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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Последњи месец још једне по много чему 
успешне године за нашу организацију био је 
испуњен са прегршт различитих активности. 
Активни су били огранци широм дијаспоре, а гро 
добротворних активности спроведено је на Косову и 
Метохији, сходно актуелним дешавањима на нашој 
светој земљи. Завршена су и три велика пројекта 
доградњи и адаптација кућа чиме је стављена тачка 
на календарску 2015. Годину. 
  
              Свакако са поносом истичемо завршетак три 
велика пројекта на подручју уже Србије која су 
покренута током 2015. године. Први пројекат, 
свакако и највећи, је завршетак доградње породичне 
куће породице Вранић из Београда. За најбројнију 
београдску породицу, која броји 12-оро деце, износ 
целокупног пројекта износио је 22.882€. Након тога 
је из околине Ужица у Омољицу пресељена 
породица Милићевић, којима је дограђен објекат на 
новој локацији где ће живети и у великој мери 
опремљен основним покућством. Вредност пројекта 
износила је 15.255€. И последњи велики пројекат 
спроведен је код породице Вуковић из села 
Душманићи код Пријепоља где је довршена градња 
куће, а читав пројекат износио је 1.418.996 дин. 
  
              На подручју уже Србије још је спроведена 
испорука помоћи породици Миловановићи из Сенаја 
код Младеновца са троје деце. За њих је испоручен 
замрзивач, фрижидер, кревет на спрат са душецима и 
тросед у вредности  од 97.814 динара. Осим тога 
направљена је и информативна посета породици 
Јовановић са петоро деце из околине Аранђеловца.  
  
              Поново је акценат наших добротворних 
делатности био на помоћи страдалном народу на 
Косову и Метохији, а због нових терористичких 
напада овај пут имали смо и разлог више. Прво је 
испоручена помоћ у виду столарије и малтерисања 
куће за породицу Ђурић из Зубиног потока. Након 
тога испоручена су два компјутера породицама 
Цветковић и Дашић, а основној школи у Осојану 
дониран је један штампач. Испоручен је успешно 
други део помоћи за пет породица из Штрпца у 
укупној вредности од 720.000 динара.  

 Након терористичких напада посећено је 15 
породица у склопу предстојеће традиционалне 
Божићне акције, са освртом на помоћ породицама 
које су биле погођене у нападима. 
 У Републици Српској организовано је 
хуманитарно дружење на ком је прикупљено 
657,70км. Породици Шиљеговић из околине 
Приједора у склопу мини пројекту испоручена је 
последња тура помоћи у виду столарије укупне 
вредности 3.845КМ. Док је званично завршен 
пројекат помоћи поплављенима из Добоја, санацијом 
стамбених објеката код породица Благојевић, 
Спасојевић и Благојевић. 
 Активан је био и огранак у Црној Гори. 
Обављена је информативна посета код породица 
Дунџић из Подгорице са петоро деце и Горановић из 
Херцег Новог такође са петоро деце, које су у плану 
за помоћ у најскоријем року. Са друге стране 
успешно је испоручена помоћ Влаховићима из 
Подгорице, којима је испоручен фрижидер и 8м3 
дрва у вредности од 536€. 
 Од активности у дијаспори издвајамо 
званично регистровање огранка у Канади, као и 
радну посету представницима наше заједнице у 
Темишвару. Представници СЗС из Немачке, 
успешно су организовали још један пикадо турнир 
где је прикупљено 1.170€.  
 Започета је успешно сарадња са удружењем 
„Жене косовске долине“ из Уздоља у Далмацији, 
којима је послато 14 пакета књига за потребе 
отварања националне библиотке. 
  
                Нове изазове очекујемо већ у склопу велике 
традиционалне Божићне акције помоћи Српском 
народу широм бивше Југославије. Нема предаха кад 
је у питању помоћ најугроженијима и нашим 
најмлађим сународницима, тако да очекујемо још 
јачу подршку и већу активност свих који раде на 
добробит свог народа и у новој календарској 2016. 
години. Срећне и Богом благословне празнике 
желимо свима који су били уз нас и који су 
препознали патње свог народа, са позивом да 
останемо будни, свесни и сложни, а у све у циљу 
опстанка нашег народа и обезбеђивања 
квалитетнијег детињства најмлађима. 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су крајем августа осмочлану породицу 
Вуковић из села Душманићи код Пријепоља. 
Породицу чине бака Милка и родитељи Ненад и 
Ивана са децом Немањом (11), Мартином (9), 
Стефаном (8), Ђорђем (7) и Слађаном (6). Уз 
помоћ добрих људи широм света покренута је акција 
усељења Вуковића у нову кућу. Акцију је подржала 
и компанија "Књаз Милош" донацијом од 500.000 
динара. У плану је да се током децембра радови 
приведу крају како би пре зиме уселили породицу 
Вуковић у њихов нови дом. 

 

 

 
Постављна улазна врата на новом дому 

 

 

Код Вуковића 

радови у току 
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Ново купатило у припреми 

 

 
Урађен равнајући слој и постављени плафони 

 
 

 
 

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

Код Вуковића 

радови у току 
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Спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка из блока'' 
одржан је по први пут у градићу у срцу Шумадије 
31. августа 2015. и тада су људи добре воље и 
истински заљубљеници у спорт скупили 121.710 
динара. Уз помоћ поносних спонзора, као и уз помоћ 
великог броја пријављених такмичара, пробијен је 
лед у Младеновцу у коме је, упркос јаком пљуску 
непосредно пред почетак турнира, заживела магија 
,,Тројке из блока''. Хуманитарна организација 
Срби за Србе захваљује се свим поносним 
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима из 
Младеновца који су допринели да турнир прође у 
савршеном реду, а данас обавештава јавност да ће 
помоћ прикупљена на турниру бити упућена 
шесточланој породици Миловановић из села 
Сенаја крај Младеновца, који живе у заиста тешким 
условима.  
 

 
Поглед на кућу Миловановића са улице 

Отац Саша са супругом Валентином подиже троје 
деце: Биљана има 9 година и психички је оболела, 
Бојана је годину дана млађа, а најмлађи је Никола, 
он има 5 година и миљеник је целе породице. 
 

 
 
Бака Снежана такође живи са њима, и она им је 
ослонац у овим тешким данима у којима једва 
састављају крај са крајем и боре се са злехудом 
судбином.  
 
Без социјалне помоћи, без дечијег додатка, без посла, 
фрижидера, шпорета, а са дугом за струју од преко 
30.000 динара, њихову горку судбину запечатили су 
лоши односи са стрицем са којим живе, малтене, под 
истим кровом.  
 

 
Тешки услови у којима живи породица Миловановић 

СЗС код 

Миловановића 
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Десна и лева страна куће разликују се управо по 
крову - Миловановићи кров, ни купатило немају, а 
стриц у другој половини куће живи сам и не 
дозвољава им да започну никакве радове.И поред 
најбоље воље да им изградимо купатило или 
санирамо кров, нисмо успели да се приближимо том 
циљу због судског спора који је у току између њих и 
стрица. Тужан пример: цеви за воду и канализацију 
требало би да прођу кроз стричев део плаца, али он 
то нипошто не дозвољава. Центар за социјални рад 
се умешао и покушаће да посредује у судском спору, 
али проблеми се тешко решавају где нема добре 
воље. Леву и десну страну куће дели један бетонски 
стуб, Миловановићи без крова, стриц испод свог 
крова, трагична и несрећна прича о судбинама 
којима владају људи, а не провиђење. 
 

 
 

 
 
Ипак, спортско-хуманитарни турнир ,,Тројка из 
блока'' постао је познат управо захваљујући томе што 
решава наизглед нерешиве проблеме.  

Као што често само пар минута пред турнир 
престане велики пљусак који је претио да угрози 
одржавање турнира, тако се и овде хватамо у коштац 
са проблемом надајући се у најбољи крај. И у 
Младеновцу, до самог турнира, било је питање да ли 
ће се исти одржати - због пљуска, али је онда, 
одједном, киша стала и топло летње предвечерје 
украсило је још један спортско-хуманитарни 
спектакл. 
 

 
 
Добра воља и искрене намере отварају сва врата: ми 
ћемо Миловановићима почети да помажемо! 
Спремили смо им помоћ у виду беле технике и још 
неког прекопотребног покућства, али највећа помоћ 
је она коју смо им сви заједно на самом турниру 
пружили - а то је порука да нису сами! Деца су наша 
будућност! И нећемо пред проблемима који муче 
старије да се предамо и дозволимо да деца трпе. Ову 
децу живот је већ ставио у незгодан положај, на нама 
је да дамо све од себе и да им заједно помогнемо, да 
покушамо да променимо њихов поглед на свет и да 
им вратимо веру у будућност. 
 

,,Тројка из блока'' у Младеновцу је тек почела да 
решава проблеме, до следеће године Миловановићи 
ће, уз Божју помоћ, живети у нормалнијим условима, 
а наредни турнир у Младеновцу окупиће још више 
људи који ће сигурно пожелети да буду део мисије 
,,Тројке из блока''! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС код 

Миловановића 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
уручила је нову помоћ породици Ђурић из села 
Црепуља у општини Зубин Поток на простору 
Косова и Метохије. Ђуриће смо први пут посетили 
током Васкршње акције, а помогли смо их крајем 
октобра набавком електро инсталација за нову 
кућу.  
 
Породицу Ђурић чине Зоран и Биљана, са којима 
живе њихова братаница Данијела (24), братанац 
Велиша (24) са женом Тањом (19) и сином 
Стефаном од годину дана. Овај пут помоћ се 
састојала у набавци врата, прозора и унутрашњег 
малтерисања у новој кући. Велику захвалност 
дугујемо братству манастира Високи Дечани који 
су нам помогли да реализујемо ову акцију. 
 

 
Тренутни изглед нове куће Ђурића 

 
Стриц Зоран у новој дневној соби 

 
Близанце Данијелу и Велишу родитељи су напустили 
када су имали 3 године, тако да је бригу о њима 

преузео стриц Зоран. 
 

 
Будуће купатило, за сада су постављена врата и 

прозор 

 

 

Помоћ за 

Ђуриће са КиМ 
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Тренутно сви чланови породице живе у старој кући, 
док се нова кућа, која је у изградњи, не оспособи за 
живот. 
 

 
 

 
Просторија у старој кући где тренутно живе 

Ђурићи 

 

 

 
Чланови породице Ћурић у просторији у којој 

тренутно живе 

 

 
Прелеп поглед из дворишта породице Ђурић 

 

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

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Помоћ за 

Ђуриће са КиМ 
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Пријатељи Хуманитарне организације Срби за 
Србе из компаније Меркур, донирали су неколико 
рачунара социјално угроженим породицама на 
Косову и Метохији. Прва два рачунара уручена су 
крајем лета породицама из Истока и то Закићима из 
села Шаљиновице и Дубићима из села Суви 
Лукавац. Још два рачунара уручена су крајем јесени 
и то породици Цветковић који чине родитељи 
Стеван и Анкица са децом Александром (13) и 
Станишом (10) из села Севце код Штрпца и 
породици Дашић коју чине родитељи Дејан и 
Магдалена са сином Миљном (7) из села Рудице 
код Клине. Пријатељ организације донирао је један 
штампач за основну школу у Осојану. 
 

 
Породица Цветковић из Штрпца са поклоњеним 

рачунаром 

 
Породица Дашић из Клине са поклоњеним рачунаром 

 

 
Уручен штампач захвалним ђацима основне школе у 

Осојану 

 

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

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Компјутери за 

децу са КиМ 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
завршила је успешно нову добротворну акцију 
помоћи социјално угроженим породицама. Овог пута 
помоћ у виду замрзивача, фрижидера, кревета на 
спрат са душецима и троседа је допремљена 
шесточланој породици Миловановић из села 
Сенаја крај Младеновца, који живе у заиста тешким 
животним условима у које смо се уверили приликом 
прве посете. Укупна вредност испоручене помоћи 
је 97.814 динара. Отац Саша са супругом 
Валентином подиже троје деце: Биљана има 9 
година и психички је оболела, Бојана је годину дана 
млађа, а најмлађи је Никола, он има 5 година и 
миљеник је целе породице. Средства за ову акцију 
прикупљена су на турниру ТРОЈКА ИЗ БЛОКА 
који се одржао 31. јула у Младеновцу. 

 

 
Кућа у којој Миловановићи живе (леви део) 

 

Бака Снежана такође живи са њима, и она им је 
ослонац у овим тешким данима у којима једва 
састављају крај са крајем и боре се са злехудом 
судбином. Без социјалне помоћи, без дечијег 
додатка, без посла, фрижидера, шпорета, а са дугом 
за струју од преко 30.000 динара, њихову горку 
судбину запечатили су лоши односи са стрицем са 
којим живе, малтене, под истим кровом.   

 

 
Допремање помоћи у нови дом Миловановића 

 

 
Монтирање кревета на спрат 

 

 

Помоћ за 

Миловановиће 
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Мајка Валентина и бака Снежана са 

представницима организације 

 

 
Допремљен нови тросед у дечију собу 

 

 
Уручен је и фружидер породици Миловановић из 

Младеновца 

 

 
Стари троседи избачени из дечије собе 

 

 
 

 
Стари замрзивач испред улаза у кућу 

Помоћ за 

Миловановиће 
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Допремљен и постављен нови замрзивач у кући 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Захваљујући допремљеној вредној помоћи за 
породицу Миловановић коју је допремила 
организација СРБИ ЗА СРБЕ у склопу пројекта 
ТРОЈКА ИЗ БЛОКА, породица ће моћи да има 
пристојније услове за живот и мотив родитељима да 
своју децу изведу на прави пут. 

 

 

Помоћ за 

Миловановиће 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
помогла је деветочлану породицу Милићевић из 
села Дрежник код Ужица коју смо први пут 
посетили крајем априла. Кућа у којој су живели 
Милићевићи највероватније не би издржала 
предстојећу зиму, тако да смо уз помоћ добрих људи 
из Омољице код Панчева, дошли на идеју да их 
преселимо у просторије ФК "Младост" које су 
предвиђене за економа клуба. Организација СРБИ 
ЗА СРБЕ доградила је две нове дечије собе укупне 
квадратуре 45 м2, уз три кревета на спрат са 
душецима, три велика ормара, фрижидер, 
електрични шпорет, трпезаријски сто са 
столицама, веш машину, радни сто, поставили 
нову столарију, кухињу, ламинат, реновирали 
купатило, окречили све просторије, набавили 
шпорет и пећ на дрва, као и ел. радијаторе за 
дечије собе. Укупна вредност помоћи ове велике 
акције износила је 15.255 евра. 

