деветогодишњи Јован 
има проблем са срцем, па је већ прошао кроз 17 
операција. Последњи пут су му пресађивали коштану 
срж, али се један део није лепо примио, тако да ће 
морати на нову операцију у Београд.  
  

 
 
Позивамо све људе добре воље да наставе својим 

донацијама да подржавају акције наше организације 
јер пуно је деце која заслужују нашу помоћ. У 
наставку погледајте слике и захвалницу коју смо 
добили од најмлађих Тодоровића.  
 

 
Најмлађи Стефан са захвалницом коју су најмлађи 

Теодоровићи заједно поклонили свим донаторима 

СЗС у С. Паланци 

код Тодоровића 



 
 
 

Месечни извештај за октобар 2013.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 20 

 

 

Хуманитрани 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ОКТОБАР 2013. 
 

1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 67 
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15 
3. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 54 
4. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 25 
5. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 31 
6. В.М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
7. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
8. Никола М. /Швајцарска/ 20 CHF 
9. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
10. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF 
11. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
12. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
13. Александар М. /Канада/ - $ 60 
14. Паркинг Ј.К.П. Суботица /Србија/ - 10.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
15. Мusic ДОО Суботица /Србија/ - 7.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
16. Илија Б. /Србија/ - 1.800 дин. 
17. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
18. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
19. Далибор Ш. /Финска/ - 30 € 
20. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
21. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
22. Развој-Јанић доо Суботица /Србија/ - 7.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
23. Дан К. /САД/ - $ 25 
24. Зоран М. /САД/ - 50 € 
25. Милан М. /Шведска/ - 15 € 
26. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
27. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
28. Породица Чолић /Швајцарска/ - 50 CHF 
29. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
30. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
31. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 € 
32. Aлександар Т. /Канада/ - 15 € 
33. www.cikaskisrbi.com /САД/ - $ 25 
34. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
35. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
36. Никола К. /Србија/ - 2.000 дин. 
37. Наташа П. /Ирска/ - 10 € 
38. Љиљана Т. /САД/ - $ 100 
39. Србска Омладина /Србија/ - 1.100 дин. 
40. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
41. Небојша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
42. Дамјан Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
43. Ирина и ДрагославЋ. /Канада/ - 50 € 

44. Виртус доо Суботица /Србија/ - 25.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
45. Тим Василић Суботица /Србија/ - 10.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
46. Динамо-контрол Суботица /Србија/ - 10.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
47. Традиционално знање Суб. /Србија/ - 7.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
48. Инкомерц доо Суботица /Србија/ - 7.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
49. МД Инжињеринг Суботица /Србија/ - 7.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
50. Богдан Л. /Србија/ - 5.000 дин. 
51. Јелена С. /Канада/ - $ 50 
52. Тихомир Б. /Канада/ - $ 100 
53. Милан Д. /САД/ - $ 15 
54. Марко М. /Србија/ - 15 € 
55. Дј МиВу /Немачка/ - 10 € 
56. Раде Б. /САД/ - 30 € 
57. Славиша К. /САД/ - $ 25 
58. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
59. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
60. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
61. Тројка из блока у Суботици/Србија/- 33.830 дин. 
62. Иван А. /САД/ - $ 25 
63. Данко П. /САД/ - $ 12.48 (Microsoft) 
64. Александар Ј. /САД/ - $ 504 (Microsoft) 
65. Ricky H. /САД/ - $ 25 
66. Интершпед ад Суботица /Србија/ - 20.000 дин. 
      Спонзор турнира "Тројка из блока" Суботица  
67. Иван Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
68. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин. 
69. Невен Л. /Канада/ - 180 € (за Теодоровиће) 
70. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
71. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
72. Лидија П. /Србија/ - 7.000 дин. 
73. Христос се роди /Србија/ - 2.000 дин. 
74. М. А. /Србија/ - 2.000 дин. 
75. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
76. Дали С. /Француска/ - 25 € 
77. Младен К. /Немачка/ - 20 € 
78. Нина К. /САД/ - 45 € 
79. Максим К. /САД/ - 45 € 
80. Незнанци из Земуна /Србија/ - 5.000 дин. 
81. Лука Т. /Србија/ - 20 € 
82. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
83. Иво В. /Канада/ - 20 € 
84. Небојша М. /Канада/ - 10 € 

