
 
  

 

ХХууммааннииттаа

ООррггааннииззаа

ССРРББИИ  ЗЗАА  СС

ДДееццееммббаа

wwwwww..ssrrbbii

ИИззввеешшттаајј

Месечни извештај

ааррннаа  

аацциијјаа                            

ССРРББЕЕ                                  

аарр,,  22001122.. 

iizzaassrrbbee..oorrgg    

јј  ббрр..  1122 

Месечни извештај 



 
 
 

Месечни извештај за децембар 2012.                           Хуманитарна организација Срби за Србе 2 

 

Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Током последњег месеца наше најуспешније 
календарске године до сад, највећа пажња посвећена је 
завршетку изградње куће највећег пројекта од 
настанка организације, као и припреми традиционалне 
велике Божићне акције. Иако сконцентрисани на 
поменуте пројекте, нисмо заборавили наше редовне 
активности у којима смо значајно помогли неколико 
породица, а искористили смо време да до краја 
довршимо и неке од започетих акција. Најзначајније 
активности спроведене током децембра у великој мери 
биле су позитивно испраћене у већини интернет 
медија, као и у неколико високотиражних новинских 
издања. У претходних пар месеци наши сарадници и 
пријатељи организације у БЈР Македонији и Крајини 
вредно су радили на довршетку започетих акција и 
током децембра успешно завршили све што је 
планирано приликом наших посета. 

На подручју уже Србије, довршена је акција 
куповине и постављања пластеника за породицу 
Стојановић из Винораче код Јагодине у вредности од 
405.686 динара. Са друге стране, поново је помогнута 
породица Тодоровић код Смедеревске Паланке, 
изградњом купатила, набавком материјала за 
изолацију дела куће и кревета за децу. 

У Београду наши чланови направили су 
информативну посету породицама Марковић и 
Радосављевић и, осим упознавања са њиховом 
тренутном ситуацијом, однели су и помоћ у виду 
основних животних намирница у износу од 5.200 
динара. 

Настављена је помоћ и породицама у Војводини. 
Нашим старим познаницима породици Дањек за 
најнужније трошкове око регулисања папирологије 
око куће коју смо им купили, уплаћено је 22.000 
динара, док су пријатељи организације новим 
уплатама наставили директно да их помажу. 
Породици Јовановић из Сремске Каменице купљена 
су улазна врата. 

Хитна помоћ послата је породици Јешић из 
Пријепоља у виду зимске гардеробе и лекова, док је у 
Републици Српској послат новац за отплату трактора 
који смо наменили породици Вучковић из Приједора.  

Почетком децембра направљена је велика групна 
посета породици Баловић у њиховом новом дому. 
Наш највећи пројекат изградње куће довршен је 
успешно на обострану радост и Баловића и наших 
представника, а том приликом је уприличена и 
скромна прослава поводом усељења.  

Од споредних активности издвајамо пошиљку још 
једног пакета књига Српском културном центру „Вук 
Караџић“ из Кучевишта у БЈР Македонији, као и 
учешће на првом хуманитарном фудбалском турниру 
„Боровско срце“ у Борову крај Вуковара. 

Неколицина наших децембарских активности 
испраћена је и путем бројних електронских и 
штампаних медија, чиме је статус организације 
подигнут на један виши ниво. Позитивне вести 
широм медија о нашим активностима дошле су у 
прави час, обзиром да је увелико у плану 
традиционална Божићна акција наше организације. У 
предстојећој великој Божићној акцији, планирана је 
велика помоћ за неколико десетина угрожених 
српских породица широм Балкана, са посебним 
освртом на наш живаљ у косметским енклавама.  

Велики број донатора препознао је наше позиве за 
помоћ најугроженијим сународницима, што је довело 
до тога да месец децембар буде други најуспешнији 
месец у овој години по прикупљеним средствима. 

Нажалост, угрожених српских породица је све 

више из дана у дан, наше жеље да се помогне 

великом броју породица су свеприсутне и из тог 

разлога потребно је пробудити све успаване 

добротворе како би заједничким снагама још 

енергичније наступили у борби за спас српског 

народа док још има времена. Прва права прилика 

указује се већ након Божића, где пружамо 

могућност свим трезвеним родољубима да кроз 

нашу велику Божићну акцију својим скромним 

доприносом измаме осмехе на лицима српске 

дечице и тако им омогуће да један од највећих 

Православних празника проведу спокојније и 

радосније. 