 

 

Спортско-хуманитарни турнир у брзом шутирању 
тројки ,,Тројка из блока'' одржан је 30. априла у 
Ужицу, био је то сам почетак најбоље сезоне до сада 
- у граду на Ђетињи са нама је тројке шутирало сто 
најбоље расположених Ужичана, а преко десет 
поносних спонзора, донатора и техничких спонзора 
подржали су мисију ,,Тројке из блока'' - скупљено 
је 122.770 динара и турнир је оставио незабораван 
утисак. 
 

 
 
Ужичани су се окупили да помогну деветочланој 
породици Милићевић из села Дрежник крај 
Ужица, које су представници и организатори 
турнира у Ужицу затекли у крајње неповољним 
условима за живот, у кући која је сваког часа могла 
да се сруши, без струје и воде, са малом бебом од 
само неколико месеци. 
 

 

Милићевићи 

пресељени  
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О Милићевићима смо писали на сајту ,,Тројка из 
блока'' и веровали смо да ћемо успети да решимо 
њихове проблеме, од реновирања купатила, основног 
задатка спортско-хуманитарног пројекта, до 
оспособљавања породице за рад и самостални развој 
и живот. 

 

 
 
Отац Зоран и његова супруга Мирјана са Марком, 
Миленом, Милицом, Миланом, Миломиром и 
Мирком живели су без и једног јединог дечијег 
додатка, са бедним социјалним примањима, без 
посла, без надокнаде за бригу о старој и скоро 
непокретној баки од деведесет година, и са 
непремостивим дуговима за струју, нерешивим 
имовинским односима, попут најједноставнијег 
питања коришћења воде. Потпуно заборављена 
породица, за коју надлежна социјална служба није ни 
знала да није више осмочлана, и да се родио мали 
Мирко. 
 

 
Тешки животни услови породице Милићевић у 

Дрежнику 

,,Тројка из блока'' унела је у ову кућу наду да се 
може, уз помоћ добрих суграђана, изборити неко 
праведније место у овом свету, да се може уз помоћ 
пријатеља решити проблем дуга за струју од 
неколико десетина хиљада динара, али, нажалост, 
догодило се управо супротно.  
 
Од надлежних институција није добијен баш 
никакав, ни најмањи, знак воље да се сарађује и да се 
несрећним људима под хитно помогне. Дуг за струју 
се увећавао из месеца у месец иако је струја била 
исечена, Зоран је изнова и изнова позиван на суд под 
директном претњом робије, због тога што је већ у 
прошлости имао сличних проблема са дуговањима за 
електричну енергију. 

 
Ипак, Зоранова енергија била је јача. Из дана у дан, 
тешким физичким пословима, он прехрањује своју 
породицу, и са надом гледа у будућност. А нада се за 
Милићевића родила тамо где смо је сви најмање 
очекивали. Хуманитарна организација Срби за 
Србе одмах је увидела озбиљност ситуације код 
Милићевића, Као што каже и мото организације - са 
речи на дела - тако се поступило и у Дрежнику.  
 
Планови су се мењали, прелазак у реализацију био је 
питање дана. Реновирање као први план, затим 
изградња нове куће и сви правно-имовински односи 
уз то и компликације са папирологијом, имајући у 
виду потпуну социјалну искљученост породице 
Милићевић, били су одмах велики и хитан пројекат. 
 

 
Стамбени део ФК ''Младост'' у Омољици  

(август, 2015.) 

Милићевићи 

пресељени  
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Убрзо, помоћ је стигла из Панчева - отац Бранко 
Божић, уз благослов Његовог Преосвештенства 
Епископа банатског Никанора, позвао је чланове 
организације Срби за Србе и предложио им изузетно 
оригиналну и смелу идеју. Отац Бранко, у младости 
изузетан професионални кошаркаш, велики је 
пријатељ спортско-хуманитарног пројекта ,,Тројка из 
блока'' и прати делатност и напредак племените 
мисије. Његова невероватна идеја је најсветлији 
пример братске љубави и истинског спортског духа. 
 

 
 
Као угледан потомак равнице, из села Омољице 
крај Панчева, дошао је на идеју да велики објекат 
који поседује локални сеоски, малтене, породични 
клуб свих Омољичана - ФК ,,Младост'' -  подари 
Милићевићима део куће, у који би могли да дођу 
и да у њему на миру живе, у замену за посао 
клупског економа који би преузео отац Зоран. Осим 
стана, добили би и воду, струју, прашак за веш, 
нешто земље коју би могли да обрађују, сходно 
својим потребама и могућностима. Хуманитарна 
организација Срби за Србе осетила је величину идеје 
оца Бранка. Великодушна идеје оплеменила је све 
који су је чули, и сви су се дали на посао. 

 
 

 

Милићевићи 

пресељени  
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Након договора са клубом, Милићевићима је 
предложено да се преселе из њиховог несигурног, 
небезбедног и неадекватног дома у нови и бољи, 
нешто даљи, али међу људима који их раширених 
руку и отвореног срца чекају. Отац Зоран и мајка 
Мирјана одлучили су да пођу на далеки пут и да 
виде кућу у којој их, надали су се, чека срећа. Тако је 
и било.  
Прелепи крај око стадиона ФК ,,Младост'' 
једноставно осваја срце. Национални парк на само 
сто метара од куће, дивни дрвореди, неколико 
фудбалских, одбојкашких и рукометних терена, и 
добри и поштени људи испред клуба. 

 
Идеја оца Бранка почела је да живи. Хуманитарна 
организација Срби за Србе потпуно је реновирала 
део куће и доградила нових 40 квадрата за две 
велике и лепе дечије собе. 

 

 
Почетак радова на доградњи куће 

 

 
Постављен темељ на дограђеном делу новог дома 

породице Милићевић 

 
 

Постављање крова на дограђеном објекту 

 

 
Постављање изолације 

Милићевићи 

пресељени  
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Унутрашњи радови у току на новодограђеном 

објекту 

 

 
 
Прозори, врата, кревети на спрат, плакари, радни 
столови, шпорети, веш машина, ново купатило и 
трпезаријски сто, захваљујући бројним донаторима 
из целог света, убрзо су чекали Милићевиће. 
Многобројна породица кренула је на пут и са много 
суза растала се од старог и дошла у нови крај. 

Милићевићи 

пресељени  
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На велики празник Ваведења Пречисте 
Богородице, 4. децембра, ова велика и срећна 
породица ушла је у свој нови дом. Чланови 
Хуманитарне организације Срби за Србе, чекали 
су их са представницима ФК ,,Младост'' и са оцем 
Бранком који је благословио њихов долазак и њихов 
нови дом. 

 
Постављена спољна фасада на кући 

 

 
Отац Бранко благосиља усељење породице 

Милићевић у свој нови дом 

 

 
Нова дечја соба за две старије девојчице са 

плакарима 

Милићевићи 

пресељени  
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Нова дечја соба предвиђена за дечаке са три лежаја 

и великим плакаром 

 

Панчевачки медији дошли су да испрате овај велики 
хуманитарни догађај и да јаве свету радосну вест. 
Велики хуманитарни догађај у коме смо још једном 
доказали да су деца наша будућност! Због њих је 
овај наизглед неизводљив пројекат спроведен у дело 
- од добрих људи Ужица који су се скупили крајем 
априла да помогну, до добрих људи Омољице који су 
почетком децембра добили девет нових, драгих 
комшија. Прихватиће добри људи Омољице вредне, 
радне и поштене Милићевиће, а неће ни добри људи 
Ужица заборавити неправду у којој су живели 
Милићевићи - њихови драги земљаци увек ће то и 
бити, а у некој будућности, уз добу вољу, решиће се 
и сада нерешиви проблеми на парчету земље у 
Дрежнику којим још одзвањају дечији гласови... 

 

 
Нова соба предвиђена за родитеље и бебу 

 
Постављени нови кухињски елементи, електрични 

шпорет и водо инсталације 

 

 
Трпезарија са фрижидером, креветом за баку, 

столом, шпоретом на дрва 

 

 
Потпуно преуређено купатило са новим плочицама, 

инсталацијама, санитаријама 

Милићевићи 

пресељени  
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Живот иде даље - мале Милићевиће чекају нове 
школе са много нових другара. Оца Зорана чека 
много одговорног посла, а све њих још доста 
времена да се привикну на новонастале околности. 
Од струје, воде и купатила, до спортског терена на 
самом прагу, једног правог малог луксуза и 
несвакидашњег доживљаја за све њих. 

 
 

 
Чланови организације „СЗС“ и отац Бранко са 

породицом Милићевић 

 

 
Чланови породице Милићевић, нови становници 

Омољице код Панчева 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе учиниће 
све да се Милићевићи у новој средини снађу на 
најбољи могући начин и да никад више у будућности 
не дођу у сличну ситуацију. 

Милићевићи 

пресељени  
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ посетили су средином децембра породицу 
самохраног оца Мирослава који у селу Раниловић, 
општина Аранђеловц има ћерку која се удала, а 
подиже још петоро деце - Ирену (20), Ивану (17), 
Небојшу (16), Ивону (12) и најмлађу Душицу (8). 
На жалост мајка их је напустила пре седам година, 
преудала се и никад више се није јављала. Нова 
трагедија погодила је породицу током мајских 
поплава 2014. године када се вода из оближњег 
потока излила и потопила више од једног метра куће, 
штале и околне њиве од које су живели. 

 

 
Тужно и тешко детињство без мајке Ивоне и 

Душице (фото: Прва ТВ) 

 
Једини приход који породица прима јесте дечији 
додатак за двоје деце у укупном износу од 6.000 
динара. Породица преживљава од бављења 
пољопривредом и узгојем домаћих животиња у 
својој штали. 2014. године поред породичне куће 
страдали су у пластеници, расади, животиње и 
трактор - све што је ову породицу и децу 
свакодневно издржавало. 

 
Ирена и Ивана Јовановић помажу оцу Мирославу у 

обавезама (фото: Прва ТВ) 

 

 
Последице прошлогодишњих поплава 

 

 
 

Захваљујући Црвеном крсту породица је одмах након 
поплаве пресељена у стан намењен учитељима у 
селу, у којем породица и данас живи. Захваљујући 
добрим људима, добили су 10 метара дрва, што им је 
омогућило да хладне дане проведу у топлом. 

У посети 

Јовановићима  
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Изглед куће у којој је породица живела до маја 2014. 

године 

 

 
 
Почетком новембра 2015. године Јовановићи почињу 
изградњу нове породичне куће захваљујући 
неколико компанија из Аранђеловца и Младеновца 
који су обезбедили средства за изградњу.  

До сада су изливени темељи и ради се на припреми 
бетонирања плоче. 
 

 
Дотрајала кућа у којој станује породица Јовановић 

 

 
Почетак изградње нове породићне куће 

 

 
Постављен је темељ за нову кућу породице 

Јовановић 

 

У посети 

Јовановићима  
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
планира да помогне породицу Јовановић у склопу 
Божићне акције кроз набавку семенске робе и 
система за наводњавање што ће породици омогућити 
да својим радом остваре додатне приходе за своје 
домаћинство. 
 

 
 

 
 

 
 
Позивамо донаторе и пријатеље организације да 
ПОДРЖЕ реализацију и овог пројекта помоћи 
социјално угроженој породици. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

У посети 

Јовановићима  
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Срби за Србе са породицом Влаховић у њиховом 

дому 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе из Црне 
Горе, помогла је средином децембра шесточлану 
породицу Влаховић из насеља Коник у Подгорици 
која је посећена пре два месеца.  
 
Родитељи Радојица и Војка имају четворо дјеце: 
Весна (12), Јована (11), Јелена (9) и Василије (7).  
Влаховићима је уручена помоћ у виду 

комбинованог фрижидера и 8 метара дрва за 
зиму.  
 
Укупна вредност помоћи износила је 536 евра. 
 

 
Мали Влаховићи се захваљују свим донаторима  

 
Јована, Весна, Василије и Јелена Влаховић поред 

новог фрижидера 

 

 
Чланови породице Влаховић, Радојица и Војак са 

својом дечицом, приликом уручивања дрва за зиму 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Помогнути 

Влаховићи 
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Тата Радојица поред обезбеђeних дрва за зиму 

 

 

 
 

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

 

Помогнути 

Влаховићи  
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
почетком децембара посетили су породицу 
Стојковић из села Извор, општина Ново Брдо на 
Косову и Метохији који су помогнути у склопу 
Божићне акције 2014. године. Хуманитарна 
организација Срби за Србе у сарадњи са нашим 
огранком Serbs for Serbs Canada који су покренули 
кампању под називом "In Time For Bozic 2016", 
покреће пројекат помоћи породици Стојковић. 
Најнеопходнији су грађевински материјал, врата и 
прозори, како би  се обезбедили најосновнији 
стамбени услови за живот најмлађих синова Луке (2) 
и Андрије (4) од родитеља Јагоша и Данијеле. Да 
би им побољшали услове живота у кући потребно је 
прикупити 10.000 евра. 
 

 
Лука и Андрија Стојковић на прагу своје недовршене 

куће 

 
 

 
Стојковићи у разговору са члановима Хуманитарне 

организације Срби за Србе 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе вас позива 
да заједно пружимо овој дечици НЕКО БОЉЕ 
ДЕТИЊСТВО слањем донације са назнаком "за 
Стојковиће". 
Донаторска платформа за уплате широм света: 
http://www.srbizasrbe.net/donacije/ 

Пошаљи СМС на 7763 и донирај 100 динара (из 
Србије) 
Пошаљи СМС са текстом SZS на 81190 и донирај 
2,99 € (из Немачке) 
Pay Pal: szsaustrija@gmail.com , 
szsamerika@gmail.com 
Динарски рачун: 160-279491-71 
 
Свака донација биће јавно евидентирана. Након 
завршетка акције биће објављене слике извршених 
радова заједно са скенираним рачунима. 

