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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 
     У исчекивању највећег и најзначајнијег 
Православног празника Васкрса, представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе успели су 
током месеца aприла да посете и испоруком 
одређене помоћи помогну и обрадују чак једанаест 
породица широм Балкана. Направљен је успешно 
својеврсан увод за велике Васкршње акције које су 
испланиране за мај месец и током којих ће радост 
прослављања Васкрса бити употпуњена 
обезбеђивањем различите врсте помоћи за још 
неколико десетина породица широм Балкана. 
 
     Највише активности наше организације 
забележено је на подручју Србије и то углавном 
међу од раније познатим породицама које смо у 
више наврата већ помагали. Тако је поново 
посећена осмочлана породица Вулић из 
Остружнице која је помогнута новом туром 
грађевинског материјала за изградњу породичне 
куће у укупном износу од 93.000 динара. Након 
Вулића, заокружена је помоћ и дванаесточланој 
породици Стојановић из села Винорача код 
Јагодине куповином садница парадајза у вредности 
од 36.000 динара. Још једна у низу породица које 
смо неколико пута помагали јесте породица 
осмочлана Тодоровић из Смедеревске Паланке која 
је такође помогнута набавком грађевинског 
материјала у вредности од 53.000 динара. У селу 
Мачвански Метковић такође је заокружена помоћ 
дванаесточланој породици Мијатовић набавком 
приколице за трактор, прскалице и осталих 
неопходних пољопривредних потрепштина у 
износу од 183.000 динара. 
 
      На подручју северне српске покрајне Војводине 
посећене су већ добро познате породице Дањек и 
Милутиновић. Том приликом су испоручене 
основне животне намирнице, а циљ посете је 
разрада плана око изградње и опремања купатила за 
ове две породице у склопу великог пројекта наше 
организације ''Тројка из блока''. Овај пројекат има за 
циљ опремање 10 купатила за социјално угрожене 
породице, а скоро половина од планираног броја је 
већ успешно завршена. 

 
     После краће паузе, опет је било активно и на 
подручју Рашке. У селу Бањка посећена је 
четворочлана породица Обрадовић која је 
помогнута набавком две овце и два јагњета у 
вредности од 29.000 динара. 
 
     Западна подручја насељена српским народом 
нисмо заборавили ни током априла. Тако су у 
Републици Српској првобитно посећене породице 
Клисура из Чајнича и Ћодо са Пала. Обе породице 
помогнуте су скромно основним животним 
намирницама, укупне вредности 550 марака. 
Коначно је настављен и пројекат доградње куће 
породице Ћетковић. Овог пута издвојено је 3.200€ 
за изградњу купатила у склопу овог пројекта који је 
успешно приведен крају.  
 
     Крај месеца крунисали смо испоруком  помоћи 
породици Тепавац из Врела Коренице у Лици. 
Помоћ се састојала у набавци ормана, радног стола 
и кревета са душеком за најмлађу чланицу ове 
породице. Целокупна помоћ износила је 490€. 
 
     Месец пред нама је један од најбитнијих у току 
текуће године, што по питању великих Васкршњих 
акција које очекујемо да успешно спроведемо у 
дело, што по питању неколицине значајних догађаја 
који треба да дају посебно обележје нашим 
годишњим активностима. Планирано је да у склопу 
Васкршњих акција посетимо српски народ у 
Крајини, на Косову и Метохији, Републици 
Српској, Старој Србији (Македонији) и Црној Гори.  
 
      Стога нам је потребна сва расположива помоћ 
донатора организације Срби за Србе, људи добре 
воље који у нашем раду препознају пожртвованост 
и искреност и који се саосећају са тешким животом 
својих сународника ма где они живели. Посебан 
позив упућујемо за подршку нашим предстојећим 
активностима на Косову и Метохији, у овим можда 
преломним тренуцима по наш страдални народ из 
јужне покрајине.  
 
      Вама и Вашој породици желимо срећне 
Васкршње празнике. 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Чланови Хуманитарне ораганизације Срби за Србе 

са породицом Мијатовић 

 
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда посетили су у суботу 6. априла 
дванаесточлану породицу Мијатовић из села 
Мачвански Метковић у близини Шапца.  
 
Том приликом, уручена је нова помоћ за ову вредну 
породицу у виду приколице и прскалице за 

трактор, затим пестицида, хербицида, семена 

кромпира и лубенице у укупној вредности од 

183.000 динара. 