 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе успешно 
је завршила свој највећи пројекат - изградња нове 

породичне куће за шесточлану породицу Баловић 

из села Рајетиће код Новог Пазара. Током протеклих 
осам месеци, организација „Срби за Србе“ је у 
сарадњи са Српским културним друштвом из Женеве 
и Хуманитарном организацијом „Стара Рашка“ из 
Београда финасирала изградњу ове куће у укупној 
вредности од 17.620 евра, која се стицајем околности 
налази у копненој зони безбедности, или у тзв. 
линији раздвајања између централне Србије и Косова 
и Метохије. 
 
У недељу 2. децембра у раним јутарњим часовима, 
укупно 18 чланова Хуманитарне организације 

Срби за Србе креће из Београда да уприличи 
величанствен догађај, како за чланове породице 
Баловић тако и за нашу организацију. Након доласка 
у Стари Рас, чланови организације долазе у манастир 

Ђурђеви Ступови где присуствују литургији, а 
потом и дружењу са игуманом манастира оцем 
Герасимом и осталим гостима. Пре наставка нашег 
пута до породице Баловић, у порти манастира 
уручена је захвалница господину Звонку 

Милановићу a на име Елекетродистрибуције Нови 
Пазар, која нам је свесрдно изашла у сусрет и 
помогла да се поставе нови стубови и довод струје до 
нове куће породице Баловић. 
 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе са игуманом о. 

Герасимом 
 

 
Уручена захвалница Електродистрибуцији Нови Пазар 

 
Пре наставка нашег пута до породице Баловић, у 
порти манастира уручена је захвалница господину 

Звонку Милановићу a на име Елекетродистрибуције 
Нови Пазар, која нам је свесрдно изашла у сусрет и 
помогла да се поставе нови стубови и довод струје до 
нове куће породице Баловић. 

Усељење у 

нову кућу 
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Након получасовне вожње уз планину Рогозну и 
полуасфалтирани пут, представници организације 
стижу на своје крајње одредиште - копнену зону 
безбедности, тачније у село Рајетиће где је изграђена 
нова кућа за шесточлану социјално-угрожену 
породицу Баловић. Сви чланови организације су са 
собом понели скромне поклоне за усељење који ће 
бити на корист деци и родитељима. 
 

 
 
Током боравка у новој кући породице Баловић, сви 
чланови и пријатељи наше организације били су 
домаћински угошћени, са свечаним ручком. Док се 
један део организације дружио са најмлађим 
члановима Саром, Кристином Верицом и Вељком, 
други део наших представника договарао је са 
радницима преостале неопходне радове око куће како 
би зиму дочекали спремно. Најбитни сегмент јесте да 
се озида мала кућица око пумпе за воду која ће из 
извора допремити воду у кухињу и купатило. 
 
Родитељи а ни деца нису крили своје одушевљење са 
својим новим домом, који ће их сачувати од ледене 
зиме која борави на овој планини од четири до шест 
месеци у години. 
 
Усељење породице Баловић у нову кућу била је 
најбитнија, али не и последња фаза у изградњи ове 
куће. Радови ће се наставити и током зиме колико 
временски услови буду дозвољавали. Али оно што је 
сигурно јесте чињеница да ће Баловићи у свом новом 

топлом дому имати више сигурности и наде у 
будућност. 
 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе и породица 

Баловић испред старе куће 
 

 
Породица Баловић испред нове породичне куће 

 
На жалост, ово је само једна породица коју је наша 
организација успела да стави под нови сигуран кров. 
У самом селу и околини се налази десетак породица 
којима је потребна хуманитарна и стамбена помоћ, а 
широм Србије и Балкана бројка иде и до неколико 
стотина хиљада. 
 
Надамо се да ћемо уз Божију помоћ и помоћ 

добрих људи широм света окупити српски народ 

око ових и сличних доброчинитељских пројеката у 

будућности. 

Усељење у 

нову кућу 
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У недељу, 16. децембра 2012. године, чланови 
Хуманитарне организације Срби за Србе посетили су 
једанаесточлану породицу Стојановић из Винораче 
код Јагодине коју чине отац Горан, мајка Јасмина, 
њихово седморо деце и Горанови родитељи. Како смо 
и најавили приликом претходне посете, овој вредној 
породици смо обезбедили пластеник у вредности од 

405.000 динара. Пластеник (30 х 8 метара, с 
поцинкованим цевима и антикапајућом спољашњом и 
унутрашњом фолијом) задовољава највише стандарде 
у пољопривредној производњи, па се надамо да ће и 
принос из пластеника бити добар и да ће ова 
породица моћи да живи од свог рада још боље него 
што живи сад. 
 