Помозимо 

Стојковићима  

Помозимо 

Стојковићима  
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
успешно је завршила још један велики пројекат 
средином децембра, у склопу којег је помогнута 
осмочлана породица Вуковић из села Душманићи 
код Пријепоља. Породицу чине бака Милка и 
родитељи Ненад и Ивана са децом Немањом (11), 
Мартином (9), Стефаном (8), Ђорђем (7) и 
Слађаном (6). Уз помоћ добрих људи широм света 
покренута је акција усељења Вуковића у нову 
кућу, која је подразумевала куповину улазних и 
собних врата, шпорета на дрва, комплетног 
опремања купатила, грађевинског материјала за 
равнајући слој у целој кући, гипсане плоче 
којима су обложени зидови и плафони,  материјал 
за изолацију, електро и водоводни материјал, 
ламинат и кречење.  
 

 
Слађан, Ђорђе, Стефан, Мартина и Немања крајем 

августа 2015. 

Акцију је подржала и компанија "Књаз Милош" 
донацијом од 500.000 динара, као и Хуманитарна 
организација Стара Рашка са 50.000 динара. 
Укупна вредност радова износила је 1.418.966 
динара. 
 

 
Ђорђе, Слађан, Немања, Стефан и Мартина у 

децембру 2015. 

 
Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ први пут су посетили породицу Вуковић 
крајем августа 2015. године. Тада смо увидели да су 
добри људи из Пријепоља изградили, укровили и 
убрзо поставили прозоре на новој кући породице 
Вуковић. У договору са домаћином закључујемо да 
им је најпотребније опремити за становање собу и 
купатило како би дочекали зиму у новој кући. 
 

 
Изглед куће приликом прве Срби за Србе посете у 

августу 

Вуковићи 

усељени у кућу 
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Усљење Вуковића у децембру 

 
Како смо крајем септембра после објављивања вести 
о посети породици Вуковић добили велики број 
наменских донација, договорили смо се да 
комплетно опремимо један спрат за потребе 
нормалног живота породице.  
 

 
Изглед дневне собе (август 2015.) 

 

 
Отац Влада освећује нову кућу породице Вуковић 

(децембар 2015.) 

Акцијом помоћи комплетно су оспособљене три 
дечије собе, велики дневни боравак и купатило на 
велику радост свих Вуковића. 
 

 
Доња страна куће у августу 2015. 

 

 
Децембар 2015. 

 

 
 

Вуковићи 

усељени у кућу 
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Услед захлађења и неприступачног терена, 
договорено је да се током првих дана пролећа 
приведу крају договорени радови на постављању 
завршног слоја фасаде и монтирања олука. 
 

 
Дрвена жирафа, медвед, змије, крокодил и паук су 

љубимци малих Вуковића 

 

 
Деца породице Вуковић у свом новом дневном 

боравку 

 

 
Најмлађи дечаци у својој новој соби 

 
Срећни и насмејани мали Вуковићи испред своје нове 

куће 

 

 
Нова кућа, стара кућа и штала породице Вуковић 

(са лева на десно) 

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

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

Вуковићи 

усељени у кућу 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Црне Горе обишли су 18. децембра социјално 
угрожену шесточлану породицу Дунџић из 
Подгорице. Чланови породице су самохрана мајка 
Драгана и деца Александар (21), Алекса (16), 
Анђела (15), Јована (14) и Ивана (13). Током 
задњих двадесет година Дунџићи су прво избегли из 
Сарајева у Пећ, па у избегличко насеље Коник у 
Подгорици. 
 

 
 
Дунџићи примају социјалну помоћ и дјечији додатак, 
укупно око 146 евра. Хранили су се једно вријеме у 
народној кухињи. Најстарији син Александар се од 
скоро запослио и највише помаже породицу.  

Мајка Драгана чисти понекад станове (иако не би 
смјела ништа да ради јер је оперисала тумор). Када 
нису имали шта да једу просила је по Подгорици, 
ишла од врата до врата, од манастира до манастира. 
Чак је и болесна цјепала дрва.  
 

 
 

 

СЗС у посети 

Дунџићима 
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Како им је веш машина дотрајала и није више у 
употреби, планирамо да током Божићне акције 
помогнемо породицу Дунџић набавком веш машине, 
како би мајци олакшали посао прања веша. Такође у 
плану је набавка и ормара за дечију гардеробу. 
 

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

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС у посети 

Дунџићима 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
успешно је реализовала средином децембра велики 
пројекат помоћи тринаесточланој породици 
Вранић из београдског насеља Мали Мокри Луг у 
виду доградње спрата и поткровља у њиховој кући. 
Укупна вредност завршеног пројекта који је 
покренут у јануару 2015. године износио је 22.882 
евра. Велико породично домаћинство Вранића чине 
родитељи Драгослав, мајка Олга и деца Сандра 
(23), Анђела (20), Јелена (18), Радомир (16), Вељко 
(15), Михајло (13), Јована (10), Теодора (8), 
Катарина (6), Филип (5) и Јован (2). 
 
На своју крсну славу Св. Николе у децембру 2014. 
године, у цркви Св. Трифуна у београдском насељу 
Мали Мокри Луг крштено је 10 од 11 деце породице 
Вранић. 
 

 
Најмлађи Вранићи на крштењу 

 
Породица Вранић пред црквом Св. Трифуна након 

крштења  

 

 
Филип Вранић са својом браћом и сестрама 

приликом посете СЗС 

 
До скоро, у породици је био запослен само отац 
Драгослав у Градском саобраћајном предузећу коме 
су колеге изашле у сусрет да увек ради боље плаћену 
ноћну смену.  
 
Сада му у прехрањивању породице помажу 
најстарије ћерке Сандра и Анђела, која је била 
принуђена да напусти студије на грађевинском 
факултету да би финансијски помогла својој 
породици иако је у основној и средњој школи била 
одличан ђак.  
 
Такође, породица прима дечији додатак за двоје 
деце, а од следеће године само за једно дете. 
 

Вранићима 

дограђена кућа 
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Изглед породичне куће Вранића у јануару 2015. 

године 

 

 
Изглед породичне куће Вранића у јануару 2015. 

године 

 
Ова тринаесточлана породица је живела у 
недовршеној трособној кући када су представници 
организације СРБИ ЗА СРБЕ почетком 2015. 
године заједно са члановима породице направили 
план и покренули велику хуманитарну кампању у 
којој ће бити дограђен спрат са високим поткровљем 
у кући чиме бисмо породици омогућили боље услове 
за живот.  
 
Деца су спавала по четворо у једној соби заједно са 
својим родитељима, без могућности да имају мало 
слободног простора за учење. 
 
Након што је организација започела прикупљање 
донација за овај пројекат, први грађевински радови 
на доградњи породичне куће Вранића почели су са 
првим топлим данима у мају. 

 
 

 
 

 
Изливање бетона на спрат прве плоче 

 

 

Вранићима 

дограђена кућа 
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Отац породице Вранић у разговору са 

представником организације “ СЗС“  током 

извођења радова на доградњи куће 

 

 
Радови у току на доградњи породичне куће породице 

Вранић 

 

 
Постављање кровне конструкције на поткровљу 

куће 

 

 
Поткровље куће Вранића 

 

 
Унутрашњи зидови измалтерисани 

 

 
Постављање водоводних инсталација и плочица у 

новом купатилу 

 

Вранићима 

дограђена кућа 
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Постављена је комплетна столарија, ламинат и 

окречени зидови 

 

 
Постављање електричних инсталација и плочица у 

кухињском делу, у новом дограђеном делу породичне 

куће Вранића 

 

 
Изглед нове кухиње породице Вранић након 

завршених радова 
 

 
Потпуно сређене дечије собе, собна врата и заједно 

са системом за грејање 

 

 
Поставњена столарија, систем за грејање и 

делимично опремљена намштајем једна од  дечијих 

соба 

 

 
Изглед дечије собе у надограђеном делу породичне 

куће Вранића 

Вранићима 

дограђена кућа 
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Ново купатило, у породичном дому Вранића, 

опремљено новим санитаријама 

 

 
У међувремену су стигли  и поклони за децу у виду 

играчака 

 

 
Тринаесточлана породица Вранић испред своје 

породичне  куће 

 

 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
преноси неизмерну захвалност свих чланова 
породице Вранић донаторима и пријатељима 
организације који су помогли да се овај велики 
пројекат доградње куће успешно спроведе у дело.  
 

 
 
Уједно упућујемо апел Србима широм света да 
ПОДРЖЕ и наредне пројекте помоћи вишедетним 
породицама широм Балкана како бисмо заједничким 
снагама обезбедили бољу и лепшу будућност нашој 
деци. 

Вранићима 

дограђена кућа 
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У јеку последњих терористичких напада на наше 
сународнике у Метохији, а у склопу предстојеће 
велике БОЖИЋНЕ АКЦИЈЕ, представници 

Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ 
посетили су 15 породица широм косовско-
метохијских енклава. Посебан акценат стављен је на 
обилазак, подршку и помоћ породицама из 
Гораждевца, које су се нашле у епицентру напада. 
 
Посете породицама започињемо у општини Ново 
брдо где обилазимо од раније нам познату породицу 
Стојковић. Породицу коју поред родитеља чине и 
малишани Андрија (4) и Лука (2) помогли смо први 
пут пре две године. На жалост, стање куће је и даље 
доста лоше, а услови за живот најмлађих су 
нехумани. 
 

 
Четворочлана породица Стојковић из села Стража 

у Новом брду 

Примарни циљ за помоћ овој породици биће свакако 
побољшање услова за живот у кући, како би дечица 
могла несметано да се развијају и одрастају.  
 
Осим тога Стојковићи су истакли да би им и 
набавка једног хидрофора за довод воде у кућу, 
столица, стола и кухињских елемената знатно 
олакшала ситуацију. 
 
У селу Паралову затичемо још једну породицу која 
живи у мало је рећи нељудским условима. У 
оронулој кући без оџака, у којој кров прети да се 
уруши, а да не помињемо и недостатак купатила као 
нешто што се подразумева, одраста четири 
малишана: Немања (6), близанци Урош и Ђорђе (5) 
и најмлађа Анђелка (1) са својим родитељима 
Тањом и Славишом Стаменковић. 
 

 
Најмлађи Стаменковићи са својом мајком и баком 

преживљавају тешке дане 

 
У селу у ком су Шиптари почели полако да купују 
напуштена имања, најмлађи Стаменковићи немају 
никога осим једни друге.  
 
Као и код њихових вршњака из породице Стојковић, 
примарни циљ биће оспособљавање куће за 
нормалан и безбедан живот дечице.  
 
Мимо неопходних радова на кући Стаменковићима 
би било потребно обезбедити и нешто од 
најосновнијег покућства као што је: фрижидер, 
шпорет на дрва и три кревета за децу. 

Радна посета 

на КиМ 
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Знатно бољу ситуацију затичемо у породичном 
домаћинству Васића из Горњег Кормињана. 
Млади супружници Милош и Сања живе у 
домаћинству са сином Давидом (1) и са Милошевим 
родитељима и браћом. У сврху оспособљавања 
неколико новоизграђених просторија за живот, као 
примарну потребу Васићи су назначили куповину 
плочица за подове и купатило (70м2). 
 

 
Породица Васић са представницима организације 

СРБИ ЗА СРБЕ 

 
Настављамо посету код породице Станковић из 
Доњег Кормињана коју чине родитељи Драган и 
Драгица и деца Александар (24) и Милица (19). 
Осим што су незапослени, услови за живот су 
релативно пристојни. Како би се оспособила једна 
просторија у кући за потребе деце, потребно је 
набавити око 20м2 ламината, кнауфа и 
стиропора. 
 

 
Породица Станковић са представнима организације 

у свом домаћинству 

У Одановцима долазимо до породице 
Димитријевић коју чине родитељи Дејан и 
Бранка и деца Душан (15), Вукашин (10) и 
Томислав (5). Ова вредна породица се бави 
сточарством, а као најенопходнију помоћ назначили 
су нам да би им требале коке носиље и нешто од 
покућства: веш машина, кревет и орман. 

  

 
Димитријевићи испред своје породичне куће 

 
После скоро четири године поново се сусрећемо са 
породицом Ристић из села Стрезовце. Први пут 
сходно тадашњим скромним могућностима 
помогнута је ова намучена породица са неколико 
основних кућних елемената. Нажалост сада затичемо 
поново идентичну ситуацију. Цела породица, коју 
поред родитеља Сретена и Соње чине и деца 
Снежана (16), Јована (15), Милош (11) и Ивана 
(10), живи у једној скромној собици која им 
представља све. 
 

 
Породица Ристић без купатила у свом домаћинству 

Радна посета 

на КиМ 
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Кућа у очајном стању, без купатила и са неколико 
неуређених просторија је свакодневница породице 
Ристић. Осим скромних социјалних примања, 

Ристићи су истовремено и корисници народне 
кухиње.  
 
Примарни план помоћи ће бити свакако опремање 
купатила и довођење куће у функционално стање, 
како би деца која су сада већ одрасла имала своје 
засебне собе. Од покућства за Ристиће планирамо 
да обезбедимо и шпорет на дрва. 
 
Недалеко од Грачанице у селу Ново Бадовце 
обилазимо млади брачни пар Арсић. Родитељи 
Милош и Драгана имају двоје деце, синове Ђорђа 
(3) и недавно рођеног Тодора (1 месец). За потребе 
санације зида у купатилу, потребно је набавити 
плочице и кнауф. 
 

 
Заједничка фотографија чланова организације Срби 

за Србе и Арсића 

 
У Доњој Гуштерици посећујемо породицу Дејана 
и Марије Живковић. С обзиром да са децом 
Петром (12), Немањом (11) и Кристином (9) живе 
заједно у кући са Дејановим родитељима, као 
најбитнију ставку су нам назначили набавку 
ламината (50м2) за под у новој кући која је 
саграђена у истом дворишту.  
 
Такође би био потребан и један шпорет на дрва за 
грејање нових просторија. 

 
СЗС са породицом Живковић у Доњој Гуштерици 

 
Још једна тешка прича коју затичемо овог пута у 
селу Скуланеву. Игор Милић живи са супругом 
Вером (Горанком из Албаније) и две девојчице 
Николијом (2) и Недом (1) у једној малој соби. Због 
изузетно скученог простора у ком живе, мала 
Николија је играјући се ненамерно оборила посуду 
са врелом водом и задобила озбиљне опекотине на 
стопалу. 
 

 
Породица Милић у својој кући 

Радна посета 

на КиМ 
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С обзиром да се Милићи баве и сточарством као 
један вид помоћи навели су куповину једне краве 
или мотокултиватора. За потребе проширења 
стамбеног простора потребно би било набавити и 
одређен број блокова, а и замрзивач који би користио 
за цело домаћинство Милића. 
 
