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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Крај године је био невероватно успешан и
активан за комплетан тим организације Срби за
Србе. Скоро педесет породица широм Балкана
добило је помоћ током децембра месеца. Завршено је
неколико великих пројеката, а вредност испоручене
помоћи износила је неколико десетина хиљада €.
Заиста можемо рећи да је и по врсти, обиму и
квалитету испоручене помоћи, ово био један од
најуспешнијих месеци у нашем досадашњем раду.
Највећи број пројеката током децембра реализован је
на подручју централне Србије. Први пројекат је
спроведен код породице Миловановић из села
Трбушнице код Лознице која броји деветоро деце.
Реновирање и адаптација куће износила је 379.771
динара. Након тога породици Живковић из Падинске
Скеле која има петоро дец, у вредности од 367.823
динара адаптирано је неколико просторија у кући,
као и купатило које је реновирано у потпуности.
Следећа породица која је помогнута била је
дванаесточлана породица Јовановић-Јанковић из
Кладова. Док се припрема већи пројекат помоћи за
ову породицу, испоручена им је једна веш машина и
шпорет на дрва у вредности од 47.498 динара.
У Смедеревској Паланци су завршена два велика
пројекта. Помогнуте су породице Бошњаковић са
четворо деце и породица самохране мајке Ђурић са
троје деце. Бошњаковићима је у вредности од
552.000 динара замењен кров и одрађено је још
радова на реновирању породичне куће. Са друге
стране Ђурићима је реновирана дечија соба и
купатило у износу од 373.661 динара. На подручју
Рашке помогнута је породица Токалић из Баљевца са
троје деце. Набављен је материјал за реновирање
купатила у вредности од 65.888 динара. Велики
пројекат је завршен на Умци. Породица Милуновић
са петоро деце, помогнута је реновирањем стамбеног
простора у вредности од 674.806 динара. Свакако
један од највећих подухвата који је завршен јесте
комплетна изградња куће породици Страјнић из Каћа
која броји четворо деце. Вредност пројекта је
1.807.982 динара. Такође још један у низу великих
пројеката завршен је у породици Бошковић из
Обреновца. Вредност пројекта износила је 887.679
динара, а за тај износ одрађено је реновирање и
изградња купатила, кухиње и друге адаптације
просторија у њиховој породичној кући.

Месечни извештај за децембар2016.

Још један велики пројекат је започет и спроводи се
пуним интезитетом у Гроцкој код породице Љиљак,
а у питању су такође грађевински радови на
проширењу породичне куће због великог броја деце
која ту живе.
Традиционално пред крај године, значајна
помоћ стизала је до наших сународника у јужној
српској покрајини, као и до целих сеоских заједница.
Извршена је уплата за испоруку помоћи за 20
породица широм Косова и Метохије, а том приликом
је купљена и уручена пољопривредна механизација
за села Гораждевац и Рудница. Укупна вредност ове
акције износила је 25.280€. Наставили смо са
помагањем целих заједница, тако да је помоћ стигла
до села Суво Грло, где је наша организација
приложила 130.000 динара за помоћ у изградњи
водовода за десет кућа, амбуланту и дом културе у
поменутом селу. У заједничком подухвату са
Фондацијом Делије, уплаћено је 405.000 динара за
изградњу велике штале за козе породици Симоновић
из села Јасеновик. Нови у низу великих
појединачних пројеката, окончан је код породице
Ристић у селу Стрезовце. Њима је потпуно обновљен
породични дом, а вредност радова износила је
1.230.000 динара. Последња помогнута породица на
Космету у овом периоду била је шесточлана
породица Миљковић из села Извор. Њима је
набављена крава са телетом у износу од 1.300€.
У Црној Гори спровели смо две акције помоћи
мањег обима. Породици Радованић из Подгорице
која има петоро деце, купили смо ормар, плинску
боцу, апарат за шећерну вуну, школски прибор и
уџбенике у вредности од 788€. Друга помогнута
породица била је породица Милачић, такође из
Подгорице којој је набављен намештај и материјал за
реновирање купатила у вредности од 887€.
Били смо активни поново на подручју готово
целе Крајине. Помогнуто је девет породица
различитом врстом помоћи, а вредност целе акције
износила је 9.030€.
Нисмо изоставили ни активности у Р.Српској, тако
што смо комплетирали три изузетно битна и велика
пројекта. Шесточланој породици Николић из
Приједора обезбедили смо пластеник димензија 20х5
метара, комплетан систем за наводњавање,
мотокултиватор са прикључцима, моторну тестеру,
тример, прскалицу, копачицу и садилицу у укупној
вредности од 6.984 КМ.
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Писмо
донаторима
Помоћ је стигла поново до наших старих познаника
породице Марјановић из околине Приједора. Њима
смо помогли куповином половног трактора ИМТ560
и прикључних машина за трактор у укупној
вредности од 8.300 КМ. За деветочлану породицу
Чекић из околине Бања Луке, обезбеђен је
грађевински материјал за кућу и кревети за најмлађе
укупне вредности 12.649КМ. Нешто скромнија, али
опет значајна помоћ стигла је и до породице Кракић
из Источног Сарајева. Купљен је материјал за
сређивање стамбеног простора и набавка намештаја
у вредности од 2.851КМ.

План у наредној години је свакако да се
помогне на што конкретнији и делотворнији начин
још већи број породица него што је то био случај у
2016. години. Борба за опстанак Српског народа где
год да се налазио траје константно, а ми морамо да
останемо на висини тог задатка.