Пластеник је постављен средином новембра месеца. 
Преостаје да се до фебруара обезбеди 800 садница 
парадајза, како би подорица Стојановић могла да 
започне планирану производњу у новом пластенику. 
Овом приликом апелујемо и на градске власти 
Јагодине да помогну у набавци садница и да изађу у 
сусрет овој вредној породици, која је пример како се 
у Србији треба борити против беле куге. Од 
постављања пластеника до наше друге посете, Горан 
је направио још један мањи пластеник који ће 
служити као простор за расад и у коме ће бити 
постављен котао за грејање великог пластеника. Тако 
ће породица Стојановић моћи да користи пластеник 
током целе године. 

 
 
У време наше претходне посете, породица 
Стојановић је започела радове на спрату куће, како би 
проширила стамбени простор. Стојановићи су 
подигли спрат и поставили столарију, а на крову је 
само стари цреп, па је остало да се уради изолација и 
унутрашњи радови на спрату. Горан нам је испричао 
да би због боље изолације, уместо уобичајеног 
покривања даскама и црепом, на кров поставио 
термоизолационе плоче које се користе за хладњаче. 
С обзиром да смо видели да је породица Стојановић 
већ почела да унапређује оно што је добила, верујемо 
да ће тако бити и убудуће, па смо одлучили да у 
наредном периоду одвајамо средства за те плоче и 
тиме помогнемо у покривању куће. Новац који би ова 
породица морала да издвоји за плоче, може да 
искористи за сређивање унутрашњости куће, чиме би 
потпуно решила стамбено питање, као и за 
унапређење своје пољопривредне производње, с 
обзиром да дугорочан план Стојановића обухвата 
изградњу још пластеника и куповину стада коза. 
 
Овом приликом желимо да се захвалимо Милету 

Гошњићу и осталим пријатељима из Удружења 

пољопривредника „Моба“ који су нам несебично 
помогли својим саветима и без којих би нам одабир 
пластеника био много тежи. Посебно се захваљујемо 
свим донаторима без чијег поверења и подршке не 
бисмо могли да помогнемо и ову породицу. 

Пластеник за 

Стојановиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила је 

породицу Тодоровић из села Водице код 
Смедеревске Паланке у недељу 16. децембра. Након 
прве посете овој породици у октобру, организација је 
обезбедила два нова кревета на спрат за децу (46.000 
дин.), материјал за изолацију дела куће као и 

комплетан материјал за изградњу купатила 
(162.000 дин.) коју је самостално урадио отац 
породице Ратко. 
 
Јако тешки услови у којима живе Његош (12), Јована 

(10), Јован (8), Лука (6), Стефан (5) са својим 
родитељима Ратком и Земком и Ратковом болесном 
мајком Добрилом, приморали су организацију да у 
неколико етапа помогне овој породици како би 
„стала“ на своје ноге и била у могућности да обезбеди 
својој деци све основне животне потребштине. Први 
део помоћи састојао се у два нова кревета на спрат за 
најмлађе. 
 
Заједно уз изолацију за купатило и део куће, 
организација је обезбедила комплетан материјал за 
уређење купатила које је комплетно завршено 
захваљујући пожртвованости оца Ратка и његових 
пријатеља. У самом купатилу остали су завршни 
радови који ће бити завршени до краја ове године, 
тако да ће најмлађи Тодоровићи по први пут бити у 

могућности да користе купатило попут већине 
њихових вршњака широм Србије. 
 

 
 
Помоћ организације „Срби за Србе“ породици 
Тодоровић ће се наставити и у наредном периоду. За 
почетак, потребно је обезбедити породици фрижидер 
и материјал за изолацију и поправку другог дела куће. 
Такође, са родитељима је договорено да се породици 
помогне са набавком краве или телета од које би деца 
могла свакодневно да имају свеже млеко. 
 
Овом приликом Хуманитарна организација Срби 

за Србе упућује апел нашем народу широм света да 

упути директну скромну финансијску помоћ 

породици Тодоровић пред Божићне празнике како би 
успели да макар смање дуг за струју и остале 
комуналије који тренутно износи преко 80.000 
динара. За директан контакт са Тодоровићима 
пошаљите нам емаил на: organizacija@srbizasrbe.org 

Купатило за 

Тодоровиће 

Купатило за 

Тодоровиће 
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Након завршене удружене акције посете и помоћи 
српским породицама у Крајини коју смо обавили 
септембра месеца, са задовољством можемо рећи да 
је у протеклих неколико недеља акција завршена у 

потпуности набавком и испоруком свих потребних 

ствари које су планиране као помоћ породицама које 
смо обишли. 
 

 
 
Речи захвалности које су пренете свим донаторима и 
члановима наше организације од стране помогнутих 
породица, дају нам подстрек да још истрајније 

радимо на помоћи нашим породицама широм Крајине 
и да уложеним трудом омогућимо квалитетнији 
живот повратничким породицама и сигурнију 
будућност њиховој деци. 
 