Последња породица коју смо тог дана посетили је 
породица Ивана и Јелене Јовић, који у домаћинству 
живе са Ивановом мајком и двоје дечице Анђелином 
(5) и Николином (1). 
 

 
Породица Јовић 

 
Ивана који иначе ради као црквењак у локалној 
цркви затичемо како са скромним средствима 
покушава да закрпи рупе на кући пред предстојећу 
зиму. Како би породици Јовић помогли да се 
просторије у кући која је у доста лошем стању, 
доведу у донекле пристојно стање планирамо да 
обезбедимо у наредном периоду материјал за 
изолацију.  
Осим изолације, Јовићима због грејања просторија 
би био потребан и један шпорет на дрва, као и 
један кревет за децу. 
 
Посете породицама настављамо други дан на 
подручју Метохије. Као што смо и најавили 
тежиште посете је било у Гораждевцу. Циљ посете 
осим планиране помоћи породицама, била је и 
својеврсна подршка преосталом српском народу у 
том селу након преживљеног терористичког напада 
који се десио пре непуних недељу дана. У сарадњи 
са локалним српским властима и братством 
манастира Високи Дечани, посећене су три 
породице. 

Прво смо посетили породицу Вељка и Дијане 
Здравковић који имају четири малолетне ћеркице: 
Анђелу (12), Исидору (9), Софију (6) и Неду (4).  
 
За породицу Здравковић ћемо се потрудити да 
обезбедимо један шпорет на дрва. 
 

 
Најмлађи Здравковићи у свом дому 

 
Након тога долазимо до домаћинства Крстић 
Бобана и Слађане, који имају двоје дечице Лазара 
(4) и Дамјана (2).  
Бобан се озбиљно бави сточарством па нам је пренео 
да би му од користи била још једна крава или два 
телета за узгој.  
 

 
Породица Крстић из Гораждевца 

Радна посета 

на КиМ 
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Последња породица из Гораждевца која је у плану за 
помоћ је породица Пере и Милице Кастратовић, 
које нажалост нисмо затекли у домаћинству.  
 

 
Породица Кастратовић у свом дому 

 
Са њима живи и двоје дечице Радмила (2) и Милић 
(1), а сазнали смо да је мајка Милица трудна и да 
се ускоро очекује долазак на свет још једног 
Милића.  
За ову породицу план је да се набави један 
електрични шпорет и замрзивач.  

 

 
Породица Ђурић са о. Исајиом из манастира Високи 

Дечани и СЗС 

 
Посету Метохији завршавамо обиласком породице 
Драгослава и Гордане Ђурић из Осојана. 

Како би кућу која је скоро изграђена, али која је 
изнутра недовршена, довели у стамбено стање 
потребно је набавити основну столарију, 
материјал за купатило и под, као и инсталацију за 
воду. Породицу Ђурић чини још и троје малолетне 
деце Тамара (15), Драгиша (11) и Данијел (9), па је 
оспособљавање нове куће свакако приоритет. 
 
У склопу Божићне акције на подручју Метохије, 
у плану је и набавка машине за брање кукуруза 
која ће бити на располагању свим домаћинствима 
у Великој Хочи, која се баве пољопривредом. 
Такође, за потребе рада Народних кухиња биће 
обезбеђена машина за пребирање кромпира који се 
узгаја на 15 хектара црквене земље широм Косова и 
Метохије. 

 
Осим посета породицама јужно од Ибра, нешто 
раније посетили смо породицу Милићевић из 
Сочанице код Лепосавића у северном делу Косова и 
Метохије. Породицу чине отац Милан, мајка Снежа 
и деца Јана (17), Перица (14), Николина (11) и 
Михајло (4).  
 
Домаћин Милан ради у Водоводу, примају дечији 
додатак и баве се пољопривредом, али би им пуно 
значила и једна крава како би могли да обезбеде 
млечне производе за своје потребе и продају. 
 
Због напада на неколицину наших породица у 
претходним данима, накнадно су у план помоћи по 
хитном поступку уврштене још две породице. 
 

 
Мајка Дана и син Богдан испред киоска на који су 

пуцали 

Радна посета 

на КиМ 
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Прво породица Симоновић из Србобрана коју чине 
отац Зоран и мајка Дана и синови Милан (16) и 
Богдан (11) којима ћемо помоћи у набавци стакла за 
трафику у којој раде, а која је погођена са неколико 
метака током напада. 
 

 
 

 
 

 
Дана Симоновић испред трафике 

И поред њих породицу свештеника Милоша Вукића 
из Осојана, који у домаћинству живи са супругом 
Данијелом и децом Хеленом (6) и Анђелом (3). У 
нападу је обијена и опљачкана кућа оца Милоша, па 
је план да се овој породици помогне набавком нових 
и квалитетнијих улазних врата. 
 

 
Свештеник Милош Вукић из Осојана 

 
Тамни облаци поново се надвијају над нашим 
малобројним и страдалним народом широм 
Метохије. Најискреније се надамо да до нове олује 
неће доћи и да ће се српски народ одупрети свим 
насртајима и покушајима да се заувек избрише са 
својих вековних огњишта. Шта год да се деси, 
организација СРБИ ЗА СРБЕ стајаће раме уз раме 
са својим народом и биће му на услузи у оквиру 
своје добротворне мисије, а све у циљу опстанка и 
останка нашег народа како у Метохији тако и на 
Косову. Позивамо све надлежне институције, 
удружења и појединце да спознају озбиљност целе 
безбедоносне ситуације у нашој јужној покрајини и 
да својим скромним ДОНАЦИЈАМА обезбеде 
српској дечици безбрижније детињство. 
 

 

Радна посета 

на КиМ 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
испоручила је крајем године други део помоћи за 
пет социјално угрожених породица у општини 
Штрпце на Косову и Метохији које су посећене 
током новембарске акције.  
 
Помогнуте су породице Кецић, Кривчевић, 
Мијатовић, Стојановић и Доганџић. Испоручена 
помоћ се огледала у куповини врата, прозора, мини 
камина за грејање, коза, сређивање два купатила, 
димњака и предсобља поменутим породицама.  
 
Укупна вредност помоћи износила је 720.000 
динара.  
 
Велику захвалност дугујемо пријатељима из ЕХО 
"Мајка девет Југовића" који су нам помогли да 
реализујемо ову акцију. 
 
Породице које живе на територији општине Штрпце, 
суочавају се са бројним проблемима, најчешће 
насталих због лоше економске ситуације, болести, 
немогућности запошљавања и слично.  
 
Бројне су породице које су на листи  угрожених, али 
приоритетно је било да се помогну породице Кецић, 
Кривчевић, Мијатовић, Стојановић и Доганџић које 
нису до сада биле помогнуте и којима је свака помоћ 
неопходна. Овом акцијом је бар мало олакшан живот 
људи који у многоме зависе од помоћи других. 
 

 
 

 
Страхиња Кецић у сређеном купатилу 

2. део помоћи 

за  Штрпце 
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Породица Кецић из Штрпца, коју чине родитељи 
Слађан и Слађана са деца Страхиња (13), Данило 
(11) и Вукан (7) живи у веома старој кући која није 
имала купатило.  
 
Обезбеђен је грађевински, водоводни и електор 
материјал, санитарије, врата, прозор и плочице за 
ново купатило. 
 

 
Породица Кећић испред свог новог купатила 

 

 
Урош Кривчевић у свом новом купатилу 

 
Чланови породице Кривчевић Зоран и Достана из 
села Беревца са децом Стефаном (20), Мирјаном 
(18), Милошем (14) и најмлађим Урошем. 

Помоћ се огледала у набавци материјала и елемената 
за купатило. 
 

 
 

 
Чланови породице Кривчевић 

 
У Врбешници породицу Мијатовић чине родитељи 
Слађан и Слађана са децом Слободаном (22)-са 
посебним потребама, Сашом (20), Миливојем (12), 
Милицом (12) и Маријом (9).  
 
Од примања имају социјалну помоћ и дечији 
додатак. Обезбеђено им је пет коза.  

2. део помоћи 

за Штрпце 
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Породица Мијатовић 

 

 
Купљене козе 

 

 
Отац Слађан Мијатовић са козама 

 
Слађана Стојановић испред куће 

 
Породицу Стојановић из Врбештице чине удовица 
Слађана и деца Валентина (26), Мирослав (21) и 
Аница (20). Кућа је подељена на два дела, њима 
припада један део, а други користи девер.  
 

 
Удовица Слађана испред дозиданог димњака 

2. део помоћи 

за Штрпце 
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Мајка је дијабетичар, а има и друге здравствене 
проблеме. Сви су незапослени, од примања имају 
социјалну помоћ око 7.000 динара и пензију од 5.000 
динара која је остала од мужа. Помоћ им је пружена 
у виду зидања димњака и улазних врата. 
 

 
Улазна врата породице Стојановић 

 

 
Мини камин за грејање за породицу Доганџић 

Родитељи Марина и Срђан Доганџић живе са 
петоро деце Марија (17), Стефан (15), Љубимир 
(9), Анђела (7), Јована (4). Незапослени су, живе у 
недовршеној кући и немају многе од основних 
ствари. Најприоритетнија им је била доградња дела 
куће, столарија и мини камин за грејање, тако да им 
је то обезбеђено.  
 

 
Чланови породице Доганџић испред дограђеног дела 

куће 

 
Велики број породица на Косову и Метохији којима 
су донатори Хуманитарне организације Срби за 
Србе помогли, показује колико је залагање и борба 
добротвора да се сачувају сваки дом и свака 
породица на Косову и Метохији, да се измаме осмеси 
деце која тешко живе, да се покажете да смо уз свој 
народ и у добру и у злу. Нека драги Господ подари 
свако добро свим донаторима, јер када пружите руку 
онима у невољи, пружате је самом Господу и Он ће 
то вратити вишеструким добром. 
 

 
 

СРБИ ЗА СРБЕ 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

2. део помоћи 

за  Штрпце 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
наставила је да помаже седмочлану породицу 
Шиљегoвић из насеља Миљаковци код Приједора у 
Републици Српској. Чланови породице су 
родитељи Миливој и Тања и њихових петоро деце: 
Татјана (18), Ведрана (16), Јована (14), Невена (10) 
и најмлађи Лука (2). У првом делу радова које смо 
изводили крајем прошле године успели смо да 
озидамо један спрат и поткровље, салијемо плочу и 
покријемо кућу, y другом делу почели смо са 
извођењем ,,унутрашњих'', односно инсталационих 
радова, тако да су урађене прве фазе водо и 
електроинсталација. Крајем децембра купљена су и 
постављена врата и прозори за целу кућу.  
 

 
СЗС са члановима породице Шиљеговић, јануар 2015. 

Први део је коштао 9.255 КМ, други 7.936 КМ, док је 
трећи део коштао 3.845 КМ, што укупно износи 
21.036 КМ. 
 

 
Нови прозори и врата на породичној кући 

Шиљеговића 

 

 
Изглед куће породице Шиљеговић са новом 

столаријом 

Столарија за 

Шиљеговиће 

Столарија за 

Шиљеговиће 
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Нова улазна врата на породичној кући Шиљеговића 

 

 

 
 

 
Захвални и задовољни домаћин Миливој Шиљеговић 

(у средини са качкетом) 

 
Након завршетка трећег дела радова остаје да се кућа 
комплетно опреми и оспособи за усељавање. Следи 

постављање равнајућег слоја. Како би успјешно 

привели крају и овај велики пројекат наше 
организације и уселили још једну породицу у свој 
нови дом позивамо све пријатеље и донаторе наше 
организације да сходно својим могућностима 
укључе у акцију прикупљања средстава. 

Столарија за 

Шиљеговиће 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
Републици Српској успешно је привела крају радове 
на три објекта у Добоју који су рађени у току 2015. 
године.  
 
Грађевински материјал и мајстори радови изведени 
су на породичној кући за породице Благојевић 
Александра са троје деце, породице Спасојевић 
Слађана са двоје деце и Благојевић Горана са 
четворо деце.  
 
Средства за реализацију ових пројеката обезбедила је 
организација СРБИ ЗА СРБЕ из Швајцарске као 
и Српски Културни Центар 'Никола Тесла' из 
немачког града Хагена. 
 

 
Обилазак уништене куће Александра и Данијеле 

Благојевић (новембар 2014. године) 

 

 
Виктор, Андреа и Андреј Благојевић у дневној соби 

(новембар 2014. године) 

 

 
Поносна мајка Данијела са Виктором, Сергејом и 

Андреом Благојевић у својој реновираној дневној соби 

(децембар 2015. године) 

 

 

Завршене 

акције у Добоју 
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Купатило у дому породице Благојевић  

(новембар 2014. године) 

 
Организација Срби за Србе кроз донацију за помоћ 
Благојевићима обезбедила је грађевински материјал 
за изградње горње плоче крова, кровну 
конструкцију, цреп, лим, затим даске, песак, цемент, 
стиропор, најлон а такође плаћени су и мајстори 
којји су посао успешно привели крају. 

 
Купатило у дому породице Благојевић  

(децембар 2015. године) 

 

 
Отац породице Александар Благојевић испред куће 

пре почетка радова на комплетној замени кровне 

конструкције која је потпуно пропала након поплава 

и киша које су погодиле Добој у мају 2014. године 

Завршене 

акције у Добоју 
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Рашчићавање пропалог материјала из 

унутрашњости куће (децембар 2014.) 

 

 
Скидање кровне конструкције и унутрашњег дела 

куће (март 2015.) 

 
 

 

Завршене 

акције у Добоју 
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Постављање нове кровне констукције и црепа 

(април-мај 2015. године) 

 
 

 

Завршене 

акције у Добоју 
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Завршни изглед крова код Благојевића  

(децембар 2015. године) 

 

 
 

Друга породица којој је организација Срби за Србе 
обезбедила помоћ јесте породица Слађана 
Спасојевића који живи са двоје деце Тамаром (18) 
и Огњеном (16) у центру Добоја.  
 

 
 

 
Постављена је нова столарија, ламинат и лајсне, 

изглетовани и окречени зидови 

 

 
Постављене су плочице на кухињском делу 

Завршене 

акције у Добоју 
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У мајским поплавама 2014. године њихова гарсоњера 
у приземном делу солитера је потпуно била 
потпљена у води која је у једном тренутку стигла и 
до плафона њиховог стана. Слађан је бивши 
добровољац Војске Републике Српске. 
 