С поштовањем,
Скупштина организације

Поред конкретних реализација пројеката и испоруке
помоћи, наши пријатељи и чланови искористили су
да организују неколико окупљања, које су за циљ
имале
прикупљање
новчаних
прилога
и
представљање рада организације заинтересованим
људима. У Земуну од пријава за хуманитарни
тријатлон, прикупљено је 25.300 динара. У Бечу на
фудбалском турниру, представници организације
упућивали су пристуне људе у наше досадашње
спроведене активности. Најживље је било у
Приједору, где је на чак три добротворне журке
прикупљено укупно 1.982КМ и 62€ донација за
најугроженије. На крају у Нирнбергу одржан је
четврти по реду турнир у пикаду, где је за потребе
Божићне акције прикупљено 1.265€.
Заиста сјајан начин за завршетак, слободно
можемо рећи најуспешније године за нама. Круна
мукотрпног рада током године, свој врхунац имала је
баш у последњем месецу 2016. године. Прегршт
огромних пројеката, испоручена помоћ малтене у
сваком кутку Балкана где живи наш народ, помоћ
целим сеоским заједницама може служити само на
понос и част свима који су дали свој скромни
допринос у било ком смислу. Направљен је сјајан
увод у предстојећу традиционалну велику Божићну
акцију, у којој ћемо надамо се успети уз Божију
помоћ и помоћ целе Срби за Србе машинерије, да
обрадујемо велики број наших сународника, а самим
тим и да побољшамо услове одрастање и живота
нашим најмлађима, који заслужују да одрастају у
условима у којима свако дете треба да одраста.
Захваљујемо се свима који су били уз нас током ове
године и што смо успели заједничким снагама да
променимо живот на боље великом броју деце.

Месечни извештај за децембар2016.
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Помоћ за
Миловановиће

Породица Миловановић
Хуманитарна организација Срби за Србе спровела
је акцију помоћи једанаесточланој породици
Миловановић из села Трбушница код Лознице у
укупној вредности од 379.771 динара.

Након рушења спрата и
дозиђивања новог дела куће и крова

Родитељи Дејан и Слађана имају деветоро деце
Милоша (23), Мирослава (20), Габријелу (17),
Бојана (15), Бојану (15), Ивану (12), Анђелу (9),
Здравка (6) и Борка (1).
У склопу акције помоћи срушен је горњи спрат куће
који је претио да се уруши, дозидани су нови зидови
и постављен нови кров, замењене су водо и електро
инсталације у купатилу, кухињи и дневној соби,
постављене плочице у купатилу и санитарије, а
замењени су сви дотрајали дрвени прозори и улазна
врата са новом пвц столаријом.

И најмлађи Миловановићи вредно су помагали у
радовима на њиховом дому

Изглед горњег спрата куће у јулу ове године

Месечни извештај за децембар2016.
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Помоћ за
Миловановиће
Највећи део средстaва за помоћ Миловановићима
обезбеђен је на хуманитaрном дербију у Лозници,
као и на турниру Тројка из блока који је одржан у
Тршићу и турниру Тројка из блока у Норвешкој.

Замењени су стари дрвени прозори на кући и улазна
врата са пвц столаријом

Тренутни изглед куће Миловановића након
замењеног крова и пвц столарије

Здравко и Анђела Миловановић цртају у свом
дворишту
Акција помоћи породици Миловановић се наставља
и даље, пошто желимо да у 2017. години деца ове
породице добију своје нове собе, купатило и дневни
боравак како би добили могућност да своје
детињство проведу у пристојним животним
условима, достојним 21. века у којем живимо.

Борка, Здравко и Анђела у својој дечијој соби

Месечни извештај за децембар2016.

Позивамо све донаторе, чланове и пријатеље
наше организације да својим прилозима подрже
завршетак изградње и обнове куће породици
Миловановић са деветоро деце из Лознице.
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Сложно за
Живковиће
Породицу Живковић чине отац Игор, мајка Јелена
и њихових пет синова – Немања (12), Лука (10),
Момчило (7), Душан (5) и Вукашин (2). Живе у
склопу старих радничких барака, па су им највећи
проблем представљали лоша изолација и влага по
зидовима и плафонима, као и педесет година старо,
руинирано купатило са дотрајалом водоводном,
канализационом и електро мрежом.

Непуних два месеца након завршетка пете и до сада
најуспешније сезоне свог спортско-хуманитарног
пројекта „Тројка из блока“, Хуманитарна
организација Срби за Србе успешно је спровела
акцију помоћи седмочланој породици Живковић из
Падинске Скеле. Заједно са члановима и
волонтерима организације Срби за Србе, у завршну
посету Живковићима пошли су и прослављени
српски кошаркаш и један од потпредседника
КСС-а Игор Ракочевић, портпарол компаније
Форма Идеале Никола Ружичић, најбољи
европски кошаркашки фристајлер Немања
Блажић - Трики и популарни београдски диџеј и
члан реп групе ТХЦ ЛА ФАМИЛИЈА Саша Ледић
– Сале Л.

Изглед купатила у дому породице Живковић
у јуну 2016. године

Игор Ракочевић, потпредседник Кошаркашког
савеза Србије у посети Живковићима

Месечни извештај за децембар2016.

У оквиру акције помоћи, код Живковића су успешно
обављени следећи радови:
- урађена спољна изолација и фасада;
- решен проблем влаге
- урађена изолација на плафонима и обављени
молерски радови у дечијој соби и кухињи;
- комплетно реконструисано купатило
(нова водоводна, електро и канализациона мрежа,
нове плочице, санитарије, купатилски намештај) ;
- Реновиран кухињски простор (постављене нове
кухињске плочице и монтирана нова кухиња,
обављени молерски радови).

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Сложно за
Живковиће

Изглед купатила након завршених радова –
децембар 2016. године

Изглед кухиње пре реконструкције
у породичном дому Живковића

Игор Ракочевић и Милош Симовић
проверавају квалитет радова
на реновираном делу кухиње

Месечни извештај за децембар2016.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Сложно за
Живковиће
Ова сарадња јасно указује на то да, поред великог
броја добротвора из Србије и света, све више
друштвено одговорних компанија и прослављених
спортских асова подржава рад Хуманитарне
организације Срби за Србе и напоре њених чланова
у обезбеђивању бољих услова живота вишедетним
социјално угроженим српским породицама.