 

 
Најмлађи Мијатовићи са прскалицом у њиховом 

дворишту 

 

 
Заједничка слика Мијатовића и Срби за Србе са 

донацијом семена кромпира 

 

 
Приколица и трактор - донација организације и 

пријатеља из Калифорније 

 

 
Неопходни хербициди и пестициди 

Приколица за 

Мијатовиће 
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Мали Мијатовићи испред пластеника у свом 

домаћинству 

 

И поред вредне помоћи које смо уручили породици 

Мијатовић, а све у циљу унапређења 
пољопривреде и могућности за рад и приходовање 
породице и даље остају велике потребе ове 
породице. 
 

 
Срби за Србе дружили су се са децом и проверавали 

знање из српског језика и математике 

 
Најнеопходнија помоћ пре свега у виду 

пољопривредне механизације, система за 

наводњавање, али и финансијска помоћ за 
отплату великог дуга за струју који се захваљујући 
астрономским каматама електродистрибуције 
увећао на скоро 500.000 динара уз константна 

искључења и рестрикције. 

 
Дружење у дворишту Мијатовића 

 

 
Свечани ручак код Мијатовића 

 

 
Најмлађа Ивана Мијатовић са својим медом 

 

Упућујемо овом приликом позив свим пријатељима 
организације широм света да помогне овој великој 
српској породици на било који начин како би 
најмлађи Мијатовићи били у прилици да поштено 
раде и даље стварају своје породице. 

Приколица за 

Мијатовиће 
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Седмочлана породица Клисуре 

 

Почетком априла чланови Хуманитарне 

организације Срби за Србе са Пала, посетили су и 
помогли две вишечлане породице. У месту Чајниче 
упознали смо се са седмочланом породицом 

Клисуре, коју смо овом приликом помогли са 
пакетом основних животних намирница и 
хигијеном. Друга породица коју смо обишли и 
помогли су наши стари познаници породица Ћодо 
са Пала. Њима је овом приликом уручен такође 
пакет основних животних намирница и хигијене. У 
овој акцији утрошено је 550 КМ. 
 
На подручју општине Чајниче поред великог 
природног богатства постоји велики број 
сиромашних и гладних. То је разлог што ову 
општину сваке године напусти ог 300-500 људи, 
тражећи своју егзистенцију у земљама окружења, 
ЕУ  или у братској Русији. 
 
Седмочлана породица Клисуре били су 
оптимистични по питању своје будућности у овој 
општини све до тренутка када су сазнали да отац 
Љубо који је био једни запослени члан породице 
нема више статус запосленога у локалној јединици 
шумарства.  
 
Од тога тренутка почињу веома тешке борба за 
опстанак ове веома сретне породице: Анђеле 99, 
Александара 2001, Вање 2005, Сретеније 2009, 
Божидара 2011. г. који треба да одрасту помогну 
својим родитељима, али и цијелом српском роду.  
 

Упутили смо се на њихову адресу и увјерили се да 
је све овако како је описано. У 28 м2 живе сретни и 
задовољни са жељом да некада себи обезбједе и 
скромни дом у ком ће имати своју собицу и свој 
кревет. Уручили смо им животне намирнице и 
обезбједили потребну хигијену за маленог 
Божидара који је радознало прегледао све.  
 
Посједују породично имање које је  удаљено од 
куће неких 13 км и жела да на њему наставе узгој 
стоке и повећају сточни фонд како би могли у 
потпуности да се посвете том послу и тако себи 
обезбједе извор прихода у ови тешким тренуцима.  
 
Молили су нас да им купимо краву или овце, а они 
ће учинити све да те животиње чувају што је могуће 
више и квалитетније. 
 

 
Породица Ћодо са основним животним 

намирницама 

 
Посјетили смо поново породицу Ћодо. Позвала нас 
је њихова комшиница и рекла да немају коме да се 
обрате и да нас позивају да дођемо и увјеримо се у 
веома тешко стање у којој се ова породица налази. 
Поред свих обраћања представницима локалнe 
заједницe и напора да овој породици пружимо 
основне услове били смо у ситуацији да поново 
купујемо животне намјернице, јер су ова дјеца 
буквално падала у несвијест од глади. 
 
Надамо се да ће за њих бити више прилика и да 
ћемо се носити са свим неприликама које нам 
предстоје и борбе које водимо, тако нам Бог 
помогао! 

Помоћ за Ћоде 

и Клисуре у РС 
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Са првим данима лепог времена на Мајевици 
настављени су радови на изградњи куће за 

шесточлану породицу Ћетковић из села Пељаве у 
општини Лопаре (Република Српска). Следећа фаза 
радова на кући предвидела је изградњу купатила и 
увођење воде у дом Ћетковића у укупној 

вредности од 3.200 евра (око 6.500 КМ). 
Водоинсталатери су поставили цеви које иду у зид, 
електричар завршио инсталације, зидари 
малтерисање и бетонирање. 
 