 
 

 

Испорука у 

Крајини  
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ПОРОДИЦА ЈЕШИЋ, ПРИЈЕПОЉЕ 
 

 
 
Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе су у суботу 8. децембра послали помоћ у виду 3 

пара ципела, 3 јакне и 2 бруфена у сирупу 

најмлађим члановима осмочлане породице Јешић 

из Пријепоља. Надамо се да ће ова врста донације, 
чија је укупна вредност 11.350 динара, помоћи 
младим Јешићима да лакше преброде хладне зимске 
дане. Захваљујемо се још једном нашим пријатељима 
из Аустрије – Николи А. и Ивани П. који су 
недавно, управо за помоћ овој породици, донирали 
100 евра. 
 

 
 

ПОРОДИЦА ДАЊЕК, РАВНО СЕЛО 
 

 
 
Протеклих дана нам је стигла нова вест о поновној 

уплати новчане помоћи породици Дањек од стране 
пријатеља наше организације. Као што је и обећано, 
након прве уплате, настављено је са уплатама још 
интезивније. Последња од три уплате износила је 
8.000 динара, а овим путем преносимо још једном 
захвалност породице Дањек нашим пријатељима. 
Поново наглашавамо овај позитиван пример помоћи 
нашем угроженом народу и позивамо све 
заинтересоване људе да се сами организују и да уз 
одређену подршку организације помогну самостално 
неку од бројних породица које је наша организација 
већ помогла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помоћ за 

најугроженије 
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Хуманитарна организација Срби за Србе је у недељу, 
16. 12. 2012. године посетила две београдске 
породице, породицу Марковић из Земуна и 

породицу Радосављевић из Борче. Обе породице 
имају по петоро деце. Том приликом је организација 
уручила породици Марковић пакет основних 

животних намирница у вредности од 5.227,00 

динара. Посета породици Радосављевић имала је за 
циљ боље упознавање са ситуацијом у којој се налазе, 
како би нашли начин да им обезбедимо помоћ. 
 
Породица Марковић из Земуна живи у изузетно 
тешким условима, што се види већ приликом уласка у 
кућу у којој станују – зидови су трошни, пуни влаге, а 
породица једва успева да задовољи основне 
егзистенцијалне потребе, с обзиром на то да су 
родитељи Николета (37 година) и Мирко (40) 
незапослени и примају само дечји додатак од 10.000 
динара. Деца Петар (18), Дени (15), који болује од 
церебралне парализе, Данијел (13), Данијела (12) и 
Теодора (6) немају основне услове за школовање и 
безбрижно детињство, али ипак зидове куће обе 
породице красе медаље рагби клуба Партизан, који је 
омогућио деци да се баве спортом иако родитељи не 
могу да им приуште чланарину за тренинге. 
 
Ова породица изнајмљује стан у Земуну, а газда им је 
изашао у сусрет тако што им не наплаћује станарину. 

Међутим, Марковиће на пролеће чека неизвесна 
будућност јер ће тада морати да напусте ову кућу. 
 

 
 

 
 
До пре три године ова породица је живела скромно, 
све док глава породице Мирко није доживео незгоду 
на послу. Мирко је пре три године био жртва 
разбојништва на радном месту и приликом пљачке 
трафике на којој је радио задобио је тешке повреде, 
приликом чега му је, између осталог, оштећен слух, 
што га је учинило готово радно неспособним. Поред 
тога Мирко болује од дијабетеса и нема чак ни 
довољно средстава за целокупну терапију. Посла за 

СЗС акција у 

Београду 
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Николету и Мирка нема и поред јаке воље за радом 
који би омогућио њиховој деци нормалан живот. 
Немају рачунар, иако најстарији син иде у 
Политехничку школу и рачунар му је неопходан за 
извршавање школских дужности. И поред свих 
тешкоћа кроз које пролазе чланови ове породице, 
Мирко и Николета (која има завршену средњу 
трговачку школу) не губе наду да ће добити посао, 
иаоко им досадашње прилике нису биле наклоњене. 
 
Друга породица коју смо посетили у недељу има 
петоро малолетне деце – Наташа (9 година), која иде 
у специјалну школу за децу оштећеног слуха, 
Славиша, усвојени син ове породице (9), Богдан (6) и 
близанци Арсеније и Младен (2 године). 
Радосављевићи такође живе у изнајмљеном стану и 
издржавају се од мале приватне радионице која је 
смештена у њиховој кући. Маја (42) и Бранко (47) су 
вредни и креативни људи који се баве израдом 
сувенира и свих врста везова на заставама, качкетима, 
пешкирима, итд. Њихова мала приватна фирма им је, 
поред дечијег додатка у износу од 8.900 динара, 
једини извор прихода, а трошкови су велики. 
 