Озбиљан шаховски меч између
Игора Ракочевића и породице Живковић

Вредност извршених радова износи 367.823
динара, а средства за ову хуманитарну акцију
прикупљана су на три овогодишње спортскохуманитарне манифестације у склопу пројекта
ТРОЈКА ИЗ БЛОКА (турнири у брзом шутирању
тројки одржани у Борчи и Вишњичкој Бањи и
турнир у одбојци на песку под називом „Одбојка
из блока" одржан на Ади Циганлији).
Оно што, међутим, овој акцији даје посебну драж
управо је сарадња са Игором Ракочевићем и
компанијом Форма Идеале.

Месечни извештај за децембар2016.

У претходних шест месеци (од 16. априла до 30.
октобра ) у оквиру пројекта ТРОЈКА ИЗ БЛОКА,
широм Србије, региона и дијаспоре одржано је 40
спортско-хуманитарних манифестација (38 турнира у
брзом шутирању тројки, турнир у одбојци на песку и
хуманитарна фудбалска утакмица) на којима је
учествовало преко 4.500 људи.
Коначан биланс прикупљених средстава за помоћ
социјално угроженим породицама премашио је
цифру од 5,6 милиона динара.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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1. део испоруке
помоћи на КиМ

Прошлог месеца представници Хуманитарне
организације Срби за Србе нашем народу на
Косову испоручили су први део помоћи за 9 од
укупно 20 породица, које смо посетили у октобру,
а у Метохији је испоручена помоћ мештанима
Гораждевца и села Рудница. Вредност помоћи за 20
породица и за мештане села Гораждевац и Рудница
износи 25.280 евра. Акција је започета у манастиру
Високи Дечани где је у препуној црвки прослављена
ктиторска слава Св. Стефан Дечански.

Мештанима села Рудница
са шпартачем за кукуруз и прскалицом од 450л
Дан након славе искористили смо прилику да се још
једном уверимо у лепоте Шар планине и посетимо
Штрпце.
Следећег дана смо заједно са нашим пријатељима из
Епархијске хуманитарне организације Мајка
девет Југовића обишли први део помогнутих
породица на централном Косову и Косовском
Поморављу, а којима је помоћ испоручена пар дана
пре нашег доласка. Прво смо посетили породицу
Велић у центру Грачанице, коју чине родитељи
Славиша и Слађана и њихово троје деце Милица
(20), Анђела (16) и Алекса (12). Велићима смо
обезбедили фрижидер и 32м2 ламината.

Предствницима Гораждевца уручене
су две пресе за сено
Након литургије представницима Гораждевца
уручене су две пресе за сено које ће користити
укупно 8 породица, а мештанима села Рудница
уручена је прскалица од 450л и шпартач за
кукуруз.

Месечни извештај за децембар2016.

Нови ламинат у просторији породице Велић

Хуманитарна организација Срби за Србе
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1. део испоруке
помоћи на КиМ
Другу породицу Стојковић чине тата Живорад и
мама Ђемиља и њихова деца Никола (18),
Андријан (15), Бојан (13), Оливер (11) и Страхиња
(6) које смо раније већ помагали.

СЗС са породицом Велић, поред новог фрижидера
Следећа дестинација је село Кузмин где су
помогнуте три рођачке породице Стојковић.

Трећу помогнуту породицу Стојковић чине Жарко
и Марица и деца Игор (28) и Ивана (26).
За све три породице обезбеђен је по један
електрични шпорет.

Прву породицу Стојковић чине Синиша и Весна и
деца Стефан (20) и Кристина (14).

Породица Симијоновић са новом веш машином

Месечни извештај за децембар2016.
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1. део испоруке
помоћи на КиМ
Пут нас даље води у село Батусе код породице
Симијоновић коју чине глувонеми деда Крсто и
његова ћерка Соња која је самохрана мајка два
сина Милана (14) и Марка (13).

Марко Симијоновић поред
новог електричног шпорета
Симијоновићима су испоручена два кревета, веш
машина и електрични шпорет, а најмлађима је
додатну радост и осмех на лица измамио копмјутер
који је добијен посредством сарадње са господином
Банетом Којићем и његовим пријатељима.

Даље идемо до породице Стојановић у селу
Стража, кући затичемо два од укупно четири брата.

За њих је обезбеђено 4 кревета, фрижидер, сто и 6
столица.
Породицу у којој су два брата и мајка психички
оболели услед преживљених страхота и траума за
време нато бомбардовања чине Градимир и
Бисерка и синови Милош (27), Игор (26), Стефан
(25) и Александар (17).
Породица живи у јако тешким условима у трошној
кући без купатила. Ситуацију додатно отежава
психичко стање чланова, немогућност за рад и
недостатак воде у овом делу села.

Нови компјутер за најмлађе

Месечни извештај за децембар2016.
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1. део испоруке
помоћи на КиМ
Наиме пре месец и по дана Јевтићима, који су иначе
једина породица која је заједно са децом остала у
селу, украдене су две краве са телетом и тако им
нанета велика штета.

Један од три кревета за породицу Стакић
У Доњој Гуштерици помоћ у виду три кревета и
шпорета на дрва испоручена је Стакић Славиши и
Јелени и деци Тијани (22), Тамари (20) и Миљани
(19) који су расељени из Штимља и Гуштерици
живе као подстанари.

Димитрије и Надица Јевтић

Крава и теле
за породицу Јевтић
СЗС са породицом Ђорђевић
поред материјала за купатило
Ђорђевић Станоју, Биљани и њиховој деци
Слађани, Радовану и Александри који живе у селу
Бостане испоручен је материјал за купатило.
Први део испоруке помоћи завршавамо у селу
Мешина где смо Јевтић Димитрију, Надици и
синовима Слободану (27) и Марку (24) испоручили
краву са телетом.