 
Милијана и Ђина нестрпљиво чекају своје купатило 

 

У току ове недеље озидаће се када и почети са 
постављањем плочица, тако да се планира да до 
Васкрса, најрадоснијег Хришћанског празника, 
најмлађи Ћетковићи добију по први пут своје 
купатило. 

 
 

Ћетковићи су породица која се на све могуће 
начине бори за свој опстанак у овим тешким 
временима. Скоро су за потребе свог домаћинства 
отхранили тридесетак пилића које су спаковали у 
замрзивач. Имају неколико оваца које ће за коју 
годину бити стадо. Жеља им је била да сачувају 
теле од краве коју смо им пре две године 
поклонили, али на жалост нису успели. 

 

 
 

Пројекат изградње куће породици Ћетковић 
наставиће се током лета са радовима у поткровљу 
куће за које ће бити неопходно издвојити око 3.700 
евра.  
 
Позивамо овом приликом све донаторе широм 

света да подрже и овај пројекат наше 
организације како би до јесени скућили још једну 
српску породицу. 

 Купатило за 

Ћетковиће  
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Породица Милутиновић 

 
Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Новог Сада посетили су почетком априла 
породице Милутиновић из Пивница и Дањек из 
Равног села. Приликом обиласка наших пријатеља 
којима дуже време помажемо, у може се рећи голој 
борби за опстанак, понели смо као и сваки пут 
скромни пакет основних животних намирница. 
Основна идеја ове посете била је приступање 
решавању старих проблема код обе породице - 
купатила, а све у склопу великој пројекта ''Тројка из 
блока 2013''. 
 

 
 

Приликом посете Милутиновићима у селу 
Пивнице урадили смо спецификацију свих 
потребних радова и оно што је сигурно радови ће 
бити обимни почев од изградње посебног дела за 
купатило па све до његовог опремања одводне 
мреже. Такође не постоји ни септичка јама која ће 
морати да се ископра и обезбеди. Такође, треба 
истаћи да Милутиновићи живе у трошној кући тако 
да ће се поред израде купатили морати обратити 
пажња и на санирање старе оронуле куће у будућем 
периоду, како би јој продужили век трајања. 

 
 

 
 
Породица Дањек такође до сада није поседовала 
купатило, али им је кућа у доста бољем стању и моћи 
ће лако поднети адаптацију и израду купатила и 
кухиње коју смо планирали направити. Такође, код 
Дањекових постоји и већи простор за самоодрживост 
како у пољопривреди тако и код њихове 
оспособљености за рад пре свега домаћина Саше.  
 
Надамо се да ћемо ускоро моћи проводити време са 
овим породицама у мало хуманијим условима и 
разговарати о другим лепшим животним темама 
осим беда и сиромаштва. 
 

 

Ускоро нова 

купатила  
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ПРОСЛЕЂЕНА ПОМОЋ ЗА МАЛУ 

ЉУБИЦИ АДАМИЋ 
 

 
 
Донатори Хуманитарне организације Срби за Србе 
уплатили су у претходним данима новчану помоћ за 
потребе операције срца мале Љубице Адамић, па 
смо сходно томе донације у укупној вредности од 

10.000 динара проследили на наменски динарски 
рачун.  
 
Прикупљање средстава је при крају, и надамо се да 
ће се операција срца ускоро обавити у Бечу.  
........................................................................................... 

СЗС САД УСПОСТАВИЛИ  

НОВУ САРАДЊУ 
 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе из 

САД успоставила је сарадњу са добро познатим 
српским брендом у индустрији одеће Republika 

Wear. Republika Wear, пружа купцима мајице са 
јединственим српским мотивима, који представљају 
нашу традицију, културу и понос. 
 
Заједно са Хуманитарном организацијом Срби за 
Србе, Republika Wear ће обезбедити проценат од 
продаје својих мајица, који ће бити укључен у 
прикупљање средстава за помоћ српској деци на 
Балкану. 

СОБА ЗА МАЛУ КОСОВКУ  

ИЗ КРАЈИНЕ 
 

 
 
Протекле недеље успешно је извршена 
акција Хуманитарне организације Срби за 

Србе помоћи породици Тепавац из Врела Коренице 
у Крајини, као својеврсан скромни увод у 
велику Васкршњу акцију на подручју Крајине која 
је у припреми.  
 