 
 
Идеје и иновације су нешто што никако не недостаје 
овој занимљивој породици, али, нажалост, недостају 
им средства да своје идеје спроведу у дело. 
 

 
 

 
 
Деца су наша будућност! 
 

Извештај: Весна Бркић, Србија 

 
 

СЗС акција у 

Београду 
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КЊИГЕ ЗА КУЧЕВИШТЕ 

 

 
 
Посредством пријатеља организације господина 
Банета и Немање Девића, испоручен је нови пакет 
одабраних књига Српском културном центру "Вук 

Караџић" из Кучевишта у Скопској Црној Гори. 
Сад већ богата колекција књига, употпуњена је са још 
педесетак књига које се тичу националне историје и 
књижевности. Као и до сад, преносимо поздраве и 
захвалност најмлађих корисника библиотеке и свих 
осталих чланова културног центра. У сарадњи са 
нашим редовним донаторима књига настављамо са 
нашим скромним пројектом опремања библиотеке 
културног центра „Вук Караџић“ и у предстојећој 
години. 
 

 

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У БОРОВУ 

 

 
 
У недељу 23. децембра одржан је први добротворни 

турнир у малом фудбалу у Борову селу недалеко од 
Вуковара у организацији Грађанске иницијативе из 

Вуковара под називом „Боровско срце“. Турнир је 
окупио 27 екипа које су својим учешћем суделовале у 
прикупљању помоћи за куповину новогодишњих 

пакетића намењених угроженој српској деци на 
Косову и Метохији као и у источној и западној 
Славонији. Обзиром да је турнир организован од 
стране пријатеља наше организације, одлучили смо 
да својим учешћем помогнемо овај племенити 
подухват и да овај турнир нашим учешћем поприми и 
међудржавни карактер. 
 
Иако је резултат био у другом плану, поменућемо да 
је наш састав поражен у првом колу и самим тим на 
старту турнира завршио учешће. Оно што је битно 
нагласити јесте велики одазив српског народа из 
Борова и окружења, који је знао да препозна позив за 
помоћ угроженој дечици из срца матице као и из свог 
најближег окружења и да већ неколико година за 
редом својом пожртвованошћу настави да усрећује на 
стотине деце. Пример заиста вредан сваке похвале. 
Додаћемо и то да је наша организација, осим самим 
учешћем, помогла акцију прикупљања 
новогодишњих пакетића и достављањем једног већег 
пакета са слаткишима, као скроман прилог овој 
акцији. 

Посебне СЗС 

активности 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ 

1. Милош М. /САД/ - $ 20 
2. Делије Њујорк /САД/ - $ 15 
3. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 108 
4. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 47 
5. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 35 
6. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 35 
7. Славка Т. /Аустралија/ - 40 € 
8. Милан М. /Шведска/ - 15 € 
9. Милена С. /Аустралија/ - 30 € 
10. Дан К. /САД/ - $ 25 
11. Саша С. /САД/ - $ 50 
12. Немања Л. /САД/ - $ 100 
13. CVS Caremark Volunteers /САД/ - $ 2.500 
14. iamworker - 155 € 
15. Жељана - 12 € 
16. Бојан Б. /Велика Британија/ - 10 € 
17. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
18. Александар Т. /Канада/ - 15 € 
19. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
20. www.cikaskisrbi.com - $ 25 
21. Microsoft Matching GP /САД/ - $ 312,48 
22. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 40 
23. Денис Р. /САД/ - $ 30 
24. Драгиша С. /САД/ - $ 50 
25. Мирослав Ђ. /САД/ - $ 100 
26. Миодраг А. /Канада/ - $ 50 
27. Срђан Н. /Немачка/ - 30 € 
28. MJ Cook /САД/ - 20 € 
29. Симке /САД/ - 30 € 
30. Ивана К. /Шпанија/ - 50 € 
31. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
32. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
33. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
34. Банијац /Исланд/ - 15 € 
35. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
36. Саша Л. /САД/ - $ 50 
37. В. Дуњић /Холандија/ - 50 € 
38. Милош В. /Србија/ - 5.000 дин. 
39. Милутин Т. - 50 € 
40. Милан Д. /САД/ - $ 15 
41. Борис М. /Норвешка/ - 20 € 
42. Љубица Ђ. /Италија/ - 50 € 
43. Жарко И. /САД/ - $ 100 
44. Весна К. /САД/ - $ 200 
45. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
46. Мирјана С. /Србија/ - 250 дин. 