Месечни извештај за децембар2016.

Искористили смо прилику и посетили Газиместан и
подсетили се Косовске жртве нашег народа од Св.
Кнеза Лазара па до данашњих дана, а уједно и
обавезе да чувамо ту земљу и народ који на њој у ово
тешко време преживљава.
Одлазимо пуни утисака и као сведоци тешког
положаја у којем се наш народ налази без посла са
минималним примањима угњетаван и у страху али и
њихове борбе и истрајности да остану и опстану на
Косову и Метохији.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Радови код
Симоновића

Велико стадо оваца и коза
породице Симoновић ускоро ће добити шталу

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са Фондацијом Делије и породицом
Симоновић покренула је акцију изградње штале са
сеником за овце и козе, а за потребе породице
Симоновић из села Јасеновик, општина Ново Брдо
на Косову и Метохији. У домаћинству Симоновића
живе деда Миодраг, баба Животка, отац Љубинко,
супруга Данијела и деца: Сања (14) и Стефан (12)
који је имао више од 10 операција на очима у
Београду због проблема са видом. Организација
Срби за Србе је за сада извршила набавку
грађевинског материјала у износу од 185.000
динара.

Тренутно стање штале у Јасеновику

Почетак радова

Месечни извештај за децембар2016.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
наставиће да промовише и подржава нове
самоодрживе економске пројекте на Косову и
Метохији, али и широм Балкана, а све у циљу
одрживог економског опстанка српског народа на
својим вековним огњиштима. Уједно, организација
СРБИ ЗА СРБЕ упућује јавни апел свим државним
институцијама,
јавним
и
приватним
компанијама
као
и
другим
сродним
хуманитарним
удружењима
да
ПОДРЖЕ
БУДУЋЕ ПРОЈЕКТЕ наше организације који ће
допринети бољој и квалитетнијој будућности за
српски народ, а пре свега социјално угрожене
породице и њихово потомство.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помогнуто
село на КиМ

Хуманитарна организација Срби за Србе у
заједничкој акцији са организацијама Радости моја
из Штутгарта и Дечански фонд из Бојсија у САД,
помогла је у уређењу водовода за десет кућа,
амбуланту, школу и дом културе у селу Суво
Грло, општина Србица на Косову и Метохији.
Укупна цена радова износила је 2.100 евра, а
организација Срби за Србе помогла је радове са
130.000 динара.

Радови на копању водоводне мреже
Мештани села покренули су нову акцију
прикупљања срдстава за куповину већег комбија
који би служио за превоз деце из села Суво Грло,
Бање и Црколез пошто је стари комби дотрајао.
Заинтересовани за даривање помоћи могу се
обратити оцу Исаији на мејл isaijadecani@gmail.com

Месечни извештај за децембар2016.

Овом приликом преносимо захвалност мештана села
свим приложницима.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Стигла помоћ
Радованићима

Хуманитарна организација Срби за Србе из Црне
Горе, помогла је седмочлану породицу Радованић
која живи у избегличком насељу Коник, у
Подгорици, а која је посећена током сепрембра ове
године. Родитељи Војин и Славица имају петоро
дјеце, Милена (19), Маријана (17), Мишко (16),
Магдалена (16), Миљан (10). Радованићи су 1999.
год избјегли из Пећи и од тада живе у избегличком
насељу Коник - Подгорица.
Породици је обезбеђен ормар, плинска боца и
акумулатор са пуњачем за апарат за шећерну
вуну, уџбеници и школски прибор за најмлађег
Миљана и шест метара дрва за зиму. Укупна
вредност обезбеђене помоћи износи 788 евра.

Ормар за породицу Радованић

Месечни извештај за децембар2016.

Радованићи са плинском боцом и акумулатором са
пуњачем, који ће им олакшати рад на апарату за
производњу шећерне вуне

Школски прибор за најмлађег сина

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Стигла помоћ
Радованићима

Уџбеници за најмлађег Миљана
Породица Радованић испред шест метара дрва
обезбеђених за предстојећу зиму

Мајка Славица са својом децом
(посета септембар 2016.)
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!
Миљан са мајком Славицом и апаратом за прављење
шећерне вуне у септембру 2016.

Месечни извештај за децембар2016.

СРБИ ЗА СРБЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Ристићима
обновљен дом

Купљен сто, столице, плочице у кухињнском делу...

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
недавно су током обиласка нових породица на
Косову и Метохији посетили и село Стрезовце у
којем
је
успешно
завршена
санација
и
реконструкција куће шесточлане породице Ристић у
укпној вредности од 1.230.000 динара. Родитељи
Сретен и Соња имају четворо деце Снежану (18),
Јовану (16), Милоша (11) и Ивана (10). Од
грађевиснких радова урађено је следеће: постављена
изолација (споља и изнутра), постављен ламинат,
плочице, нова пвц столарија, извршена
реконструкција крова, постављени олуци и
куппљено покућство, бела техника и кухињски
елементи.

Дечије собе су добиле нов изглед

Приликом прве посете породици Ристић
у децембру 2015. године

Нови кревети, плакари, постављен ламинат,
изолација и окречени зидови

Месечни извештај за децембар2016.
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Ристићима
обновљен дом

Милош и Иван у својој дечијој соби (пре и после)
Изглед дневног боравка пре и после помоћи

Снежана и Јована добиле нову собу

Месечни извештај за децембар2016.