Финансијски 

извештај 
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85. Иван Р. /САД/ - $ 25 
86. Мирослав С. /Аустрија/ - 20 € 
87. Стефан Л. /Србија/ - 1.000 дин. 
88. Алекса Б. /Србија/ - 500 дин. 
89. Банијац /Исланд/ - 15 € 
90. Д. и Н. /Канада/ - $ 35 
91. Јован Б. /В. Британија/ - 30 € 
92. Николина Б. /САД/ - $ 15 
93. Марко П. /Србија/ - 1.200 дин. 
94. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
95. Ивана П. /САД/ - $ 300 
96. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF 
97. Драгана /Шведска/ - 50 € 
98. Валентина С. /Канада/ - 35 € 
99. Бранислав Л. /Канада/ - 10 € 
100. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
101. Александар М. /САД/ - $ 15 
102. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин. 
103. СЗС БУТИК /Р. Српска/ - 216 КМ 
104. Kingsley S. /САД/ - $ 40 
105. Весна К. /САД/ - $ 25 
106. Радмила А. /Канада/ - $ 15 
107. Радован Р. /САД/ - $ 25 
108. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
109. Владимир Б. /Канада/ - 25 € 
110. Пикадо турнир у Нирнбергу /Немачка/ - 465 € 
111. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 € 
112. Саша Р. /САД/ - $ 25 
113. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
114. Лепосава М. /Србија/ - 5.430 дин. 
115. Ђорђе Р. /Србија/ - 1.300 дин. 
116. Јовица П. /Србија/ - 500 дин. 
117. Драган М. /Србија/ - 500 дин. 
118. Маја К. /САД/ - $ 50 
119. Предраг К. /САД/ - $ 50 
120. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 244 КМ 
121. Наташа К. /Немачка/ - 100 € 
122. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
123. Elliot Z. /САД/ - $ 100 
124. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
125. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
126. Драган Д. /Ј. Африка/ - 30 € 
127. Марко П. /Србија/ - 1.300 дин. 
128. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
129. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
130. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
131. Марко М. /Србија/ - 33 € 
132. Невен Л. /Канада/ - 30 € 

133. Александар Д. /Србија/ - 1.100 дин. 
134. Светлана Л. /Канада/ -$ 50 CAD 
135. Илија Р. /Канада/ - $ 50 CAD 
136. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин. 
137. Зоран Б. /Аустрија/ - 40 € 
138. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
139. Саво Р. /Немачка/ - 20 € 
140. Општина Пале /Р. Српска/ - 84 КМ 
141. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
142. Жељка Б. /САД/ - $ 50 
143. Драгана W. /САД/ - $ 40 
144. Душко Ц. /Канада/ - 142 € 
145. Хуманитарно вече у Торонту /Канада/ - 3.425 € 
         (за Теодоровиће) 
146. Д. С. 99 /Немачка/ - 5 € 
147. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
148. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
149. Александар Ж. /САД/ - $ 25 
150. Игор И. - 20 € 
151. Иван А. /САД/ - $ 25 
152. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
153. Јовица В. /Канада/ - 15 € 
154. Марко М. /Србија/ - 10 € 
155. Шоми /Србија/ - 7.12 € 
156. Српска Братска Помоћ /Канада/ - 48.000 дин. 
157. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
158. Саша С. /САД/ - $ 25 
159. Живко Т. /САД/ - $ 50 
160. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
161. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин. 
162. Оливера Ј. /Србија/ - 11.235 дин. (за Лазовиће) 
163. Progressive media /Србија/ - 5.000 дин. 
164. Војислав Ц. /Аустрија/ - 10 € 
165. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
166. Душко Т. /В. Британија/ - 15 € 
167. Драган Д. /Ј. Африка/ - 500 € 
168. Жељко М. /Србија/ - 50 € 
169. Марко-Атина /Грчка/ - 10 € 
170. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
171. Марта С. /Канада/ - $ 25 
172. Жељко Г. /САД/ - $ 10 
173. Биљана М. /Аустрија/ - 20 € 
174. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
175. Љубица Л. /Немачка/ - 50 € 
176. Anton M. /Холандија/ - 20 € 
177. Danny V. /Холандија/ - 10 € 
178. Elizaveta V. /Холандија/ - 10 € 
179. Ekaterina V. /Холандија/ - 10 € 
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180. Nikoletta V. /Холандија/ - 10 € 
181. Svetlana V. /Холандија/ - 10 € 
182. Срђан М. /САД/ - $ 25 
183. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
184. Николина Л. /САД/ - $ 20 
185. Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
186. Ранко Б. /Словенија/ - 10 € 
187. Мирослав И. /САД/ - $ 50 
188. Јелена П. /Србија/ - 500 дин. 
189. Братислав М. /Србија/ - 2 € 
190. Марко М. /Србија/ - 15 € 
191. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
192. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
193. Далибор К. /Канада/ - 30 € 
194. Предраг М. /САД/ - $ 80 
195. Тијана А. /САД/ - 30 € 
196. Danny V. /Холандија/ - 10 € 
197. Elizaveta V. /Холандија/ - 10 € 
198. Ekaterina V. /Холандија/ - 10 € 
199. Nikoletta V. /Холандија/ - 10 € 
200. Svetlana V. /Холандија/ - 10 € 
201. Никола К. /Холандија/ - 20 € 
202. Владан Ж. /Холандија/ - 20 € 
203. Станко Р. /Аустрија/ - 10 € (за Антиће) 
204. Делије Њујорк /САД/ - $ 21.50 
205. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
206. Сербоси Канада /Канада/ - $ 380 
207. Радован Д. /Србија/ - 500 дин. 
208. Синиша П. /САД/ - $ 25 
209. Филип Ф. /Србија/ - 200 дин. 
210. Марко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
211. Војислав С. /Србија/ - 6.000 дин. 
212. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
213. Ирина Г. /Холандија/ - 25 € 
214. Општина Пале /Република Српска/ - 84 КМ 
215. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF 
216. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
217. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
218. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
219. Вук Р. /САД/ - $ 200 
220. Дејан П. /Србија/ - 15.000 дин. 
221. Милош В. /Ј. Африка/ - 50 € 
222. Владимир Р. /САД/ - $ 30 (Network for Good) 
223. Тања А. /САД/ - $ 50 
224. Зоран Г. /САД/ - $ 26.80 (АТ&T) 
225. Милан Д. /САД/ - $ 4.20 (АТ&T) 
226. Марко П. /САД/ - $ 12 (АТ&T) 
227. Александра К. /САД/ - $ 2.08 (АТ&T) 