Обзиром да подручје Коренице неће бити предмет 
предстојеће велике Васкршње акције, одлучили смо 
се да на овај начин помогнемо породицу Тепавац. 
Породицу чини самохрана мајка Мира, њена 
ћерка Косовка (9 год), бака Косовка и деда Душан.  
 
Ова повратничка породица се издржава само од 
пензије деде Душана и суочена је са уобичајеним 
проблемима који се тичу наших повратника.  
 
Помоћ породици Тепавац, састојала се од куповине 
кревета са душеком, ормана и радног стола (укупно 

490€) за најмлађег члана ове породице малу Косовку, 
како би јој омогућили да несметано извршава своје 
школске обавезе и да има основне ствари за боравак 
у својој соби.  
 
Надамо се да ће ова скромна помоћ позитивно 
утицати на ову девојчицу прелепог имена и да ће јој 
помоћи да у школи постиже боље резултате. 
 

Активности 

СЗС у априлу 
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Након молбе пријатеља Хуманитарне организације 

Срби за Србе из Новог Пазара, упућена је хитна 
помоћ за четворочлану породицу Обрадовић из села 
Бањка у општини Рашка у виду две овце и два 
јагњета која су укупно плаћена 29.000 динара.  
 

 
 

 

 
 
Обрадовићи су до скоро са своје двоје деце некако 
успевали да преживе, али након тешке повреде оца 
породице на левој руци, деца и родитељи су скоро 
стално гладни.  
 

 
 
Због превеликих потреба породице Обрадовић 
неопходних за нормалан живот, упућемо позив 
донаторима и добрим људима широм света да ступе 
у контакт са нашом организацијом како би додатна 
преко потребна помоћ преко пријатеља наше 
организација стигла директно до најмлађих 
Обрадовиђа у Рашкој. Контакт: c3c.org@gmail.com 

Помоћ за 

Обрадовиће 



 
 
 

Месечни извештај за април 2013.                        Хуманитарна организација Срби за Србе 10 

 

Пројекат ТРОЈКА ИЗ БЛОКА за циљ има изградњу и опремање купатила за 

потребе 10 социјално-угрожених вишечланих породица широм Србије. 

 

ТТААККММИИЧЧЕЕЊЊЕЕ  УУ  ШШУУТТИИРРААЊЊУУ  ТТРРООЈЈККИИ  

 
Датум: 1. јун 2013. године 

Место: Основна школа Лаза Костић, 

Милетнија Поповића 72 (Блок 23) 
Почетак: 12 часова 
Учешће: 300 динара 

Пријава: 061/264 6548 и szsbeograd@gmail.com 
 
 

Тројка из 

блока 2013 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АПРИЛ 2013. 

 

1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 51 
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 21 
3. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ -$ 26 
4. Beograd Café донаторска кутија /САД/ -$ 39 
5. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 25 
6. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 28 
7. Наталија В. /САД/ - $ 20 
8. Зоран М. /САД/ - 50 € 
9. Оливера М. /САД/ - $ 50 
10. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
11. DJ Mivu /Немачка/ - 10 € 
12. Банијац /Исланд/ - 15 € 
13. Милан М. /Шведска/ - 15 € 
14. Борис С. /Швајцарска/ - 30 € 
15. Дан К. /САД/ - $ 25 
16. Александар Ж. /САД/ - $ 25 
17. Мирослав Ј. /САД/ - $ 25 
18. Сања Т. /САД/ - $ 25 
19. Дражен О. /Србија/ - 500 дин. 
20. Драгана П. /Аустрија/ - 50 € (за Антиће) 
21. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
22. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 € 
23. Озренко /Луксембург/ - 25 € 
24. Петар К. /Луксембург/ - 25 € (за Антиће) 
25. Владимир Ј. - 10 € 
26. www.cikaskisrbi.com - $ 25 
27. Драгана Љ. /Србија/ - 3.000 дин. (за Антиће) 
28. Христос се роди /Србија/ - 1.000 дин. 
29. Гојко Душан С. /Србија/ - 1.000 дин. 
30. Александар Т. /Канада/ - 15 € 
31. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
32. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
33. Марко М. /Аустрија/ - 170 € 
34. Никола С. /Србија/ - 14 € 
35. Danny V. /Холандија/ - 10 € 
36. Svetlana V. /Холандија/ - 10 € 
37. Elizaveta V. /Холандија/ - 10 € 
38. Ирина Г. /Холандија/ - 20 € 
39. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
40. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
41. Никола Н. /Србија/ - 1.200 дин. 
42. Весна П. /Србија/ - 1.000 дин. 
43. Анонимно /Аустрија/ - 200 € (за Антиће) 
44. Дарко С. /Канада/ - 10 € 
45. Тања Р. /САД/ - $ 40 (facebook) 