47. Бојан Р. /Швајцарска/ - 20 CHF 
48. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
49. Feinbaum Consulting GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF 
50. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
51. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
52. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
53. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
54. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
55. Маријана Б. Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
56. Петар П. /Аустрија/ - 10 € 
57. Немања М. /Аустрија/ - 20 € 
58. Ивана П. /Аустрија/ - 50 € 
59. Никола А. /Аустрија/ - 50 € (за породицу Јешић) 
60. Слав К. /САД/ - $ 25 
61. Ненад С. /Канада/ - $ 50 
62. Жељка Б. /САД/ - $ 50 
63. Драгана В. /САД/ - $ 40 
64. Драган С. /Францсука/ - 20 € 
65. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
66. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин. 
67. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
68. Иван А. /САД/ - $ 25 
69. Дејан Ц. /Србија/ - 4.000 дин. 
70. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
71. Немања С. /Србија/ - 1.000 дин. 
72. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
73. Иво В. /Канада/ - 20 € 
74. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
75. Иван Р. /САД/ - $ 25 
76. Милан М. /Канада/ - $ 100 
77. Даниел В. /Словенија/ - 100 € 
78. Софија и Душко /Холандија/ - 200 € 
79. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 € 
80. Јована Њ. /Аустрија/ - 50 € 
81. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
82. Александар Миодраг М. /Србија/ - 1.000 дин. 
83. Бранислав Л. /Канада/ - 10 € 
84. Валентина С. /Канада/ - 35 € 
85. Александар М. /САД/ - $ 15 
86. Иван Р. /САД/ - $ 100 
87. Љиљана Т. /САД/ - $ 100 (за Сергеја) 
88. Ирена Г. /САД/ - $25 
89. Немања Л. /САД/ - $ 100 
90. Ђорђе К. /Велика Британија/ - 35 € 
91. Марко М. /Србија/ - 2.500 дин. 
92. Гојко и Душан С. /Србија/ - 1.000 дин. 

Финансијски 

извештај 
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93. Ж. С. - 15 € 
94. Јелена К. /САД/ - $ 15 
95. Радмила А. /Канада/ - $ 15 
96. Наташа П. /САД/ - $ 12 
97. Синиша С. /САД/ - $25 
98. Божана Ј. /САД/ - $ 100 
99. Рикардо Х. /САД/ - $ 20 
100. М. З. - 120 € 
101. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
102. Паскал Л. /Француска/ - 20 € 
103. Мирко П. /Србија/ - 1.000 дин. 
104. Анонимна донација /Србија/ - 500 дин. 
105. Немања Д. /САД/ - $ 50 
106. Милош М. Ћ. /Србија/ - 1.000 дин. 
107. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
108. Оља М. /САД/ - $ 10 
109. Снежана Р. /САД/ - $ 200 
110. Бојан М. /САД/ - $ 50 
111. Црвене еБеретке /Швајцарска/ - 30 € 
112. Младен и Милица С. /САД/ - $ 30 
113. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
114. Далибор К. /САД/ - $ 100 
115. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 € 
116. Богосав Р. /Аустрија/ - 10 € 
117. Немања Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
118. Сава С. /Србија/ - 1.000 дин. 
119. Мациеј С. /Пољска/ - 50 € 
120. Марина и Горана Ц. /Аустрија/ - 100 € 
121. Бојан К. /Србија/ - 1.500 дин. 
122. Ђ. /Србија/ - 1.500 дин. 
123. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
124. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
125. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
126. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
127. Feinbaum Consulting GMBH /Швајцарска/ - 100 CHF 
128. Станко Р. /Аустрија/ - 10 € 
129. Б. С. /Аустрија/ - 20 € 
130. Анка Ђ. /Аустрија/ - 50 € 
131. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
132. СЗС Крајишка браћа /САД/ - $ 75 
133. Бојан И. /Србија/ - 1.000 дин. 
134. Ђ. Т. /Србија/ - 25.000 дин. 
135. Техно каса комисион /Србија/ - 3.000 дин. 
136. Стефан В. /Србија/ - 2.490 дин. 
137. Небојша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
138. Вук М. /Србија/ - 1.000 дин. 
139. Александар и Јелена М. /Шведска/ - 20 € 
140. Милош Ј. /САД/ - $ 40 
141. Aлексиа П. /САД/ - $ 50 