 
Постављена су нова улазна врата, собна врата и 

врата на купатилу 

 

 

Последња породица која је добила помоћ у виду 
грађевинског материјала и грађевинских радова јесте 
породица Горана и Јасмине Благојевић који имају 
четворо деце: Александра (13), Душка (17), Николу 
(5) и Михаила (2) чији је дом потпуно био под 
водом у мајским поплавама прошле године.  
 

 
Постављање равнајућег слоја у дечијој соби  

(јул 2015.) 

 

 
Ситуација пред постављање ламината у соби  

(јул 2015.) 

Завршене 

акције у Добоју 

Завршене 

акције у Добоју 
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У претходној акцији помоћи Благојевићима смо 
обезбедили шпорет на дрва, док смо у овој акцији 
помогли сређивањем дечије собе кроз постављање 
равнајућег слоја бетона, ламината, сви зидови су 
изглетовани, окречени чиме је просторија након 
сушења предата најмлађој деци на коришћење. 
 

 
Благојевићи у новој дечијој соби (децембар 2015.) 

 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
захваљује свим донаторима који су свесрдно 
помогли и подржали реализацију ових пројеката 
помоћи породицама које су тешко пострадале у 
прошлогодишњим поплавама.  
 
Овим путем организација преноси и најискреније 
изразе захвалности за сву добијену помоћ, како у 
грађвинском материјалу, тако и белој техници и 
мајсторима који су обавили све неопходне послове. 
 

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Завршене 

акције у Добоју 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
испоручила је удружењу „Жене Косовске долине“ 
из Далмације помоћ у виду тринаест пакета књига 
за опремање националне библиотеке, коју ово 
удружење планира ускоро да отвори у просторијама 
некадашње основне школе у селу Риђане (списак 
испоручених књига). Удружење „Жене Косовске 
долине“ већ неко време активно ради на очувању 
културног и националног идентитета преосталог 
српског народа на подручју далматинског Косова. 
 

 

Искрено се надамо да је ово само почетак сарадње 
између наша два удружења, а након пројекта 
опремања будуће библиотеке, активно се ради и на 
плану помоћи српским породицама са децом са тог 
подручја, а све у оквиру наших уобичајених 
добротворних активности. Акција прикупљања 
књига спроведена је као и до сада уз свесрдну помоћ 
господина Банета Којића и његових пријатеља. 
 
Овом приликом желимо да позовемо све 
заинтересоване појединце и организације да се 
укључе у пројекат обнове просторија старе 
основне школе у Риђану.  
 

 
 

 
 
Удружење „Жене Косовске долине“ је покренуло тај 
пројекат, а све у циљу обезбеђивања одговарајућих 
просторија у којима би се чланови овог удружења 
окупљали, а истовремено и спроводили активности 
за децу као што су школе српског језика, пробе 
локалног културно-уметничког друштва, отварање 
библиотеке и остале важне активности за очување 
националног идентитета нашег народа на тим 
просторима. Потребан износ за спровођење овог 
пројекта у дело је око 4.000 евра. 

Књиге за децу 

у Далмацији 
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Чланови  Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Црне Горе, обишли су 26. децембра шесточлану 
породицу Горановић из засеока Кути, општина 
Херцег Нови.  
Како се домаћин упокојио пре пар мјесеци, бригу о 
породици је преузела мајка Мирјана, а помажу јој 
дјеца Бојан (16),  Милош (13), Анђела (11), Никола 
(10) и најмлађи Страхиња (7). 
 

 
Анђела и Страхиња Горановић са мајком Мирјаном 

 
Мајка ради у трговини, а подњела је надокнаду за 
доживотна примања по основу дјеце (нови закон у 
Црној Гори који подразумјева доживотну накнаду за 
мајке које су родиле троје дјеце и имају 15 година 
радног стажа). 

Као додатни извор прихода вриједна мајка Мирјана 
љети продаје крофне. Породица Горановић  има дуг 
који треба да врате, јер им је отац био болесан. 
 
Помоћ која би породици највише значила је 
куповина машине за прављење мини фини крофни, 
како би током љетне сезоне од свог рада, успјели да 
зараде додатни новац за своје потребе. 
 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана.  
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС у посети 

Горановићима 
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На измаку 2015. године, 25. децембра Хуманитарна 
организација Стара Рашка из Београда је болесној 
и сиромашној деци и деци у предшколским 
установама у Прибоју, Новој Вароши и Пријепољу 
уручила хуманитарну помоћ у вредности од 628.950 
динара.  
 
Пакет помоћи је садржао: брашно (5.000 кг), шећер 
(800), уље (430), пасуљ (200), кромпир (1.500), 
млечне производе (300), кондиторске производе 
(50), разне хемијске производе за одржавање 
хигијене у вредности од 11.786 динара и 590 разних 
играчака у вредности од 202.550 динара.  
 
Број корисника наведене помоћи је око хиљаду лица, 
обухваћених у Предшколској установи „Невен“ у 
Прибоју, у Друштву за церебралну и дечију 
парализу и Удружењу за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама у Прибоју, вртићу 
„Паша и Наташа“ у Новој Вароши и породицама у 
Пријепољу. 
 

 
 

Поделом хуманитарне помоћи завршена је велика 
акција започета у пролеће 2015. године, када је 
„Стара Рашка“ текстом „Креће акција прикупљања 
хуманитарне помоћи за децу у Рашкој области“ 
започела активности прикупљања помоћи. Велики 
број правних лица и грађана одазвао се позиву 
Хуманитарне организације Стара Рашка и пружио 
хуманитарну помоћ у роби, новцу или услугама. 
Колико је била озбиљна акција потврђује количина 
прикупљене помоћи, уз напомену да су у њој 
изостали они који није требало да изостану. 
 

 
 

За наменску донацију у новцу Организација је 

купила робу да употпуни асортиман, а уз то је 
издвојила и део својих средстава из редовних 
донација. Робне донације су дали: „NIPS Group“ из 
Београда (Ненад Мињовић), 1.000 кг брашна; Млин 
„Браћа Ружић“ из Клења (Радиша Ружић), 1.000 кг 
брашна; Млин „Крњић“ из Владимироваца (Љубиша 
Јеремић), 500 кг брашна; „Житосрем“ из Инђије 
(Радослав Басарић), 300 кг брашна и 20 кг кекса; 
Млекара „Kuč Company“ из Крагујевца (Јездимир 
Куч), 300 кг млечних производа; СУТР „Маринада“ 
из Београда (Рајко Добросављевић), 150 кг шећера; 
ТПЦ „Орашац“ из Београда (Владета Томашевић), 
100 кг шећера; „Беогас“ из Београда (Јеленко Папић), 
50 кг шећера, 30 л уља и хемиски производи за 
одржавање хигијене у укупном износу од 19.546 
динара; Драган Лаптошевић и Рената Смиљанић из 
Београда појединачно паковања шећера, уља и 
кондиторских производа; „Dexy Co“ из Београда 
(Слободан Вучићевић) играчке у вредности 15.800 
динара; и „Movem Co“ из Београда (Њего 
Трифковић) играчке у вредности 144.000 динара. 
 

Храна за децу у 

Рашкој области 
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Новчане донације су дали: Хуманитарна 
организација Срби за Србе из Београда, 100.000 
динара; „Ibis Instruments“ из Београда (Бранко 
Поповић), 50.000 динара; „Devix“ из Лазаревца 
(Радојица Марковић), 50.000 динара; „Candy“ из 
Суботице (Бранисалав Шипош), 30.000 динара;„MB-
Forever“ из Београда (Богдан Марковић), 30.000 
динара; по 5.000 динара Бахро Ходовић и Војин 
Вучићевић из Београда; по 2.000 динара др Бајо 
Цмиљанић, др Зага Попадић, Милојко Обућина, 
Чедо Вучићевић и Драга Вучићевић, сви из Београда, 
и 500 динара Зоран Матовић из Београда. 
 

 
 
Донације кроз услуге и активности су пружили: 
„Србоауто“ из Београда (Предраг Томић), превоз 
робе из Београда у Рашку област; ТПЦ „Орашац“ из 
Београда (Радиша Томашевић), пријем и 
складиштење робе у дужем временском периоду; 
„Dragon Fly” из Београда (Светозар Аврамовић), 
превоз робе у граду;  

затим Драган Словић, Радиша Томашевић, др Зага 
Попадић, мр Велибор Љујић, Милојко Обућина, Раде 
Прелић, Чедо Вучићевић и Војин Вучићевић, сви из 
Београда, неко више неко мање, али су сви дали 
допринос у прикупљању и расподели хуманитарне 
помоћи; чланови Извршног одбора Испоставе у 
Прибоју дали су велики допринос да се расподела 
обави по плану и ефикасно. Извињење онима које је 
требало поменути, а пропуштено је да буду 
поменути, којих вероватно има. 
 
Годинама „Стара Рашка“ проводи овакве 
хуманитарне акције, за исту циљну групу у Рашкој 
области. До сада је прикупљено и подељено око 30 
тона прехрамбених производа. Уз то подељено је 
близу 800 нових играчака, што је за децу најлепши и 
највреднији поклон. Поклон играчака у наведеној 
количини, што га је учинила „Стара Рашка“, нико до 
сада није учинио нити ће икада неко учинити. 
Успешне активности Хуманитарне организације на 
плану прикупљања хуманитарне помоћи за децу у 
Рашкој области су изазов да се у њене будуће акције 
укључи што већи број субјеката, посебно оних који 
потичу из Рашке области или тамо имају своје 
ближње, оних који су на било који начин везани за 
Рашку област. 
 

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Храна за децу у 

Рашкој области 
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СЗС са предтсвниицма Савеза Срба у Румунији 

 
Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ посетили су у среду 9. децембра у 
Темишвару представнике Савеза Срба у Румунији.  
 
У више састанака са Србима у Темишвару 
представљен је рад организације Срби за Србе али 
такође упознали смо се и са досадашњим 
активностима Савеза Срба у Румунији који 
свакако представљају модел веома квалитетно 
организоване српске заједнице у региону и 
дијаспори. 
 
Обављен је састанак са председником Савеза Срба у 
Румунији господином Огњаном Крстићем, као и 
директором медија др Рајко Корњом. 
 

 
 
Представници наше организације срдачно су 
угошћени и у елитном ресторану Лојд на Тргу 
слободе у центру Темишвара чији је власник 
господин Јавор Радованковић, пореклом из 
Великог Градишта, један од стожера организовања и 
деловања Срба у Румунији. 
 

 
Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе Игор Рашула (лево) и Милош Симовић на 

 Тргу слободе у Темишвару 

 

Надамо се да ће се сарадња са Србима у Румунији 
наставити и проширити у наредном периоду, а све у 
циљу прикупљања још веће помоћи за социјално 
угрожене српске породице широм Балкана али и 
подизању организационог нивоа српских заједница 
у Румунији и осталим земљама региона. 

 

СЗС у посети 

у Темишвару 
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У склопу припрема за велику Божићну акцију, у 
Приједору је у понедјељак 14.12.2015. године 
одржано велико хуманитарно дружење. У пријатној 
атмосфери Кафе бара Кафаницa окупио се велики 
број пријатеља наше организације, а који су могли и 
додатно да се упознају са радом наше организације 
путем летака и годишњих извјештаја који су им 
стојали на располагању.  
 
У току вечери прикупљено је укупно – 657,70 КМ и, 
рекли бисмо симболично, 1 динар. Сам план ове 
Божићне акције у Републици Српској је да се 
прикупе средства за куповину трактора 
шесточланој породици Давидовић за коју је 
потребно издовијити 8.000 КМ. 
 

 
 

 
 
Прикупљање финансијских средстава за Божићну 
акцију се наставља и даље у Приједору. Позвали смо 
све Пиједорчане да се сходно својим могућности 
прикључе акцији, било донацијом у новцу, било у 
прехрамбеним намирницама. 
 

 
 
Велику захвалност за ову хуманитарну акцију 
дугујемо особљу Кафе бара Кафаницa који су се 
сами понудили да се у њиховом локалу организује 
једно хуманитарно дружење, те се и додатно одрекли 
зараде од продатог пића за то вече. 
 
Као и претходних година, на Бадњи дан обићи ћемо 
најугроженије вишедјетне породице из приједорске 
регије и уручити им пакете основних животних 
намирница како би најрадоснији хришћански 
празник дочекали са колико-толико припремљеном 
трпезом, те најмлађе чланове увеселили пригодним 
поклонима. 

Дружење у 

Приједору 
Дружење у 

Приједору 
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У петак, 25.12.2015. године одржан је 3. 
хуманитарни пикадо турнир у Нирнбергу, 
Немачка. Уз богату вечеру и музику уживо у Kафе 
бару Ас присутни гости су могли да уживају и 
испрате веома квалитан турнир.  
 

 
 

 

Учествовало је 10 такмичара у две групе. Укупно је 
прикупљено 1.170 € донација на чему се најтоплије 
захваљујемо свим учесницима! 
 

 
 
Од почетка до краја са константно добрим партијама 
турнир је освојио фаворит Давид Срдић, који је као 
награду могао да изабере једну мајицу или нашу 
заставу из СЗС бутика. 
 

 
 

 

Турнир у 

Немачкој 
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Такође се захваљујемо бенду "Два прасета", Марти 
и Салету, на одличној атмосфери и волонтерском 
наступу! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Позивамо све људе из Немачке који прате рад 
Хуманитарне организације Срби за Србе да се 
активно укључе у нашу Божићну акцију слањем 
поруке са садржајем "SZS" на 81190!  

Турнир у 

Немачкој 
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ХО „СЗС“ КОНАЧНО 
РЕГИСТРОВАНИ У КАНАДИ 

 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
крајем новембра успешно је завршила први сегмент 
регистрације у Канади. Захваљујући пожртвованом 
раду чланова организације у Торонту, 
организација СРБИ ЗА СРБЕ добила је 
корпоративни статус, а одмах након тога упућен је 
захтев канадским властима да организацији одобре 
хуманитарни статус који ће нас ослободити плаћања 
пореза и који ће омогућити донаторима из Канаде 
пореска умањења. За више информација о рачуну 
пошаљите е-mail на serbsforserbscanada@gmail.com 
............................................................................................. 
 

СЗС ПОКРЕЋЕ БОЖИЋНУ АКЦИЈУ 
ПОМОЋИ 

 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покреће нову БОЖИЋНУ хуманитарну акцију. У 
плану је помоћ за десетине породица у Србији, 
Крајини, Републици Српској, Црној Гори и 
Херцеговини, са акцентом на Космет услед нових 
терористичких напада. За акцију је потребно 50.000 
евра, па позивамо све Србе широм света да својим 
донацијама улепшају празнике угроженим 
малишанима! 
 