46. Недељко П. /САД/ - 20 € 
47. Ненад С. /Канада/ - 35 € 
48. Његослав Д. /Аустрија/ - 10 € 
49. Драган Ж. /Аустрија/ - 20 € (за Антиће) 
50. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
51. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
52. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
53. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
54. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
55. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
56. Тихомир Б. /Канада/ - $ 100 
57. Милан Д. /САД/ - $ 15 
58. Нинослав М. /Канада/ - 20 € 
59. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
60. Душко Т. /В. Британија/ - 30 € 
61. Слав К. /САД/ - $ 25 
62. Перо Christian Mаксимовић /Аустралија/ - 50 € 
63. Иван А. /САД/ - $ 25 
64. Ashbringer - 10 €  
65. Петар П. /Аустрија/ - 10 € 
66. Срђан /Немачка/ - 53 € 
67. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
68. Јелена С. /Канада/ - 20 € 
69. Призрен /Србија/ - 1.000 дин. 
70. Марин М. - 20 € 
71. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
72. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин. 
73. Марко З. /Србија/ - 500 дин. 
74. Марија Г. /Канада/ - 40 € 
75. Симке /САД/ - 20 € 
76. Иво В. /Канада/ - 20 € 
77. Душан К. /В. Британија/ - $ 12 
78. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
79. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
80. Иван Р. /САД/ - $ 25 
81. Браћа Ђуричић /Холандија/ - 50 € 
82. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
83. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 10 € 
84. Драгана W. /САД/ - $ 40 
85. Биљана Л. /Канада/ - $ 30 (facebook) 
86. Александар и Јелена М. /Шведска/ - 50 € 
87. Стојан М. /САД/ - 50 € 
88. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
89. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 70 CHF 
90. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF 
91. Игор И. - 20 € 
92. Јован Б. /В. Британија/ - 30 € 

Финансијски 

извештај 
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93. Анонимно - 20.000 дин. 
94. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
95. Пековић С. - 15 € 
96. КЛАН 99 /Шведска/ - 20 € 
97. Марко М. /Србија/ - 2.500 дин. 
98. Мирко П. /Србија/ - 1.300 дин. 
99. Јелена П. /Србија/ - 500 дин. 
100. Валентина С. /Канада/ - 35 € 
101. Бранислав Л. /Канада/ - 10 € 
102. Александар М. /САД/ - $ 15 
103. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
104. Душан С. /Немачка/ - 20 € 
105. Цар Хотел /Србија/ - 10.000 дин. 
106. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин. 
107. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
108. Јелена К. /САД/ - $ 15 
109. Радмила А. /Канада/ - $ 15 
110. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
111. Данијела Г. /Србија/ - 1.000 дин. 
112. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин. 
113. Мирјана П. /Србија/ - 500 дин. 
114. Марко М. /Србија/ - 7.45 € 
115. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
116. Андреј Ф. /Србија/ - 30 € 
117. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
118. Зоран Р. /Канада/ - 50 € (за Љубицу Адамић) 
119. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 € 
120. Feinbaum Consulting /Швајцарска/ - 100 CHF 
121. М. С. /Канада/ - $ 50 CAD 
122. Larissa H. /Аустрија/ - 150 € 
123. Iamworker - 74.87 € 
124. Теретана Колосеум /Србија/ - 100.000 дин. 
        (Златни спонзор турнира "Тројка из блока") 
125. Христос се роди /Србија/ - 3.000 дин. 
126. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
127. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
128. Душан К. /Холандија/ - 25 € 
129. Љубиша Р. /Аустралија/ - 50 € 
130. ПИП доо Нови Сад /Србија/ - 20.000 дин. 
        (Спонзор турнира ''Тројка из блока'') 
131. Мирјана М. /Србија/ - 5.000 дин. 
132. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
133. Наташа В. /Аустрија/ - 10 € (за Антиће) 
134. Б. С. /Аустрија/ - 20 € 
135. Бошко А. /Аустрија/ - 30 € (за Антиће) 
136. Станко Р. /Аустрија/ - 50 € (за Антиће) 
137. Љубинка Т. /Холандија/ - 30 € 
138. Ж. Ј. /Црна Гора/ - 5 € 