Упућујемо
захвалност
свим
донаторима,
члановима
и
пријатељима
Хуманитарне
организације Срби за Србе широм света који су
помогли да успешно реализујемо и овај велики
пројекат помоћи породици Ристић, којима ће живот
бити донекле лакши и пристојнији у овим тешким
данима на Косову и Метохији.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Изградимо кућу
Стојановићима
У најтежем стању је Игор који до пре годину дана
није устајао из кревета. Данас може мало да
прошета у своја четири зида и да проговори по коју
реч. Породица преживљава искључиво захваљујући
помоћи добрих људи из Епархије Рашко-призренске
и организације "Мајка девет Југовића" који им
сваког дана доносе оброке из оближње народне
кухиње. Осим тога, држе две краве и пар коза. О
њима брине најмлађи Александар који представља
једину светлу тачку у овом домаћинству.

Шесторо Стојановића из села Стража на Косову и
Метохији водило је сасвим нормалан живот до 1999.
године. Уследила је НАТО агресија на нашу земљу
након које ништа више није било исто. Због
претрпљеног страха и задобијених траума оба
родитеља и два од четири сина доспели су у
тешко психо-физичко стање у којем се до дана
данашњег налазе.
Акције НАТО авијације су нешто чега ће се Милош
и Игор са слике заувек сећати, али оно чега се неће
сећати су све оне ствари које сви ми проживљавамо у
свом животу - прве љубави, дружење са
пријатељима, путовања, спортске активности,
школовање, први посао, брак, деца...
Тужна је свакодневница ове породице од 1999.
године.

Суморни призор употпуњује потпуно неусловна кућа
у којој живе, тачније три собице у којима је под
земљани, а плафон пред урушавањем. Додатан
проблем представља што цео тај део села нема воду,
него је доносе километрима до својих кућа.
Али највећи проблем за ове људе представља наш
заборав!
17 година од бомбардовања Стојановићи живе
потпуно одсечени од цивилизације о чему сведочи
и чињеница да на телевизору немају нити један канал
на српском језику. Тек у неколико наврата су
добијали скромну помоћ, а пре свега захваљујући
Хуманитарној организацији Срби за Србе која им
је до сада обезбедила кревете, сто, столице,
фрижидер...
Управо чланови организације Срби за Србе
покренули су акцију како би се до Божића
прикупило 20.000 евра за изградњу нове куће да
би породица могла да живи бар у пристојним
условима. Други део акције представљаће утицај на
општину да се доведе вода до њихове куће.
Како помоћи?
За изградњу новог породичног дома за
Стојановиће потребно је са назнаком "за
Стојановиће" уплатити донацију на неки од рачуна
Хуманитарне организације Срби за Србе. Из
Србије је то могуће учинити слањем поруке на број
7763 чиме се донира 100 динара или уплатом на
динарски рачун 160-279491-71. Из иностранства се
може
уплатити
преко
Pay
Pal
адреса
szsaustrija@gmail.com и szsamerika@gmail.com,
као
и
кроз
ову
донаторску платформу:
http://www.srbizasrbe.net/donacije.

Месечни извештај за децембар2016.
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СЗС помогли у
Кладову

Вредна помоћ стигла је за дванаесточлану
породицу Јовановић-Јанковић у Кладову! Друга
Тројка из блока у граду на Дунаву препознала је
најхитније проблеме у којима живи ова многочлана
породица! Хуманитарна организација Срби за
Србе помогла је породицу са веш машином и
шпоретом на дрва укупне вредности од 47.498
динара, пошто су те две ствари прекопотребне за
нормално функционисање у породици са много деце!
Речено - учињено! Помоћ је стигла на време, а
породица Јовановић-Јанковић сада зна да иза наших
речи стоје дела! Знају да нису сами и да су део једне
велике породице ТРОЈКА ИЗ БЛОКА! Одлучили смо
да наставимо да им помажемо - у склопу велике
акције IN TIME FOR BOZIC Срби за Србе из
Канаде, скупиће значајна средства и учинићемо све
да им се реновира кућа у току следеће године!

Нова веш машина за породицу Јовановић-Јанковић

Заједничка фотографија са породицом ЈовановићЈанковић, новембар 2016.

Нов шпорет на дрва за породицу Јовановић-Јанковић

Месечни извештај за децембар2016.

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.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Канада за
КиМ

Презадовољни на добијеној помоћи из Торонта родитељи Миодраг и Љиљана
Захваљујући
новој
донацији
пријатеља
Хуманитарне организације Срби за Србе из
Торонта у Канади, породица Миљковић која живи
у селу Извор, општина Ново Брдо, на Косову и
Метохији добила је краву са телетом у вредности
од 1.300 евра! Породицу Миљковић чине отац
Миодраг, супруга Љиљана, бака Даница (68),
синови Ђорђе (18), Филип (13) и ћерка Ангелина
(7). Као и већина породица на Косову и Метохији
примају минималац од 11.000дин, а бака пензију од
75 евра. Нажалост, недавно су им украдене четири
краве, бик и теле од којих су обезбеђивали своју
егзистенцију и опстанак на свом имању.

Чланови породице Миљковић упућују захвалност
свим донаторима и пријатељима Хуманитарне
организације Срби за Србе из Торонта који су
обезбедили потребна средства за набавку краве са
телетом и тиме помогли да њихова породица има
могућности да остане и опстане на Косову и
Метохији у 21. веку.
Крава са телетом се упознаје са својим новим
простором

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за децембар2016.
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Помоћ за
Бошњаковиће

Захваљујући
Црквено-школској
општини
Грачаница у Виндзору у Канади и турниру Тројка
из блока у Смедеревској Паланци успешно је
спроведена помоћ за породицу Бошњаковић из
Смедеревске Паланке у виду комплетне замене
кровне конструкције са заштитним лимовима,
реконструкцијом дечије собе и постављањем
једног пвц прозора.

Замена старог и постављање новог крова на дому
Бошњаковића

Укупна вредности радова износила је 552.680
динара.
Породицу чине отац Саша, мајка Ивана и четири
дивне ћеркице Милица (9), Милена (8), Марина (4)
и Марија (1).
Породична кућа са новим кровом

Бошњаковиће испред породичне куће
у јулу 2016. године

Месечни извештај за децембар2016.