Донаторска платформа: 
http://www.srbizasrbe.net/donacije/ 
Пошаљи СМС на 7763 и донирај 100 динара 
(из Србије) 
Динарски рачун: 160-279491-71 
Пошаљи "SZS" на 81190 и донирај 2.99 евра 
(из Немачке) 
Pay Pal: szsaustrija@gmail.com , 
szsamerika@gmail.com 
 
Свака донација биће јавно евидентирана и 
гарантујемо да ће завршити на правом месту о чему 
ћемо свакодневно обавештавати јавност путем 
извештаја на нашем сајту и друштвеним мрежама. 
............................................................................................. 

 

У НОВЕМБРУ 1.438 СМС ПОРУКА 
НА 7763 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта 2015. године 
националну кампању за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним 
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем 
хуманитарног СМС броја 7763 у току новембра 
пристигло је укупно 1.438 порука. Хуманитарна 
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је 
послати празну поруку или са текстом по жељи. 
Цена поруке је 100 динара (без провизије 
оператера). Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима организације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ

Активности у 

децембру 
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Хуманитарни 

СМС број 7763 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 
Позивамо све пријатеље организације који су у 
могућности да поставе донаторске кутије у својим 
локалима да нас контактирају на следећи емаил: 
c3c.org@gmail.com 
 

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

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

- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
- ТЦ Мекрур - Партизанске авијације 2 (Н. Београд) 
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Београд) 
- Сервис компјутера Xelart - Антифашистичке  
    борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 
 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 

ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

МЛАДЕНОВАЦ 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214 
- Апотека САНА, Војводе Путника 22 
- Апотека САНА, Вука Караџић 44 
- Апотека САНА, Краља Петра I 243 
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2 
 

НОВИ САД 
- ТЦ Меркур, Руменачка 150 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130 
……………………………………...........................................................................................................................................………... 
ПАЛЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб  
   (СЗС канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1  
 

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

 

ЧИКАГО - САД 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,  
    Chicago, Illinois  
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence  
    Avenue, Harwood Heights, Illinois 
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,  
    LaGrange, Illinois 
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,  
    McCook, Illinois 
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,  
    Brookfield, Illinois 
- LADYBUG BOOK CAFE, 4305 North Kedzie  
    Avenue, Chicago, Illinois 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 32 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 28 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 34  
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
7. Верица В. /Канада/ - 30 € 
    (за пројекат Косово и Метохија) 
8. Анонимно /Велика Британија/ - 20 € 
9. Ђуро В. /САД/ - 50 € 
    (пројекат за породицу Вуковић из Пријепоља) 
10. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
11. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 € 
12. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
13. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
14. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
15. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
16. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
17. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 € 
18. Сања Ц. /Канада/ - 100 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
19. Станислав Л. /САД/ - 30 € 
20. Миљан Д. /Шведска/ - 20 € 
21. Младен С. /САД/ - 100 € 
      (за пројекат Република Српска) 
22. Марина Г. /Швајцарска/ - 100 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
23. Драган К. /Велика Британија/ - 50 € 
24. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
25. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
26. Неда Б. /Аустрија/ - 20 € 
      (за пројекат Крајина) 
27. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
28. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
29. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
30. Горан М. /Луксембург/ - 55 € 
31. Срђан Златковић /Немачка/ - 30 € СИД 
32. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
33. Нада Гос /Немачка/ - 15 € СИД 
34. Мирослав С. /Немачка/ - 65 € 
35. Данијела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
36. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
37. Данијела Б. /Немачка/ - 15 € 
38. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
39. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 150 CHF 

40. Марко С. /САД/ - $ 20 
41. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
42. Проф. др Раде Божовић /Србија/ - 1.000 дин. 
43. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
44. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
45. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
46. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
47. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
48. Анонимно /Србија/ - 15.000 дин. 
49. Марко С. /Србија/ - 350 дин. 
50. В. Ивковић /САД/ - 50 € 
      (пројекат за породицу Вуковић из Пријепоља) 
51. Radomans F. /САД/ - $ 15 
52. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
53. Зоран З. /САД/ - $ 15 
54. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
55. Дражен Г. /Република Српска/ - 30 КМ 
56. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
57. Анонимно /Немачка/ - 50 € 
      (пројекат за породицу Вуковић из Пријепоља) 
58. Драган М. /Србија/ - 10 € 
59. Natalie M. /Русија/ - 50 € 
60. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 30 € 
61. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
62. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
63. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
64. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
65. Маринко Ђ. /Република Српска/ - 50 КМ 
      (за породицу Гавриловић из Бања Луке) 
66. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
67. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин. 
68. Фризер. с. "Цока и Митровић"/Србија/ - 5.000 д. 
69. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 47.800 дин. 
70. Т. и Б. Божић /Немачка/ - 30 € СИД 
71. Банијац /Исланд/ - 20 € 
72. ДГ /САД/ - 100 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
73. ДГ /САД/ - 100 € 
      (за пројекат Крајина) 
74. Анонимно /Канада/ - 70 € (за Божићну акцију) 
75. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
76. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
77. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
78. Бојана В. /Израел/ - 15 € 
79. Срђан С. /Србија/ - 20 € 
80. Данијел П. /Словенија/ - 100 € + 100 дин. 
      (за пројекат Косово и Метохија) 

Списак СЗС 

донатора 

Списак СЗС 

донатора 
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81. Драган Милосављевић /Немачка/ - 20 € СИД 
82. Наташа Ђ. /Црна Гора/ - 10 € 
83. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
84. Милан Д. /САД/ - $ 15 
85. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
86. Марко С. /САД/ - $ 20 
87. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
88. Славиша К. /САД/ - $ 25 
89. Милош и Марина К. /САД/ - $ 50 
90. Марија Г. - $ 30 
91. Милош Д. /Србија/ - 200 дин. 
92. Алекса Ж. /Србија/ - 400 дин. 
93. Слободан М. /Србија/ - 500 дин. 
94. Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
95. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
96. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
97. Александар К. /Србија/ - 5.000 дин. 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
98. Марта М. С. /Србија/ - 5.000 дин. 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
99. Михајло Ж. /Србија/ - 6.000 дин. 
100. Милош Р. /САД/ - $ 10 
101. Анонимно /Немачка/ - 10 € 
       (за пројекат Косово и Метохија) 
102. Миленко П. /Велика Британија/ - 10 € 
103. Дејана Ч. /Немачка/ - 10 € 
104. Космајац /Немачка/ - 20 € 
105. Иван А. /САД/ - $ 25 
106. Милорад М. /Република Српска/ - 50 КМ 
107. Манастир Хиландар /Грчка/ - 400 € 
108. Александар Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
109. Бојан Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
110. Лазар Ж. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
111. Анонимно /Хрватска/ - 10 € 
112. Маргарета Ћ. /Канада/ - 20 € 
113. Дарко С. /Немачка/ - 2 € 
114. Гојко Анђић /Немачка/ - 25 € СИД 
115. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
116. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
117. Марко Ј. /Република Српска/ - 10 КМ 
118. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
119. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
120. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
121. Иво В. /Канада/ - 20 € 
122. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
123. Драган Ж. /САД/ - $ 60 
124. Иван Р. /САД/ - $ 25 

125. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
126. Милица А. /Србија/ - 500 дин. 
127. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
128. Петар Д. /Србија/ - 40.000 дин. 
129. Домазет /САД/ - 150 € 
130. Домазет /САД/ - 50 € 
         (за пројекат Косово и Метохија) 
131. Иван Р. /Швајцарска/ - 100 € 
         (пројекат за породицу Вуковић из Пријепоља) 
132. Александар В. /САД/ - 50 € 
         (за пројекат Косово и Метохија) 
133. Дадо Р. /Аустралија/ - 250 € 
134. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
135. Н. Корица /Немачка/ - 10 € 
136. Снежана Паско Михајловић /Немачка/ - 10 € 
СИД 
137. Маринела П. /Швајцарска/ - 100 CHF 
138. Милица А. /Србија/ - 500 дин. 
139. Драган Н. /Србија/ - 1.200 дин. 
140. Бранка Б. /Србија/ - 1.500 дин. 
141. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
142. Александар Г. /Србија/ - 7.000 дин. 
143. Душко Ц. /Канада/ - $ 100 CAD 
144. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
145. Предраг М. /Аустрија/ - 30 € 
146. Stuart M. /Норвешка/ - $ 35 
147. Игор Д. /Аустралија/ - 100 € 
148. Играоница "Као некад" /Србија/ - 5.100 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
149. A.П.E. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
150. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
151. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
152. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
         (пројекат за породицу Вуковић из Пријепоља) 
153. Јован Ј. /Србија/ - 500 дин. 
154. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин. 
155. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
156. Вид С. /Канада/ - 70 € (Срби Онтарио) 
157. Милан Ш. - 10 € 
158. Стеван Ш. /Канада/ - 140 € (Срби Онтарио) 
159. Мирјана Карапетровић /Немачка/ - 10 € СИД 
160. Саша К. /Канада/ - 75 € (Срби Онтарио) 
161. Анонимно /Канада/ - 50 € 
162. Тања Р. /Канада/ - 40 € 
163. Нада К. /Италија/ - 50 € (Божићна акција) 
164. Стефан С. /Канада/ - 30 € 
165. Радоје В. /Белгија/ - 30 € (за пројекат Косово и 
Метохија) 

Списак СЗС 

донатора 
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166. Радоје В. /Белгија/ - 30 € 
        (пројекат за породицу Вуковић из Пријепоља) 
167. Ненад К. /САД/ - 100 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
168. Симке /САД/ - 20 € 
169. Недељко П. /САД/ - 40 € 
170. Славица Ј. /Немачка/ - 30 € 
171. Александра Д. /САД/ - 15 € 
172. Радоје В. /Белгија/ - 50 € 
173. Миленко П. /САД/ - 10 € 
174. ББ хотел Косовска Митровица /Србија/ - 2.600 д. 
175. Милан З. /САД/ - $ 25 
176. Александар М. /САД/ - $ 15 
177. Весна К. /САД/ - $ 25 
178. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
179. Милош К. /САД/ - $ 15 
180. Владо Д. /САД/ - $ 50 
181. Матеја и Филип Стојковић /САД/ - $ 50 
182. Срђан К. /САД/ - $ 40 
183. Александар Д. /Република Српска/ - 10 КМ 
184. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
185. Јелена Г. /Србија/ - 1.000 дин. 
186. Олга Р. /Србија/ - 2.000 дин. 
187. Данило Р. /Србија/ - 2.000 дин. 
188. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
189. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
190. Бојан С. /Србија/ - 10.000 дин. 
191. Д. Рељан /САД/ - 30 € 
192. Анонимно /Норвешка/ - 500 € 
       (Божићна акција) 
193. Анонимно /Шведска/ - 100 € 
194. Саниа Р. /Француска/ - 50 € 
195. Жељко Ј. /Швајцарска/ - 20 € 
196. Анонимно /Србија/ - 30 € 
        (Божићна акција) 
197. Владимир Б. /САД/ - 50 € 
198. Миле Г. /Канада/ - 20 € (Срби Онтарио) 
199. Анонимно /Канада/ - 70 € 
        (Божићна акција) 
200. Станислав Л. /САД/ - 30 € 
201. Биљана и Ранко Б. /Слованија/ - 20 € 
202. Младен Р. /Норвешка/ - 30 € 
        (Божићна акција) 
203. Младен П. - 5 € 
204. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
205. Драган Н. - 30 € 
206. Ана М. /Немачка/ - 15 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 

207. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
208. Наташа М. /Немачка/ - 150 € 
        (Божићна акција) 
209. Мирослав С. /Немачка/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
210. Космајац /Немачка/ - 15 € 
211. Anastasia M. - $ 20 
212. Живко Л. /САД/ - $ 50 
213. Никола К. /САД/ - $ 100 
214. Марко С. /САД/ - $ 20 
215. Предраг К. /САД/ - $ 50 
216. Никола М. /САД/ - $ 40 
217. Срђан Ш. /Република Српска/ - 30 КМ 
218. Милка и Богдан Ћук /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
219. Љубица Гомбар /Канада/ - $ 300 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
220. Нада и Александар Павлица /Канада/ - $ 100     
CAD (In Time For Bozic 2016) 
221. Оливер и Оливера Лепки/Канада/ - $ 50 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
222. Зандра Зубац /Канада/ - $ 50 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
223. Милена Грубић /Канада/ - $ 100 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
224. Божидар Стајић /Канада/ - $ 20 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
225. Душанка Тубић /Канада/ - $ 50 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
226. Петра Пајкић /Канада/ - $ 50 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
227. Радмила Нинковић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
228. Мира и Александар Бркић /Канада/ - $ 500 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
229. Мери Живић /Канада/ - $ 200 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
230. Лидија Боројевић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
231. Иво Ватовић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
232. Драгица Зиројевић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
233. Милка Вујновић и Милан Санадер /Канада/ 
         - $    300 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
234. Јован Бркић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
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235. Катарина Лукић /Канада/ - $ 250 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
236. Стеванија Симић /Канада/ - $ 25 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
237. Ангелина и Данило Рачић /Канада/ -  
         $ 1.000 CAD (In Time For Bozic 2016) 
238. Тања и Раде Рајевац /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
239. Вахида Јовашевић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
240. Олга и Јован Лукић /Канада/ - $ 300 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
241. Мира Мишковић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
242. Александар Тодоровић /Финска/ - $ 150 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
243. Милица Костић /Канада/ - $ 400 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
244. Весна и Драган Папић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
245. Радмила и Богдан Пјанић /Канада/ - $ 150 CAD 
       (In Time For Bozic 2016) 
246. Александра и Дејан Кецман /Канада/ - 
        $ 200 CAD (In Time For Bozic 2016) 
247. Ким и Мирко Маодуш /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
248. Вида и Васо Кошевић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
249. Irene Ratkovich /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
250. Алекса и Немања Пјанић /Канада/ - $ 250 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
251. Весна и Васиљ Петровић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
252. Свјетлана и Драган Ковачевић /Канада/ - 
         $ 50 CAD (In Time For Bozic 2016) 
253. Милена и Владимир Малешевић /Канада/ -  
        $ 40 CAD (In Time For Bozic 2016) 
254. Петар Радовановић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
255. Ненад Стефановић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
256. Марко Мркоњић /Канада/ - $ 75 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
257. Гордана и Раденко Космајац /Канада/ - 
      $ 100 CAD (In Time For Bozic 2016) за Стојковиће 
258. Драга и Бора Драгашевић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 