139. Озренко /Луксембург/ - 50 € (за Љубицу А.) 
140. Никола Р. /Србија/ - 500 дин. 
141. Васо Ђ. /Швајцарска/ - 20 CHF 
142. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
143. Српска Братска Помоћ /Канада/- 220.000 дин. 
144. СЗС бутик /Република Српска/ - 480 КМ 
145. Мирјана С. /Аустралија/ - 60 € 
146. Наташа Д. /Норвешка/ - 20 € 
147. Јовица В. /САД/ - $ 25 
148. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
149. Марјана В. /Србија/ - 10.000 дин. 
150. Кнежевић Транс /Србија/ - 4.000 дин. 
151. Јованка Ч. /Србија/ - 500 дин. 
152. Гојко М. /Србија/ - 500 дин. 
153. Зоран Г. AT&T /САД/ - $ 26.10 
154. Марко П. AT&T /САД/ - $ 12 
155. Александра К. AT&T /САД/ - $ 2.08 
156. Милан Д. AT&T /САД/ - $ 4.20 
157. Анонимно AT&T /САД/ - $ 40 
158. Желимирка К. CVS /САД/ - $ 70 
159. Silvia N. CVS /САД/ - $ 52.50 
160. Вук Р. BoA /САД/ - $ 200 
161. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
162. Драган Д. /Ј. Африка/ - 500 € 
163. Тања Р. /САД/ - $ 20 (facebook) 
164. Ricky H. /САД/ - $ 30 
165. Татјана О. /В. Британија/ - 300 £ (за КосМет) 
166. Марко/Атина /Грчка/ - 10 € 
167. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
168. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
169. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
170. Марта С. /Канада/ - $ 25 
171. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
172. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
173. Војислав Ч. /Аустрија/ - 10 € 
174. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
175. Велимир К. /Аустрија/ - 30 € 
176. Миланка С. /Француска/ - 400 € (за Антиће) 
177. Андреја С. /Србија/ - 10.000 дин. 
178. Проф. Милева Макањић /Србија/ - 2.000 дин. 
179. Marilyn и Nick T. /Канада/ - $ 240 CAD 
180. Мiles и Нада О. /Канада/ - $ 240 CAD 
181. George и Stephanie П. /Канада/ - $ 240 CAD 
182. Славица и Милован М. /Канада/ - $ 240 CAD 
183. Анђелина и Данила Р. /Канада/ - $ 240 CAD 
184. Анонимно /Канада/ - $ 240 CAD 
185. Момир и Драгана К. /Канада/ - $ 240 CAD 
186. Анђелина М. и Марко В. /Канада/- $240 CAD 

Финансијски 

извештај 
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187. John и Олга Л. /Канада/ - $ 240 CAD 
188. Каролина и Бојан Б. /Канада/ - $ 240 CAD 
189. Дана М. /Канада/ - $ 240 CAD 
190. Brian M. /Канада/ - $ 240 CAD 
191. Мира и Аlex Б. /Канада/ - $ 240 CAD 
192. Ранка Р.В. /Канада/ - $ 240 CAD 
193. Владимир и Драгица Ш. /Канада/- $ 240 CAD 
194. Деса С. Г. /Канада/ - $ 240 CAD 
195. Mary и Rick Ж. /Канада/ - $ 240 CAD 
196. Рајко и Angie Ђ. /Канада/ - $ 240 CAD 
197. Јован Б. /Канада/ - $ 240 CAD 
198. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
199. Срђан М. /САД/ - $ 25 
200. Саша С. /САД/ - $ 30 
201. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
202. Олга Г. /Словенија/ - 30 € 
203. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
204. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
205. Зоран В. /Канада/ - 30 € 
206. Драгана /Шведска/ - 15 € 
207. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
208. Вампир /Русија/ - 4.170 дин. 
209. Владан Ж. /Холандија/ - 20 € 
210. Николета В. /Холандија/ - 10 € 
211. Никола К. /Аустрија/ - 20 € 
212. Драгана В. /Русија/ - 100 € 
213. Стефан Л. /Србија/ - 1.500 дин. 
214. Синиша С. /САД/ - $ 20 
215. Жељана - 11.58 € 
216. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
217. A. П. E. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
218. Зоран П. /Данска/ - 25 € 
219. Бошко Ђ. /САД/ - $ 10 (facebook) 
220. Иван М. /САД/ - $ 50 
221. Синиша П. /САД/ - $ 25 
222. Александра М. /Србија/ - 2.000 дин. 
223. Делије Њујорк /САД/ - $ 17 
224. Др Раде Божовић /Србија/ - 1.000 дин. 
225. Проф. Весна Божовић /Србија/ - 1.000 дин. 
226. Ђорђе Т. /Србија/ - 5.000 дин. 
227. Сербоси /Канада/ - $ 615 
228. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
229. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
230. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
231. Мирослав С. /Аустрија/ - 60 € 
232. Далибор Ш. /Финска/ - 50 € 
 

Укупно у априлу: 14.040 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансијски 

извештај 
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Преглед новчаних токова за април 2013. године

Почетно стање – 1. 4.