Хуманитарна организација Срби за Србе

23

Помоћ за
Бошњаковиће

Постављен је и нови пвц прозор
Саша је имао инфаркт, након којег су му уграђени
стентови због чега не сме више да ради. Социјалну
помоћ немају, тако да живе искључиво од дечијег
додатка за троје деце (7.500 динара) и повремених
послова.

Стање дечије собе у јулу 2016. године,
приликом прве посете
Дечија соба је комплетно преуређена, зидови су
потпуно огуљени, урађен је нови равнајући слој,
постављена унутрашња изолација, постављен
ламинат и окречена соба, која је сада попримила
изглед готово новоизграђене просторије.

Месечни извештај за децембар2016.

Милица, Милена, Марина и Марија упућују
неизмерну захвалност свим донаторима и
пријатељима организације Срби за Србе који су
им обезбедили да коначно имају праву дечију собу у
којој ће проводити време у игри, дружењу, учењу и
одрастању. Посебно ХВАЛА иде донаторима из
Виндзора у Канади!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Велика помоћ
за Ђуриће

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су 17. децембра породицу Ђурић
коју чине самохрана мајка Славица и троје деце
Тамара (12), Урош (7) и Милош (5) из
Смедеревске
Паланке
поводом
завршетка
планиране
помоћи
у
виду
комплетне
реконструкције купатила, кухиње и дечије собе у
укупној вредности од 373.661 динара. Средства за
ову акцију помоћи обезбеђена су захваљујући
Црквено-школској општини Грачаница у
Виндзору у Канади.

Стање купатила у дому породице Ђурић
- јул 2016. године

Најмлађи Ђурићи су се највише обрадовали
реновираном купатилу
У купатилу су комплетно замењене водо и електро
инсталације, постављене нове плочице, нове
санитарије, пвц прозор и купатилска врата.

Месечни извештај за децембар2016.
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Велика помоћ
за Ђуриће

Радови на реконструкцији дечије собе а уједно и
дневног боравка

Представник Хуманитарне организације Срби за
Србе Милош Марковић у разговору са Тамаром,
Урошем и Милошем сумира њихове утиске о
помоћи коју су добили од стране наше организације

У циљу сузбијања влаге, постављена је хидро и
термо изолација у трпезарији, равнајући слој и
ламинат. У соби у којој деца спавају а која је уједно и
дневна, такође је постављена хидро и термо
изолација, равнајући слој и ламинат, зидови су
изоловани са унутрашње стране, преглетовани и
окречени, а постављена су и нова врата.

Урош и Милош Ђурић шаљу поздраве и захвалност
свим донаторима на помоћи

Месечни извештај за децембар2016.
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СЗС помогли у
Крајини
Ванредна акција за помоћ нашим породицама са
децом, спроведена је као увод у велику
традиционалну Божићну акцију, коју спроводимо
већ неколико година уназад.

Хуманитарна организација Срби за Србе, уз
помоћ пријатеља и сарадника организације, а
превасходно свештенства Епархија Далматинске,
Горњо-карловачке и Осечкопољске и Барањске,
испоручила је у претходних неколико недеља помоћ
за 10 породица са подручја Крајине, укупне
вредности од 9.030 €. Помоћ породицама се
састојала у следећем:
- половна фреза
- комплетна кухиња са уградним шпоретом и
фрижидером
- хидрофор са казаном
- три радна (школска) стола, кревети и пећ за
грејање, слаткиши и играчке
- грађевински материјал за уређење куће
(блокови, песак, цемент, арматура)
- шпорет на дрва, два радна (школска) стола, две
школске столице, кревет на спрат и орман,
слаткиши
- професионални тример са пратећим потрошним
деловима (канап за тример, уље, ланац),
слаткиши
- два дечија кревета, два сточића и слаткиши
- грађевински материјал за потпуно уређење две
дечије собе (изолација, ламинат, лепак, цемент)
и трошкови мајстора
- пећ за грејање, орман, 4м дрва за огрев и замена
три прозорска стакла

Месечни извештај за децембар2016.

Породица Карна из Бискупије добили половну фрезу
На подручју Далмације, помоћ је прво стигла до
породице Невена и Данијеле Карна из места
Бискупија код Книна, који имају двоје деце
Данијела (14) и Срећка (13). За њих смо обезбедили
једну половну фрезу у вредности од 1.300 €, уз
помоћ наших пријатеља из удружења „Жене
Косовске долине“ са којима сарађујемо већ дуже
време.

Најмлађи Вулетићи из Бенковца поред нових радних
столова у својој дечијој соби

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС помогли у
Крајини
Помоћ је добила и породица Вулетић из Бенковца,
коју чине два брата са породицама. Предраг и
Татјана Вулетић имају дечицу Сару (8), Лазара (6)
и Тару (4). Са друге стране његов брат Огњен живи
са њима у домаћинству, са ћеркицом Анђелом (7).

За њих смо набавили комплетну кухињу са свим
уградним елементима у вредности од 1.000 €, која
ће им добро доћи, с обзиром да уређују простор за
самосталан живот, а кухиња им је била један од
приоритета.

Допремљена пећ за грејање у дом породице Вулетић

Породица Матић из Удбине са новим тримером

Породица Вулетић се релативно скоро вратила на
своја огњишта. Помоћ коју смо за њих испоручили
огледала се у куповини три радна стола за
најмлађе, два кревета, пећи за грејање и
слаткишима и играчкама за децу. Укупна вредност
помоћи износила је 900 €.

Даље помоћ је стигла до три породице на подручју
Лике. Прво је помогнута породица Боре и Сабине
Матић из Удбине. Они имају дечицу Јовану (7) и
Марка (5). С обзиром да се отац бави узгојем оваца
и да је доста вредан и радан домаћин, договор је био
да им се купи професионални тример у вредности
од 640 €, којим ће моћи да коси траву за своје
потребе узгоја оваца, као и да иде у наднице и самим
тим додатно зарађује за живот своје породице.