259. Дана и Brian Mitchell /Канада/ - $ 1.000 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
260. Душанка Павлица /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
261. Драгана и Момир Кубура /Канада/ - $ 200 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
262. Димитрије Радаковић /Канада/ - $ 400 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
263. Миљан Делић /Канада/ - $ 150 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
264. Слободанка и Ђорђо Васић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
265. Ивана Р. /Србија/ - 500 дин. 
266. Жељко Н. /Србија/ - 2.000 дин. 
267. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
268. Јовица М. /Канада/ - 15 € (Срби Онтарио) 
269. Анонимно /Република Српска/ - 10 € 
        (Божићна акција) 
270. Лазар Д. - 5 € 
271. Анонимно /Француска/ - 20 € 
272. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
273. Иван К. - $ 10 
274. Зоран С. /САД/ - $ 20 
275. Даниел П. /САД/ - $ 25 
276. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
277. Александар Р. /Норвешка/ - 10 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
278. Анонимно /Оман/ - 50 € 
279. Драгана /Шведска/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
280. Анонимно /Република Српска/ - 24 € 
281. Предраг И. /Канада/ - 100 € (Срби Онтарио) 
282. Наташа Д. /Србија/ - 2.000 дин. 
283. Милица С. /Србија/ - 3.000 дин. 
284. Пекара "Код Жике" /Србија/ - 4.010 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
285. VIP mobile - СМС 7763 /Србија/ - 29.900 дин. 
286. Анонимно /Русија/ - 3 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
287. Радмила К. /САД/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
288. Анонимно /Аустралија/ - 15 € 
289. Бојан /Словачка/ - 15 € 
290. Борис С. /Швајцарска/ - 50 € 
291. Породица Бељић /Канада/ - 15 € 
292. Данијела М. /Немачка/ - 10 € 
293. Дејан Б. /Немачка/ - 10 € СИД 
294. Јово Д. /Швајцарска/ - 30 CHF 
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295. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ 
         (Божићна акција) 
296. Сања П. /САД/ - $ 50 
297. Мирослав Ч. /Канада/ - $ 15 
298. Драгана Ш. /САД/ - $ 50 
299. Хум. вече у Приједору /Р. Српска/ - 657,70 КМ 
300. Жељко Б. /Република Српска/ - 5 € 
301. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
302. Васка Т. - 10 € 
303. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
304. Владан С. /Србија/ - 300 дин. 
305. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
306. Срби Аспен /Србија/ - 12.000 дин. 
307. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
308. Дарко Ј. /Шведска/ - 50 € 
309. Анонимно /Србија/ - 20 € 
        (Божићна акција) 
310. Сања М. /Канада/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
311. Маринко М. /Швајцарска/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
312. Александар К. /Швајцарска/ - 30 € 
313. ДГ /САД/ - 100 € 
        (In Time For Bozic 2016) 
314. ДГ /САД/ - 200 € 
       (за пројекат Косово и Метохија) 
315. ДГ /САД/ - 100 € 
       (за пројекат Крајина) 
316. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 25 € 
317. Раде Б. /САД/ - 50 € 
318. Јасминка С. /Канада/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
319. Јанко С. /Шведска/ - 30 € 
320. Никола Д. /Канада/ - 30 € 
321. Милан М. /Француска/ - 10 € 
       (Божићна акција) 
322. Љубиша Р. /Аустралија/ - 70 € 
323. Александра и Бранко Б. /Слованија/ - 10 € 
324. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
325. Тања М. /САД/ - 10 € 
326. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
327. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
328. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
329. Бојан Б. - 50 € 
330. Породица Ружичић /Немачка/ - 30 € СИД 
331. Видосава Ћ. /Немачка/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
332. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF 

333. Породица Костић /Швајцарска/ - 63,55 CHF 
334. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
335. Иван А. /САД/ - $ 25 
336. Младен Р. /САД/ - $ 20 
337. Владимир М. /САД/ - $ 25 
338. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
339. Славица П. /САД/ - $ 25 
340. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
341. Давид Г. /САД/ - $ 50 
342. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
343. Анонимно /Канада/ - 30 € 
        (Божићна акција) 
344. Драган М. /Србија/ - 100 € 
        (Божићна акција) 
345. Синиша М. /Канада/ - 70 € (Срби Онтарио) 
346. Марко Ш. /Србија/ - 300 дин. 
347. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
348. Вељко Н. /Србија/ - 2.000 дин. 
349. Марко Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
350. Петар П. /Србија/ - 4.000 дин. 
351. Раде Ђ. /Србија/ - 10.000 дин. 
352. Весна Т. /САД/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
353. Irene & Mike B. /Канада/ - 100 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
354. Биљана Ц. /Канада/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
355. Вук С. /САД/ - 100 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
356. Предраг Л. /САД/ - 50 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
357. Милка Д. /Немачка/ - 15 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
358. Жељка В. /САД/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
359. Драган Т. /Србија/ - 30 € 
360. Наташа В. /Аустралија/ - 50 € 
         (In Time For Bozic 2016) 
361. Јована Ђ. /Немачка/ - 30 € 
        (In Time For Bozic 2016) 
362. Анонимно /Словенија/ - 50 € 
363. Мира Г. /Швајцарска/ - 100 CHF 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
364. Вељко Б. /Аустрија/ - 50 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
365. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
366. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
367. Брацо Петровић /Немачка/ - 15 € СИД 
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368. Катарина М. /Црна Гора/ - 15 € 
369. Ненад Ф. /Република Српска/ - 20 КМ 
370. Биљана К. /Република Српска/ - 50 КМ 
        (за породицу Гавриловић из Бања Луке) 
371. Босиљка К. /Република Српска/ - 100 КМ 
        (за породицу Гавриловић из Бања Луке) 
372. Тамара Н. /САД/ - $ 20 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
373. Невена Ј. /САД/ - $ 30 
374. Живко Л. /САД/ - $ 50 
375. Радослав Р. /Црна Гора/ - 30 € 
376. Радослав Р. /Црна Гора/ - 15 € 
        (Божићна акција) 
377. Анонимно /Србија/ - 10 € 
378. Т. и Б. Божовић /Немачка/ - 10 € 
379. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
380. Александар Ђ. /САД/ - 10 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
381. Ирина М. /Аустрија/ - 40 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
382. Марина и Ћира Р. /Србија/ - 100 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
383. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
384. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
385. Дејан С. /Србија/ - 3.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
386. ABC Link Multigroup Project /Србија/ - 10.000 
         дин. (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
387. Миодраг Б. /САД/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
388. Данијел Р. /Италија/ - 10 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
389. Андреа Ж. /Немачка/ - 30 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
390. Анонимно /САД/ - 30 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
391. Илија Р. /Француска/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
392. Братислав Г. /САД/ - 50 € 
393. Жељко Ј. /Нови Зеланд/ - 100 € 
394. Маја С. /САД/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
395. Бранкица Б. /САД/ - 30 € 
396. Иван Ј. /САД/ - 270 € (Срби Онтарио) 
397. Милан и Маријана А. /Србија/ - 15 € 
398. Радоје В. /Белгија/ - 50 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
399. Алекс Ј. /Канада/ - 30 € (Срби Онтарио) 

400. Анонимно /Србија/ - 30 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
401. Вања Л. /Канада/ - 30 € 
402. Бојан Н. /Италија/ - 50 € 
403. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
404. Лазар Т. /Аустрија/ - 100 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
405. Радован Г. /Немачка/ - 150 € 
406. Стеван П. /Немачка/ - 35 € 
407. Спасоје Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF 
408. Саша К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
409. Марија Р. /Швајцарска/ - 100 CHF 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
410. Оља М. /САД/ - $ 15 
411. Марта С. /Канада/ - $ 25 
412. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
413. Слободан П. /САД/ - $ 100 
414. Анонимно /Канада/ - $ 20 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
415. Кeрол и Бојан Бујак /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
416. Мира Стојсављевић /Канада/ - $ 50 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
417. Клара Штиглић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
418. Бојана Перишић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
419. Радосав С. Андрић /Канада/ - $ 50 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
420. Снежана и Миљан Голубовић /Канада/ - $ 100 
         CAD(In Time For Bozic 2016) 
421. Никола Лукић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
422. Љубица Дрндарски /Канада/ - $ 100 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
423. Драгица и Владо Шобот /Канада/ - $ 500 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
424. Иванка и др. Душан Лукић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
425. Борика Вучинић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
426. Лили и Чедо Цигановић /Канада/ - $ 100 CAD 
         (In Time For Bozic 2016) 
427. Никола Гаћеша /Канада/ - $ 75 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
428. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
429. Срђан М. /САД/ - $ 25 
430. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
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431. Serbianfun.com /САД/ - $ 25 
432. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
433. Бојана К. Р. /Канада/ - $ 20 CAD 
434. Ксенија Г. /Италија/ - 15 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
435. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
436. Родољуб П. /Србија/ - 600 дин. 
437. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
438. Александар Ж. /Србија/ - 1.300 дин. 
        (Божићна акција) 
439. Љубиша Л. /Србија/ - 5.000 дин. 
440. Јован П. /Србија/ - 6.000 дин. 
441. Снежана К. /Србија/ - 10.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
442. Ненад Г. и Мара Р. /САД/ - 100 € 
443. Ilina T. /Канада/ - 100 € 
444. Vladimir H. /Аустрија/ - 15 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
445. Томислав Г. /Србија/ - 30 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
446. Demir K. /Данска/ - 50 € 
447. Драгана Б. /Холандија/ - 15 € 
        (Божићна акција) 
448. Дејан А. /Швајцарска/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
449. Зана З. /Канада/ - 75 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
450. Марко Р. /Немачка/ - 10 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
451. Невена Р. /Србија/ - 15 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
452. Јелена П. /Шведска/ - 10 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
453. Анонимно /Србија/ - 15 € 
454. Александра И. /Белгија/ - 15 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
455. Нина К. /Француска/ - 10 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
456. Наталија Н. /САД/ - 30 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
457. Горан Б. /Норвешка/ - 100 € 
458. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
459. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
460. Саша С. /САД/ - $ 30 
461. Зана З. /Канада/ - $ 80 
462. Јовица Н. /САД/ - $ 30 
463. Драгана Ј. Н. /САД/ - $ 25 
464. Даниела Д. /САД/ - $ 60 

465. Grant from American Endowment 
         Foundation /САД/ - $ 1.774,90 
466. Зоран Б. /Канада/ - 15 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
467. Стеван М. /ЈАР/ - 15 € 
468. Владимир З. /ЈАР/ - 100 € 
469. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
470. Небојша М. /Србија/ - 15 € 
471. Драшко Г. /САД/ - 15 € 
         (за пројекат Крајина) 
472. Душан К. /Велика Британија/ - 15 € 
         (за пројекат Република Српска) 
473. Љубомир Д. /Норвешка/ - 50 € 
474. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 € 
        (Божићна акција) 
475. Душан Б. /Канада/ - 50 € 
476. Ана Н. /Велика Британија/ - 50 € 
477. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
478. Наташа Л. М. /САД/ - $ 15 
479. Делије Њујорк /САД/ - $ 15 
480. Dragana W. /САД/ - $ 19.95 
481. Маријана М. /САД/ - $ 20 
482. Братислав М. /Србија/ - 235,81 дин. 
483. Бранислав и Перица В. /Србија/ - 600 дин. 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
484. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
485. Маја К. /Србија/ - 1.000 дин. 
486. Бојана Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
487. Небојша Ж. /Србија/ - 5.000 дин. 
488. Ивана М. /Србија/ - 10.000 дин. 
489. Данијела С. /Канада/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
490. Александар О. /Канада/ - 30 € (Срби Онтарио) 
491. Јелена Г. /Канада/ - 30 € 
492. Миодраг Л. /Србија/ - 10 € 
         (Божићна акција) 
493. Giuseppe B. /Италија/ - 15 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
494. Виолет В. /САД/ - 75 € 
        (Божићна акција) 
495. Анонимно /Аустралија/ - 50 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
496. Анонимно /Аустралија/ - 50 € 
        (In Time For Bozic 2016) 
497. Здравка М. /Канада/ - 100 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
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498. Алекс М. /Аустрлија/ - 100 € 
499. Славица Ш. /Аустралија/ - 15 € 
500. Миленко П. /Велика Британија/ - 15 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
501. Љубодраг Ђ. /САД/ - 50 € 
502. Тања А. /Аустралија/ - 15 € 
        (Божићна акција) 
503. Стефан Р. - $ 20 
504. Никола И. /Шведска/ - 15 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
505. Анонимно /Црна Гора/ - 100 € 
506. Соња Л. Ћ. - 20 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
507. Anastasia M. /Русија/ - $ 11 
508. Синиша Ц. /Канада/ - 50 € 
509. Милош Ц. /Канада/ - 20 € 
510. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
511. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
512. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
513. Будимир Ч. /Швајцарска/ - 5 CHF 
514. Јелена и Братислав Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF 
515. Породица Цветковић /Швајцарска/ - 100 CHF 
516. Славен Г. /САД/ - $ 100 
517. Братислав Ц. /САД/ - $ 30 
518. Милака Б. /САД/ - $ 50 
519. Бранко Г. /САД/ - $ 20 
520. Живко Т. /САД/ - $ 100 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
521. Жељка Б. /САД/ - $ 50 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
522. Синиша Б. /САД/ - $ 25 
523. Марина А. /САД/ - $ 50 
524. Kate T. W. /САД/ - $ 105 
525. Yvonne M. /Велика Бритнија/ - $ 25 
526. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
527. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ 
528. Јелена С. /САД/ - $ 20 
529. Александар П. /Србија/ - 1.000 дин. 
530. Гаврило К. /Србија/ - 1.000 дин. 
531. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
532. Татјана С. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
533. Александар М. /Србија/ - 1.001 дин. 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
534. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
535. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 95.256 дин. 
536. Nastya and Sofia /Русија/ - 400 € 