228. Анонимно /САД/ - $ 40 (АТ&T) 
229. Silvia N. /САД/ - $ 17.50 (CVS) 
230. Анонимно /Србија/ - 27.350 дин.  
         ($280 AUD + 50 €) 
231. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин. 
232. Иван и Слободан Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
233. Анка В. /Србија/ - 1.000 дин. (за Лазовиће) 
234. Биљана Ђ. /Србија/ - 1.000 дин. 
235. Клеопатра /Канада/ - 50 € 
236. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
237. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 

 
 

Укупно у октобру: 13.180 € 
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Преглед новчаних токова за октобар 2013. године 
 

 

 

 

 

 

 

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД

Почетно стање – 1. 10. 430 193.929 814 927 3.756 2.906

Примљене донације 130 376.975 628 770 6.416 3.268

Трошкови донација 0 0 0 0 -114 -63.85

Оперативни трошкови -560 543.533 1307 -1028.43 -2284 -5140.9

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 -1.498 -5 -8 0 0

Трошкови трансфера новца -10 -1.695 -28 -20.43 -18.86 -93

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

Обавезни намети државе на плату запосленог 0 -15.197 0 0 0 0

Закуп СЗС канцеларије у Београду за септембар и октобар 0 -20.650 0 0 0 0

Наканада за коришћење Вивеум платформе 0 0 0 0 -24 0

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a 0 0 0 0 -19.95 0

Квартални трошкови рачуна у Аустрији 0 0 0 0 -41.44 0

Трошкови акције на Косову и Метохији 0 -19.430 0 0 0 0

Трошкови акције у Смедеревској Паланци 0 -2.500 0 0 0 0

Трошкови коришћења Sendgrid система 0 0 0 0 0 -7.38

Трошкови књиговодства у Србији за септембар 0 -6.900 0 0 0 0

Трошкови маркетиншке кампање 0 0 0 0 -500 0

Трошкови штампања СЗС мајица у САД 0 0 0 0 0 -280.52

Трошкови турнира "Тројка из блока" Суботица 0 -18.140 0 0 0 0

Трансфер новца из Аустрије у Републику Српску 0 0 1.340 0 -700 0

Трансфер новца са девизног на динарски рачун -750 84.528 0 0 0 0

Трансфер новаца из Швајцарске у Србију 0 89.859 0 -1.000 0 0

Трансфер новца из Аустрије у Србију 0 86.674 0 0 -780 0

Трансфер новца из Аустрије у Србију 200 0 0 0 -200 0

Трансфер новца из САД у Србију 0 393.482 0 0 0 -4.760

Донирана средства 0 -761.062 -2.550 0 -3.200 0

Нови дом за породицу Антић, 7. део 0 -275.000 0 0 0 0

Помоћ породици Антић - израда личне карте 0 -3.000 0 0 0 0

Изградња куће Вулићима - грађ. материјал и мајстори 0 -140.963 0 0 0 0

Помоћ породици Илић - шпоред на дрва 0 -19.900 0 0 0 0

Слаткиши за децу са Косова и Метохије 0 -5.000 0 0 0 0

Помоћ породици Карановић - материјал за купатило 0 -107.499 0 0 0 0

Помоћ Бабићима из Суботице (Српска Братска Помоћ) 0 -20.000 0 0 0 0

Помоћ Петровићима из Прокупља - дрва за огрев 0 -31.000 0 0 0 0

Помоћ породици Поповић из Штрпца 0 -20.200 0 0 0 0

Помоћ породици Пејић из Суботице - дрва за огрев 0 -44.000 0 0 0 0

Изградња купатила породици Чукић из Зубиног Потока 0 -87.500 0 0 0 0

Помоћ породици Обрадовић из Рашке области 0 -7.000 0 0 0 0

Помоћ породцама Караћ и Обачкић код Зворника 0 0 -550 0 0 0

Помоћ породици Пудар из Мостара - доградња куће 0 0 -2.000 0 0 0

Помоћ за Перовић, Браво, Гушкин у С. Србији (БЈРМ) 0 0 0 0 -2.000 0