142. Теодора П. /САД/ - $ 50 
143. Жељко Б. /Канада/ - $ 50 
144. Бранкица Б. /САД/ - $ 15 
145. С. К. /Холандија/ - 50 € 
146. Марко М. /Аустрија/ - 180,63 € 
147. Немања З. /Србија/ - 2.000 дин. 
148. Дејан П. /Србија/ - 10.000 дин. 
149. Aнонимно /Србија/ - 5.000 дин. (за Антиће) 
150. Рајко М. /Србија/ - 3.000 дин. 
151. Маја и Драгољуб П. /Србија/ - 2.000 дин. 
152. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
153. Стевица Т. /Канада/ - $ 200 
154. Јовица В. /Канада/ - $ 25 
155. Тамара Л. /САД/ - $ 25 
156. Јована К. /САД/ - $ 20 
157. Рената А. /Холандија/ - 100 € 
158. Војислав Ц. /Аустрија/ - 10 € 
159. Биљана М. /Аустрија/ - 25 € 
160. Оливер А. /Србија/ - 1.000 дин. 
161. Марко З. /Србија/ - 500 дин. 
162. Оливера Л. М. /Швајцарска/ - 200 CHF (за Антиће) 
163. Немања М. /Србија/ - 10.000 дин. 
164. Божидар Ј. /Србија/ - 700 дин. 
165. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин. 
166. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
167. Роберт Г. /Шведска/ - 50 € 
168. Зоран В. /Канада/ - 75 € 
169. Марко/Атина /Грчка/ - 10 € 
170. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
171. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
172. Огњен М. /Швајцарска/ - 200 CHF (за Антиће) 
173. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
174. Немања Л. /САД/ - $ 100 
175. Сербоси /Канада/ - $ 515 
176. Срђан М. /САД/ - $ 25 
177. М. Ц. /Канада/ - 30 € 
178. НЛСТД /Холандија/ - 20 € 
179. Призрен /Србија/ - 1.000 дин. 
180. Српска Омладина /Србија/ - 2.000 дин. 
181. Слобо Р. /САД/ - $ 20 
182. Продавница, Carol Stream IL /САД/ - $ 120 
183. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
184. Стојанка Ј. /Србија/ - 1.000 дин. (за Антиће) 
185. Александар Миодраг М. /Србија/ - 1.000 дин. 
186. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
187. Радован Д. /Србија/ - 700 дин. 
188. Весна Б. /Србија/ - 500 дин. (за пакетиће) 
189. Горан В. /Ирска/ - 150 € 
190. Драгана /Шведска/ - 15 € 
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191. Милош С. /САД/ - $ 25 
192. Анка М. /Канада/ - $ 20 CAD 
193. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
194. Vanessa G. /Швајцарска/ - 200 CHF (за Антиће) 
195. Недељко П. /САД/ - 40 € 
196. Срђан Т. /Велика Британија/ - 40 € 
197. Гордана Д. /Република Српска/ - 1.000 КМ 
198. Весна Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
199. Милован К. /Србија/ - 1.000 дин. 
200. Милош Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
201. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
202. Ђорђе И. /Србија/ - 500 дин. 
203. Милош Ђ. /Србија/ - 400 дин. 
204. Игор Т. /Канада/ - 15 € 
205. Николина и Ђорђе /Србија/ - 10 € 
206. Marcus S. /САД/ - $ 626 
207. Илија П. /Аустралија/ - $ 550 AUD 
208. Absolute Entertainment /Канада/ - $ 509 CAD 
209. Анонимна донација /Србија/ - 80 € 
210. Јелена /Србија/ - 1.000 дин. 
211. Лидија П. /Србија/ - 8.000 дин. 
212. Јелена П. /Србија/ - 1.000 дин. 
213. Douglas N. /Данска/ - 25 € 
214. Велибор К. /САД/ - 20 € 
215. Анонимна донација /САД/ - 30 € 
216. Александар М. /Канада/ - 50 € 
217. Браћа Ђуричић /Холандија/ - 75 € 
218. Весна М. /Холандија/ - 50 € 
219. Ивана Б. /САД/ - $ 100 
220. Алекс И. /САД/ - $ 25 
221. Милан 2525 - 30 € 
222. Иван Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
223. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 