537. Милован П. /Шведска/ - 30 € 
538. Бранимир Ј. /Велика Британија/ - 50 € 
539. Бранислав Ж. - 30 € 
540. Вељко Ж. /Словенија/ - 10 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
541. Вељко Ж. /Словенија/ - 10 € 
         (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
542. Владимир И. /Србија/ - 10 € 
543. Дарко Д. /Србија/ - 10 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
544. Анонимно /Немачка/ - 100 € 
545. Даница Ј. /Србија/ - 10 € 
546. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 € 
         (Божићна акција) 
547. Милош Р. /Србија/ - 30 € 
548. Војислав Б. /САД/ - 100 € 
549. Марина Н. /САД/ - 70 € 
550. Анонимно /Немачка/ - 10 € 
        (Божићна акција) 
551. Убавка И. /Канада/ - 100 € 
552. Бранко И. /САД/ - 50 € 
         (Божићна акција) 
553. Лазар, Стеван, Ангелина С. /Француска/ - 15 € 
554. Милица И. /Канада/ - 50 € 
555. Горан К. /Црна Гора/ - 50 € 
556. Светислав А. /Немачка/ - 20 € (Божићна акција) 
557. Diana C. /САД/ - 20 € 
558. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
559. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
560. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
561. Милош В. /Србија/ - 5 € 
562. Љубиша Р. /Швајцарска/ - 55 € 
563. Жељко М. /Аустрија/ - 5 € 
564. Предраг М. /Аустрија/ - 107 € 
565. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 100 CHF 
566. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
567. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
568. Вања М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
569. Лука Ј. /САД/ - $ 25 
570. Драгиша С. /САД/ - $ 50 
571. Тихомир Б. /САД/ - $ 500 
572. Александар Д. /Република Српска/ - 10 КМ 
573. Миодраг П. /Република Српска/ - 20 КМ 
574. Културизација - Српска средњовековна 
         уметност на Кос. и Метохији /Србија/ - 5.050 д. 
575. Жилијан М. /САД/ - $ 50 
576. Хуманитарни пикадо турнир у 
         Нирнбергу /Немачка/ - 1.170 € 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за децембар 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 77 

 

577. Саша П. /Немачка/ - 10 € 
578. М. Мучибабић /Холандија/ - 30 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
579. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
580. МиркоРС /Немачка/ - 30 € 
        (за пројекат Крајина) 
581. Угљеша Е. /Србија/ - 20 € 
582. Слађана С. /Србија/ - 10.000 дин. 
583. Дамир П. /Србија/ - 6.900 дин. 
584. Мирослав П. /Србија/ - 5.000 дин. 
585. Александар М. /Србија/ - 5.000 дин. 
        (Божићна акција) 
586. Никола В. /Србија/ - 2.100 дин. 
587. Горан Ђ. /Србија/ - 2.000 дин. 
588. Лука Л. /Србија/ - 2.000 дин. 
589. Слађана С. /Србија/ - 1.000 дин. 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
590. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин. 
591. Јелена Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
       (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
592. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
593. Светлана В. /Србија/ - 1.000 дин. 
594. Драгиња О. /Србија/ - 1.000 дин. 
595. Младен М. Р. /Србија/ - 500 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
596. Синиша П. /САД/ - $ 50 
597. Живко Л. /САД/ - $ 50 
598. Marcus S. /САД/ - $ 500 
599. Pauline P. B. /САД/ - $ 100 
600. Иван С. /Црна Гора/ - 20 € 
         (за Дунџићe из Подгорице, Црна Гора) 
601. Немања Ц. /Црна Гора/ - 10 € 
602. Natalya M. /Русија/ - 50 € 
603. Марко A. /Црна Гора/ - 5 € 
604. Милена Ц. /Србија/ - 5 € 
605. Зоран Ш. /Хрватска/ - 100 € 
         (за пројекат Крајина) 
606. Марта и Дамир Ђ. /Француска/ - 200 € 
607. Срђан В. /Аустралија/ - 50 € 
        (Божићна акција) 
608. Срђан В. /Аустралија/ - 30 € 
        (Божићна акција) 
609. Зоран Ђ. /Белгија/ - 50 € 
610. Зоран Ц. /Аустралија/ - 70 € 
611. Љубица Ђ. /Немачка/ - 100 € 
612. Никола С. /Шведска/ - 100 € 
613. Александра Љ. /Аустрија/ - 50 € 
614. Марко М. /Аустрија/ - 50 € 

615. Бобан и Марија М. /Аустрија/ - 30 € 
616. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
617. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
618. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
619. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
620. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
621. Бобан Л. /Швајцарска/ - 200 CHF 
622. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
623. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
624. Милош Д. /Србија/ - 400 дин. 
625. Маја О. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (Божићна акција) 
626. Аница Ц. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
627. Весна Ц. /Србија/ - 4.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
628. ХО Стара Рашка /Србија/ - 20.000 дин. 
629. Бојана В. /Израел/ - 10 € 
         (Божићна акција) 
630. Младен С. /САД/ - 50 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
631. Борис /Кувајт/ - 30 € 
632. Владимир М. /Словенија/ - 50 € 
633. Црква Св. Петке, Rokbenk /Аустралија/ - 1.290 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
634. Биљана М. /Аустрија/ - 20 € 
635. Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
636. Анонимно /Аустрија/ - 60 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
637. Милица М. А. /Немачка/ - 25 € 
638. Ружица Ђ. /Немачка/ - 10 € 
639. Српско друштво Рас из Осла /Норвешка/ - 180 € 
640. Мирослав Л. /Швајцарска/ - 50 CHF 
641. Драган Т. /Швајцарска/ - 200 CHF 
642. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
         (за Косово и Метохију и Републику Српску) 
643. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
644. Јован Б. /Швајцарска/ - 100 CHF 
645. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
646. Erica J. /САД/ - $ 500 
647. Дара Солдат Гидак /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
648. Ен и Ђорђе Радојчић /Канада/ - $ 200 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
649. Ђурђа и Дејан Ратков /Канада/ - $ 150 CAD 
         (In Time For Bozic 2016)  
650. Dr. Vesna Page /Канада/ - $ 200 CAD 
        (In Time For Bozic 2016)  
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651. Дана и Игор Мрваљевић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016)  
652. Нада и Никола Тијанић /Канада/ - $ 200 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
653. Ж. Ресановић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
654. Џина и Саша Ђурђевић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016)  
655. Стефан Лучић /Канада/ - $ 40 CAD 
        (In Time For Bozic 2016)  
656. Спасоје и Сњежана Гаврић /Канада/ - $ 200 CAD 
        (In Time For Bozic 2016)  
657. о. Првослав Пурић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
658. Раде Петрић /Канада/ - $ 20 CAD 
        (In Time For Bozic 2016)  
659. Мишо и Наташа Костић /Канада/ - $ 500 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
660. Саша Крсмановић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
661. Nada & Miles Obradovich /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
662. Marilyn & Nick Tintor /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
663. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
664. Душица Ивановић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
665. Наташа Новаковић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
666. Анђела Кубура /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
667. Golden Grain Bakery and Deli Stoney Creek  
        /Канада/ - $ 200 CAD (СЗС донаторска кутија) 
        (In Time For Bozic 2016) 
668. Милијан Лукић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (In Time For Bozic 2016)  
669. Драган Вујић - Сербоси из Калгарија /Канада/ -  
         $ 360 CAD (In Time For Bozic 2016) 
670. Славица и Милован Маврак /Канада/ - $ 100 
         CAD (In Time For Bozic 2016) 
671. Драгица и Александар Обрадовић /Канада/ - 
         $ 100 CAD (In Time For Bozic 2016)  
672. КСС Краљица Александра /Канада/ - $ 100 CAD 
        (In Time For Bozic 2016) 
673. Зоран М. /САД/ - $ 100 
674. Иван Б. /Немачка/ - 10 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 

675. Марко С. /Србија/ - 1.000 дин. 
676. Лазар С. /Србија/ - 1.000 дин. 
         (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
677. Милан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
678. Марија и Славиша С. /Србија/ - 1.500 дин. 
        (Божићна акција) 
679. Виолета И. /Србија/ - 2.000 дин. 
680. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
681. Биљана Р. /Србија/ - 3.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
682. Printy Star /Србија/ - 5.100 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
683. Никола Н. /Србија/ - 10.000 дин. 
684. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 171.900 дин. 
685. Ђорђе /Шведска/ - 10 € 
686. Светлана М. /Србија/ - 10 € 
        (Божићна акција) 
687. Душан К. /Холандија/ - 30 € 
688. Анонимно /Србија/ - 10 € 
689. Маја Л. /Србија/ - 50 € 
690. Михајло И. /Канада/ - 100 € 
691. Bruno L. /Шпанија/ - 15 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
692. Славен Ћ. /Велика Британија/ - 30 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
693. Горан Р. /Република Српска/ - 10 € 
694. Зоран Д. /Нови Зеланд/ - 10 € 
695. Зоран Д. /Нови Зеланд/ - 10 € 
        (Божићна акција) 
696. Вања П. /Србија/ - 15 € 
697. Ненад Н. /Немачка/ - 10 € 
698. Раденко Б. /Норвешка/ - 100 € 
699. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
700. Зоран З. /Швајцарска/ - 200 CHF 
701. Оља М. /САД/ - $ 15 
702. Радован Р. /САД/ - $ 50 
703. Н. В. /САД/ - $ 100 
704. Невена Ц. /САД/ - $ 100 
705. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
706. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
707. Ана М. /Немачка/ - 100 € 
708. Драго М. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (Божићна акција) 
709. Иван и Слободан Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
710. Ненад С. /Србија/ - 1.500 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
711. Ненад С. /Србија/ - 1.500 дин. 
        (Божићна акција) 
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712. Немања П. /Србија/ - 6.000 дин. 
713. Славко С. /Србија/ - 6.000 дин. 
        (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
714. Ивана М. /Србија/ - 8.000 дин. 
        (Божићна акција) 
715. Општина Кучево /Србија/ - 20.000 дин. 
716. МиркоРС /Немачка/ - 30 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
717. МиркоРС /Немачка/ - 15 € 
718. Недељка Б. /Белика Британија/ - 15 € 
719. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
720. Растко Т. /САД/ - $ 100 
721. АД /САД/ - $ 200 

 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ДЕЦЕМБРУ: 41.325 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за децембар 2015. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД ЕУР

Почетно стање – 30.11. 47.380 491 2.188 27.816 2.068 6.045 0 5.205
Примљене донације 860.299 55 1.088 2.369 2.207 7.274 12.875 14.499
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -140 0 -374

Донирана средства -170.572 -216 -1.045 -2.961 0 0 0 0
Помоћ за породицу Миловановић, Младеновац - покућство, материјал -97.814

Помоћ за породицу Милићевић, Панчево - мајстор, лајсне, транспорт, г.материјал -72.758 -200

Помоћ за породицу Шиљеговић, Приједор - столарија -2.161

Помоћ за породицу Вранић, Београд - опрема за грејање -800

Помоћ за породицу Влаховић, Подгорица - фрижидер -216

Помоћ за породицу Гавриловић, Бањалука, Р.Српска - шпорет на дрва -845

Oперативни трошкови -418.294 -2 -314 -547 -18 -1.773 0 -1.323
Трошови штампања и урамљивања захвалница Тројка из блока спонзорима -42.040

Набавка промотивног материјала за рад СзС организације -20.400

Трошкови посете породици Вуковић код Пријепоља -13.129

Трошкови обиласка породица у Нишу -8.000

Трошкови обиласка породица на КиМ -6.350

Трошкови пута у Омољицу за новембар и децембар -6.000

Трошкови пута у Добој (испорука помоћи) -5.036

Годишња чланарина ХО Стара Рашка -5.000

Трошкови пута у Темишвар -4.300

Трошкови посете породица Миловановић и Јовановић -2.680

Трошкови обиласка породица -2.325

Трошкови обиласка породице у Власеници -21

Трошкови слања годишњих извештаја у Швајцарској -420

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -932 -2 -16 -127 -18 -51 -80

Трошкови плата запослених -140.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -85.850 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.600

Трошкови књиговодства у Србији -8.540

Трошкови закупа магацина у Београду -5.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -13.737

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошак канцеларије у Београду за воду за пиће -7.431

Порез на закуп канцеларијског простора за 2015. годину -16.944

Трошкови регистрације организације у Канади -1.712

Трошкови маркетинга -1.200

Интерни трансфери новца 59.708 0 0 -570 0 0 0 27
Трансфер новца из Аустрије у Србију 59.708 -500

Трансфер новца из Швајцарске у Аустрију -570 527

Крајње стање – 31.12. 378.521 328 1.917 26.107 4.257 11.405 12.875 18.033

САД
Аустрија и 

остале 
КанадаСрбија Црна Гора

Република 
Српска

Швајцарска Немачка

 
 

 

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  152 

Сједињене Америчке Државе 142 
Канада  138 

Немачка 59 
Швајцарска 44 

Аустрија 26 
Република Српска  20 

Аустралија 20 

Шведска 15 
Велика Британија 11 

Норвешка 11 
Црна Гора 10 

Холандија  9 
Француска 9 

Италија 7 

Белгија 6 

Русија 5 

Остале државе 37 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2015. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2015. години 

 

 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за децембар од 2006. – 2015. године 
 

 
 

Број примљених донација за децембар 
 од 2006. – 2015. године 

 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  
    www.srbizasrbe.net/donacije 
 

3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 

4. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 
5. Рачун у Швајцарској: 
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000 
Девизни: IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5 
SWIFT: POFICHBEXXX 
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
 Integration Srbi za Srbe Swiss 
 
6. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 BLZ: 32000 
Девизни: IBAN: АT973200000010364339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 56201281300241-58,  
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031 
SWIFT BIC: RAZBBA22 
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,  
Dobroslava Jevñevića, Pale 71420 
  
8. Рачун у Немачкој: 
VR Bank, Konto: 2751992  BLZ: 760 606 18 
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 
9. Рачун  у Црној Гори: 

Бр. рачуна: 510-91548-03 
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03 
SWIFT: CKBCMEPG 
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe 
Bank: Crnogorska Komercijalna banka 
 
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 
 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 
www.srbizasrbe.at 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Суза Косова“ – Жељко Панонац 

 

Са извора црни гавран слетео 

Српској земљи незван је долетео 

Мили Боже, нисам га ни слутио 

Извор воду моју је замутио. 

 

Од извора света вода остала  

Молитва за навек ми је постала 

Да се чува, да се памти довека 

Где је српско срце, српска колевка. 

 

Хиљаду молитви Господе  

Право у Твоје срце да погоде 

Хиљаду спаљених домова, 

Само једна је Суза Косова. 