У Кистању смо помогли још једну многодетну
породицу. Саша и Хуанита Штрбац имају из
заједничког брака ћеркицу Анастасију (2) и очекују
ускоро и принову, док са њима још живе и дечица из
мајчиног првог брака Марија (7) и Ева (4).

Срећна породица Штрбац испред своје нове кухиње

Месечни извештај за децембар2016.

Породица Шорак из Кореница добила помоћ у виду
два кревета и сточића

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС помогли у
Крајини
Следећа породица из Лике коју смо помогли поново
након четири године, је породица Данијела и
Драгане Шорак из Коренице. Од претходне посете
када им је купљена једна веш машина и усисивач,
породица је добила још једног члана, тако да сад
имају дечицу Дајану (5) и Марка (3). Њима смо
купили два кревета на развлачење и два сточића
која су добијена уз то, укупне вредности 400 €.
Трећа породица која је помогнута са подручја Лике,
је породица самохране мајке Недељке Грковић, која
живи у Плашком са своје двоје малолетне дечице
Дијаном (13) и Давидом (9).

Након Лике, поново је успешно спроведена испорука
помоћи за једну породицу са Кордуна.
Овај пут помогнута је још једна самохрана мајка
Деса Миљевић из Коларића, која има троје деце
Андреја (11), Андреју (8) и Андријана (4).
Њима је набављена велика количина грађевинског
материјала, како би се у потпуности оспособиле за
живот собе за дечицу. Вредност набављеног
материјала, као и услуга мајстора износила је 1.870
€.

Породица Кукић са Баније
добила грађевински материјал

Породица Грковић испред новог шпорета на дрва
у свом дому
Мали Давид иначе помаже у нашем локалном храму
у Плашком као чтец. За њих је обезбеђена конкретна
помоћ у виду шпорета на дрва, два радна
(школска) стола, две школске столице, кревета на
спрат ормана и слаткиша у укупној вредности од
920 €.

Допремљен грађевински материјал за породицу
Миљевић из Коларића

Месечни извештај за децембар2016.

Испорука помоћи затим је настављена на Банији,
такође испоруком грађевинског материјала у
вредности од 950 € за уређење куће и простора за
живот породице Ранка и Жељке Кукић из Српског
Чунтића и њихове деце Ратка (19), Стефана (15) и
Данијела (9).

Породица Чубра из села Јагодњак добила помоћ у
виду хидрофора са казаном
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СЗС помогли у
Крајини
На подручју Барање, односно Осечкопољске и
Барањске Епархије, испоручена је помоћ за две
породице. У месту Јагодњак код Осијека, помоћ је
добила породица Саше и Тање Чубра који имају
двоје деце Сашку (6) и Вању (3). За њих смо
испоручили хидрофор са казаном, како би
породица могла да уведе воду у кућу коју нису до
сада имали. Вредност испоручене помоћи износила
је 500 €.

Последња породица која је помогнута у склопу ове
акције је породица Виљанац из места Тења код
Осијека, коју чине родитељи Жељко и Радмила и
троје деце Марко (16), Наташа (11) и Немања (3).
Најстарији син Марко има проблема са ногом, а
породица нема никаквих примања.
Посредством пријатеља организације овој породици
је помогнуто куповином пећи за грејање, једног
ормана, 4м дрва за огрев и замене три прозорска
стакла, у укупној вредности 550 €.

Марко, Наташа и Немања Виљанац преносе
захвалност донаторима на помоћи
Породица Виљанац из Тење са новом пећи за грејање

Надамо се да ће испоручена помоћ бити на корист
нашем напуштеном и заборављеном народу на
подручју Крајине, превасходно на радост
најмлађима којима ћемо бар донекле омогућити
лакше услове за одрастање и школовање, а њиховим
родитељима могућност да својим радом помогну и
себи и својој деци.
Користимо ову прилику да најавимо велику
Божићну акцију на подручју Крајине, где ће
значајна помоћ бити испоручена за више од 20
породица.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!

Испоручено 4м дрва за огрев за породицу Виљанац

Месечни извештај за децембар2016.

СРБИ ЗА СРБЕ
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Пластеник за
Николиће
Отац породице Данко је родом из села Ракелићи код
Приједора, а мајка Снежана из Младеновца.
Упознали су се једном приликом кад је Снежана
долазила код рођаке у Приједор, завољели и
одлучили да започну заједнички живот. Дјецу се
труде да одгајају у православном духу и недјељом
редовно присуствују литургији. Како сами кажу
дјеца су највећи благослов од Господа и ако Бог да
биће их још. Најстарији Огњен за сада једини иде у
школу и одличан је ученик, а на јесен ће му се у
школи придружити и сестра Андреа.

Захваљујући донацији Црквено-школске општине
Грачаница у Виндзору у Канади, Хуманитарна
организација Срби за Србе из Републике Српске
успешно
је
реализовала
пројекат
помоћи
шесточланој породици Николић из Приједора коју
чине отац Данко и мајка Снежана и њихово
четворо дјеце Огњен (13), Андреа (7), Марина (4) и
Растко (2).
Како би унапредили пољопривредну производњу и
егзистенцију за своју породицу, породици Николић
смо обезбедили пластеник димензија 20х5 метара,
комплетан
систем
за
наводњавање,
мотокултиватор са прикључцима, моторну пилу,
тример, прскалицу, копачицу и садилицу у
укупној вредности од 6.984 КМ.

Породица Николић испред свог новог пластеника

Месечни извештај за децембар2016.