224. Никола Б. /Аустрија/ - 90 € 
225. Мирјана С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
226. A. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
227. Иван М. /САД/ - $ 50 
228. Зоран П. /Данска/ - 25 € 
229. Save Displaced Serbs /САД/- 172.000 дин. (за 
Мијатовиће) 
230. Дијана Ф. /Швајцарска/ - 50 CHF (за Антиће) 
231. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF 
232. Саша Л. /Швајцарска/ - 40.38 € 
233. Драгана Д. /Србија/ - 3.000 дин. 
234. Данијел П. /Србија/ - 2.000 дин. 
235. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин. 
236. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
237. Душан С. /САД/ - $ 30 
238. Синиша П. /САД/ - $ 25 
239. Aлександар П. /Аустрија/ - 65 € 
240. Владо Ш. /Финска/ - 30 € 
241. Bank of America Matching /САД/ - $ 692 
242. Приштина /Србија/ - 1.000 дин. 
243. Микица /Србија/ - 10 € 
244. Марко Лазић /Србија/ - 500 дин. 
245. Вања Каришик /Србија/ - 500 дин. (за Марковиће) 
246. Анонимна донација /Србија/ - 4.000 дин.  
247. Владимир Л. /САД/ - $ 100 
248. Желимирка К. /САД/ - $ 30 
249. Зорица Ј. /САД/ - $ 25 
250. Клеопатра /Канада/ - 50 € 
251. Ж. С. - 60 € 
252. RFC Express Sumadija /САД/ - $ 50 
253. Ненад М. /Италија/ - 5 € 
254. Ивана Д. /Белгија/ - 100 € 
255. Владан В. /Србија/ - 30.000 дин. 
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Преглед новчаних токова за децембар 2012. године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аустрија и

остале земље

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД

Почетно стање – 1. 12. 22 340.798 732 2.087 2.295 2.794

Примљене донације 200 333.540 1.000 1.240 3.433 9.474

Трошкови донација 0 0 0 0 -90.48 -130

Пренос новца -180 173.073 1.462 -1.510 -875 0

Оперативни трошкови 0 -8740 -8 0 -56.6 -940

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 0 -5 0 -36.6 -3

Трошкови канцеларије у Београду 0 -3.250 0 0 0 0

Трошкови пута Јагодину и Смедеревску Паланку 0 -4.550 0 0 0 0

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a 0 0 0 0 -20 0

Набавка 10 донаторских кутија у САД 0 0 0 0 0 -100

Израда 100 мајица "Нема предаје" у САД 0 0 0 0 0 -700

Годишњи трошкови организације у САД 0 0 0 0 0 -137

Трошкови трансфера новца 0 -940 -3 0 0 0

Донирана средства 0 -601.355 0 0 -1.786 0

Увођење воде и канализације у нову кућу Баловића 0 -63.250 0 0 0 0

Материјал, трош. анг. радника, превоз – Баловићи 0 0 0 0 -1.786 0

Улазна врата за кућу за Јовановиће, Ср. Каменица 0 -17.400 0 0 0 0

Изградња пластеника Стојановићима, Јагодина, 2. рата 0 -205.686 0 0 0 0

Осн. жив. намирнице за Тодоровиће, См. Паланка 0 -7.100 0 0 0 0

Осн. жив. намирнице за Марковиће, Београд 0 -5.227 0 0 0 0

Изградња штале Милошевићима, Доњи Адровац 0 -96.015 0 0 0 0

Материјал за изградњу купатила Тодоровићима, См. П. 0 -31.506 0 0 0 0

Набавка фрижидера за породицу Тодоровић, См. П. 0 -20.490 0 0 0 0

Набавка свиња за породицу Милошевић, Д. Адровац 0 -105.000 0 0 0 0

Осн. жив. намирнице за Дањекове, Равно село 0 -22.690 0 0 0 0

Набавка веш машине за Јовановиће, Ср. Каменица 0 -26.991 0 0 0 0

Крајње стање – 31. 12. 42 237.316 3.186 1.817 2.920 11.198

Србија Реп. Српска Швајцарска САД
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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. 
  
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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ХХууммааннииттааррннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ССррббии  ззаа  ССррббее  

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

ДДЕЕЦЦАА  ССУУ  ННААШШАА  ББУУДДУУЋЋННООССТТ!!  

  

CChhaarriittyy  oorrggaanniizzaattiioonn  SSeerrbbss  ffoorr  SSeerrbbss  

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

CCHHIILLDDRREENN  AARREE  OOUURR  FFUUTTUURREE!!  

  

OOrrggaanniissaattiioonn  ffüürr  hhuummaanniittäärree  HHiillffee  ––  SSrrbbii  zzaa  SSrrbbee  

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

KKIINNDDEERR  SSIINNDD  UUNNSSEERREE  ZZUUKKUUNNFFTT!!  

Боже правде 
 

Сложи српску браћу драгу 

на свак дичан славан рад, 

слога биће пораз врагу, 

а најјачи српству град. 

 

Нек на српској блиста грани 

братске слоге златан плод. 

Боже, спаси, Боже, храни 

српске земље, српски род! 

 

Нек на српско ведро чело 

твог не падне гнева гром, 

благослови Србу село, 

поље, њиву, град и дом! 