Примљене донације

Трошкови донација

Пренос новца

Оперативни трошкови

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна

Трошкови хостинга у наредне две године

Трошкови пута у Шабац, Врање, Бојник

Трошкови плате запосленог у Београду за март

Обавезни намети државе на плату запосленог

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a

Трошкови слања годишњег извештаја у Аустрији

Трошкови књиговодства за март и април 2013.

Донирана средства

Набавка хербицида и ђубрива за Мијатовиће

Набавка семена кромпира за Мијатовиће

Набавка приколице и пумпе за Мијатовиће

Куповина краве за породицу Марјановић

Донација за Љубицу Адамић - за операцију срца 

Набавка грађевинског материјала за породицу Вулић

Набавка грађевинског материјала за породицу Алексић

Помоћ за Николиће (Српска Братска Помоћ)

Помоћ за Станковиће (Српска Братска Помоћ)

Набавка оваца за Обрадовиће са Голије

Материјал за изградњу купатила породици Дањек

Помоћ за породице Клисуре и Ћодо из Републике Српске

Нови дом за породицу Антић 3. део

Доградња куће за породицу Пудар из Мостара 1. део

Крајње стање – 30. 4.

Словенија

0.4%

Србија, Црна Гора 

и Република 

Српска

20.7%

Француска и 

Шпанија

1.3%

Холандија и Ј. 

Африка

4.7%

Швајцарска
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2013. године 

 

ЕУР РСД КМ ЦХФ

87 280.437 706

580 474.670 480

0 0 0

0 34.621 0

0 -62.464 -7

0 -1.396 -7

0 0 0

0 -7.200 0

0 -25.000 0

0 -15.428 0

0 0 0

Трошкови слања годишњег извештаја у Аустрији 0 0 0

0 -13.440 0

0 -527.363 -550

0 -50.830 0

0 -24.000 0

0 -39.500 0

0 -131.100 0

Донација за Љубицу Адамић - за операцију срца 0 -10.000 0

Набавка грађевинског материјала за породицу Вулић 0 -10.367 0

Набавка грађевинског материјала за породицу Алексић 0 -56.090 0

0 -33.000 0

0 -39.000 0

0 -29.000 0

Материјал за изградњу купатила породици Дањек 0 -104.476 0

Помоћ за породице Клисуре и Ћодо из Републике Српске 0 0 -550

0 0 0

Доградња куће за породицу Пудар из Мостара 1. део 0 0 0

667 199.901 629

Србија
Република 

Српска
Швајцарска

Aустрија

9.9% Аустралија

2.2%

В. Британија

2.2%

Луксембург

Н/Д

3.4%

Норвешка

Русија и Пољска

САД и Канада

37.5%
Словенија

Швајцарска

8.2%

Шведска

2.6%

Финансијски 

извештај

Финансијски 

извештај
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ЦХФ ЕУР УСД

979 1.146 6.067

580 3.507 6.512

0 -75 -54

-389 0 0

-34 -249 -40

-34 0 -40

0 -175 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -20 0

0 -54 0

0 0 0

0 -3.091 0

0 0 0

0 0 0

0 -600 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -491 0

0 -2.000 0

1.136 1.238 12.485

САДШвајцарска
Аустрија и 

остале земље

В. Британија

2.2% Грчка и 

Луксембург

1.7%
Данска, Исланд и 

Финска

1.3%

Немачка

1.7%
Норвешка

1.3%

Русија и Пољска

0.9%

САД и Канада

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за април 2013.      

 

Јануар 10.677 €

Фебруар 9.520 €

Март 12.331 

Април
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Број донатора у 2013. 

 
 
 

12.331 €

Април 14.040 €

Јануар 1 - Децембар 31, 2013

Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 20

Април 232

Јануар 1 - Децембар 31, 2013

Финансијски 

извештај
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донације у 2013.  