Помоћ породици Двожења из Крајине - половна фреза 0 0 0 0 -550 0

Помоћ породицама у Крајини - грађевински материјал 0 0 0 0 -650 0

Крајње стање – 31. 10. 0 353.375 199 669 4.574 969

САДСрбија
Република 

Српска
Швајцарска

Аустрија и 

остале земље
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Примљене донације из света (број донатора у %) 
 

 
 
 

 

Aустрија

5.9%

Аустралија

0.4%

В. Британија

1.3%

Грчка и Ирска

0.8%
Н/Д

0.8%

Немачка

3.4%

Норвешка и Исланд

1.3%

Словенија

0.8%

САД и Канада

35.0%

Швајцарска

9.3%

Чешка

0.4%

Србија и Р. Српска

30.4%

Француска и Шпанија

1.3%

Холандија и Ј. Африка

7.6%

Шведска

1.3%
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Број донатора у 2013.
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2013.                    Хуманитарна организација Срби за Србе

Примљене донације у 2013. 

 

Број донатора у 2013. 

 

 
 

€

12.331 €

Април 14.040 €

Мај 11.392  €

Јун 14.249  €

Јул 8.138  €

Август 10.916 €

Септембар 6.843 

Октобар 13.180 

Јануар 1 - Децембар 31, 2013
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Април 232
Мај 216

Јун 187
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Август 193
Септембар 177
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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 на званичном сајту  
    организације: www.srbizasrbe.net 
  
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
    Бр. рачуна: 160-279491-71  
    Banca Intesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
    IBAN:RS35160005080002381269 
    SWIFT: DBDBRSBG 
    Customer: SRBI ZA SRBE 
    Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
    11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Швајцарској: 
    Swiss posst: 85-419625-6 

 
    IBAN: CH460900 0000 8541 96256 
    SWIFT: POFICHBEXXX 
    Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 

7. Рачун у Аустрији: 
    Account: 10364339 
    BLZ: 32000 
    Post code: 1030 
    City: Wien 

    Country: Austria 
     
     IBAN: АT973200000010364339 
     SWIFT: RLNWATWW 
     Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 
8. Рачун у Републици Српској: 
     КМ рачун: 5514802213924928,  
     Unicredit банка, Бања Лука 
 
9. Девизни рачун у Републици Српској:  
     IBAN: BA395514804813925344 
     SWIFT: BLBABA22 
     Customer: Srbi za Srbe 
     Bank: Unicredit Bank AD,  
     Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka 
 
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 
 
11. Готовином путем терминала Платомат  
       широм Србије 

Могућности 

донирања 
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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! 

Ћераћемо се – Матија Бећковић 
 

Ћераћемо се још 

Једнако ћерати 

То да смо начисто 

Нема шта да кријемо 

Нека нико не мисли да нећемо 

Поштеније је рећи да оћемо 

Па да се отворено ћерамо 

Кад се већ ћерамо 

И да јасно кажемо 

Ћераћемо се још 

Него да упредамо и обећавамо 

Како више нећемо 

А свак зна да оћемо 

Па да испадне 

Нека што смо се ћерали 

Него смо још и слагали 

И у лаж ућерани. 

 