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

кредитну картицу 
 
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
         Бр. рачуна: 160-279491-71,  
         Banca Intesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
         IBAN: RS35160005080002381269 
         SWIFT: DBDBRSBG 
         Customer: SRBI ZA SRBE 
         Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
         11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Аустрији 
         Account: 10364339 
         BLZ: 32000 
         Post code: 1030 
         City: Wien 
         Country: Austria 

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

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

  
 
 
 

Могућности 

донирања 
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ВАСКРШЊА АКЦИЈА У КРАЈИНИ 

Планирано: 12.000 € 

 

ВАСКРШЊА АКЦИЈА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 

Планирано: 5.000 € 

 

ВАСКРШЊА АКЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

Планирано: 6.000 € 

 

ВАСКРШЊА АКЦИЈА У СТАРОЈ СРБИЈИ 

Планирано: 2.000 € 

ВАСКРШЊА АКЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ 

Планирано: 500 € 

 
Породица: Гојковић , Дудовица 

Помоћ: набавка краве 
Планирано: 1.000 € 

 
Породица: Кузмановић, Ариље 

Помоћ: куповина обрадиве земље 
Планирано: 2.000 € 

 
Породица: Антић, Врање 

Помоћ: изградња куће 
Планирано: 3.000 € 

Породица: Пудар, Мостар 
Помоћ: изградња куће 

Планирано: 3.000 € 

Васкршње 

акције 2013. 



 
 
 

Месечни извештај за април 2013.      

 

 

ХХууммааннии

ДДЕЕЦЦ

CChhaarr

hh

CCHHII

OOrrggaanniissaattiioo

KKIINNDD

                        Хуманитарна организација Срби за Србе

 
 

ииттааррннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ССррббии  ззаа  ССррббее  

hhttttpp::////wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..oorrgg  

ЦЦАА  ССУУ  ННААШШАА  ББУУДДУУЋЋННООССТТ!!  

  

rriittyy  oorrggaanniizzaattiioonn  SSeerrbbss  ffoorr  SSeerrbbss  

hhttttpp::////wwwwww..sseerrbbssffoorrsseerrbbss..oorrgg

IILLDDRREENN  AARREE  OOUURR  FFUUTTUURREE!!  

  

oonn  ffüürr  hhuummaanniittäärree  HHiillffee  ––  SSrrbbii  zzaa  SSrr

hhttttpp::////wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..aatt  

DDEERR  SSIINNDD  UUNNSSEERREE  ZZUUKKUUNNFFTT!!  

Аве Сербиа – Јован Дучић

 

Твоје сунце носе сад на заставама,

Ти живиш у бесном поносу синова;

Твоје светло небо понели смо

И зоре да зраче на путима снова.

 

Још си уз нас, света мајко, коју муче;

Све су твоје муње у мачева севу,

Све у нашој крви твоје реке хуче,

Сви ветри у нашем осветничком гневу.

 

Ми смо твоје биће и твоја судбина,

Ударац твог срца у свемиру. Вечна,

Твој је удес писан на челу твог сина,

На мач његов реч ти страшна, неизречна.

 

Млеком своје дојке нас си отровала,

У болу и слави да будемо први;

Јер су два близанца што си на свет дала 

Мученик и херој, кап сузе и крви.

 

Ти си знак на небу и светлост у 

Колевко и гробе, у одећи сунца;

Ти си горки завет страдања и моћи,

Једини пут који води до врхунца.

 

Ми смо твоје трубе победе, и вали

Твог огњеног мора и сунчаних река:

Ми смо, добра мајко, они што су дали

Свагда капљу крви за кап твога млека.
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Јован Дучић 

Твоје сунце носе сад на заставама, 

Ти живиш у бесном поносу синова; 

Твоје светло небо понели смо с нама, 

И зоре да зраче на путима снова. 

Још си уз нас, света мајко, коју муче; 

Све су твоје муње у мачева севу, 

Све у нашој крви твоје реке хуче, 

Сви ветри у нашем осветничком гневу. 

Ми смо твоје биће и твоја судбина, 

Ударац твог срца у свемиру. Вечна, 

Твој је удес писан на челу твог сина, 

На мач његов реч ти страшна, неизречна. 

Млеком своје дојке нас си отровала, 

У болу и слави да будемо први; 

Јер су два близанца што си на свет дала - 

Мученик и херој, кап сузе и крви. 

Ти си знак на небу и светлост у ноћи, 

Колевко и гробе, у одећи сунца; 

Ти си горки завет страдања и моћи, 

Једини пут који води до врхунца. 

Ми смо твоје трубе победе, и вали 

Твог огњеног мора и сунчаних река: 

Ми смо, добра мајко, они што су дали 

Свагда капљу крви за кап твога млека. 