Мотокултиватор, моторна тестера, прскалица,
тример, копачица

Чланови породице Николић упућују захвалност
свим донаторима Хуманитарне организације
Срби за Србе широм света, а посебно Србима из
Виндзора у Канади, чијом заслугом су добили
услове да самостално раде и приходују за своју
породицу, а нарачито за будућност своје деце.
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2. део помоћи
за КиМ

Током месеца децембра представници Хуманитарне
организације Срби за Србе испоручили су, у
сарадњи
са
Епархијском
хуманитарном
организацијом ''Мајка девет Југовића'' из
Грачанице и НАС ''Сви за Космет'', други део
вредне помоћи на Косову и Метохији социјално
угроженим породицама и њиховој деци. Породице
смо посетили први пут у октобру, а први део
помоћи испоручен је у новембру. Укупна вредност
помоћи за 20 породица и за мештане села
Гораждевац и Рудница износи 25.280 евра.

Деца су наша будућност - креветац, пелене и
хигијена за малог Стефана

Испоручена помоћ за породицу Јовановић –
шест оваца за породичну фарму

Месечни извештај за децембар2016.

Породица Јовановић из села Стража добила је
помоћ у виду шест оваца, затим креветац, пелене и
хигијенска средства за бебу. Јовановићи су од пре
два месеца богатији је за још једног члана, бебу
Стефана. У новоизграђеној скромној кућици
сместила се ова породица, која се до скоро селила од
једне до друге напуштене куће у потрази за сигурним
кровом. Нажалост отац Синиша је претпрео шлог
недавно и налази се под великом терапијом. Основни
приходи су минималац и социјална помоћ.
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2. део помоћи
за КиМ
Синишко и Јованка живе са својом децом: Милош
(30), Бојана (28) и најмлађи Александар (26) који је
ожењен Наташом (22) и имају бебу Јована (6
месеци). Ова вредна и радна породица се бави
пољопривредом и обрађује 5 хектара земље. Као и
код породице Јевтић и Москићи су се суочавали
претходних година и то у два наврата са крађом
стоке са њиховог имања.

Станковићи из Бушинце добили неопходан
грађевински материјал
Породица Станковић из села Бушинце добила је
грађевински материјал за потребе довршетка
спрата у свом дому.
Драган и Трајанка имају синове Бојана (34) и
Душана (25) који је ожењен Сањом (25) и имају
бебу Милицу (1).

Петковићи из Партеша са
материјалом за купатило и веш машином
Породица Петковић из села Партреш помажемо са
реновирањем купатила и набавком веш машине.
Срђан и Данијела живе у домаћинству са децом:
Стефан (24), Никола (20), Богдан (18), Бојана (14)
и Павле (3). До пре само две недеље отац је био
запослен као чувар у болници у Гњилану, што је овој
вишедетној породици доносило каква таква
примања. Нажалост опет до изражаја долази страшна
свакодневница Срба у енклавама. Неколико
Шиптара пребија Срђана на радном месту, уз
поруку да за њега нема више места на послу само
зато што је Србин. Страшан ударац узимајући у виду
чињеницу да у оваквим срединама само најсрећнији
имају прилику да буду стално запослени.

Москићи из Врбовца испред нових пвц врата и
прозора
Породица Москић из села Врбовац, добила је
помоћ у виду нових улазних врата, два двокрилна
прозора и четири собних врата.

Месечни извештај за децембар2016.

Породици Маринковић из села Паралово
обезбеђујемо донацију у виду хидрофора, два
прозора и врата за подрум. Срђан и Гордана имају
три ћерке: Кристина (19), Милена (17) и Лидија
(15). Срђан ради при народним кухињама, а осим
тога једини приход је минималац.
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2. део помоћи
за КиМ

Породица Антовић са
допремљеним грађевинским материјалом
Хидрофор, пвц прозори и врата
за Маринковиће из Паралова

Славољуб испред допремљеног грађевинског
материјала за потребе обнове куће

Музилица за козе и овце
допремљена у домаћинство Антовића

Породица Јосифовић из Грачанице добија 50м2
равнајућег слоја, ламинат и 15м2 плочица.
Славољуб и Јелена имају сина Виктора (4).
Поред њих у домаћинству живе и Славољубов брат
Љубиша, сестра Соња и мајка Марија.
Породица Антовић из села Кориље код Звечана
добија грађевински материјал за потребе
изградње штале и музилицу за козе и овце.
Никола и Јаница имају сина Радмила (10) и ћерку
Ружицу (7).

Месечни извештај за децембар2016.

Почели радови на изградњи нове штале
недалеко од куће породице Антовић

Хуманитарна организација Срби за Србе
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2. део помоћи
за КиМ

Радови на доградњи куће Јокановића су у току

Чланови породице Костић из Бостана са донацијом
у виду половне фрезе

Посебно
истичемо
захвалност
Независној
Асоцијацији Студената ''Сви за Космет'' која се
укључила у акцију доградње куће Јокановићима и
за тај пројекат донирала наменских 40.000 динара
прикупљених на недавно завршеном Сајму књига у
Београду.

Породица Костић из села Бостане добија половну
фрезу за обраду своје њиве. Иван и Данијела живе
са четворо деце: Александром (14), Анђелом (12),
Андријом (7) и Иреном (4).

Акције помоћи породицама на Косову и Метохији
настављамо у склопу велике Божићне акције 2017.
године. Прикључите се и подржите нове пројекте
помоћи.

Милош Јокановић испред
допремљеног грађвеинског материјала
Породица Јокановић из села Горње Јариње добија
материјал за покривање спрата на кући. Милош
и Драгица живе у недовршеној кући са троје деце
ћеркама Јованом (24) и Анђелином (22) и сином
Гојком (16). Ова вредна породица је интерно
расељена из Обилића.

Месечни извештај за децембар2016.
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Код Токалића
из Рашке

У склопу првог спортско-хуманитарног турнира
''Тројка из блока'' у Рашки, петочлана породица
Токалић из села Баљевац, коју сачињавају отац
Милош, мајка Милијана, ћерке Марија (14),
Милица (10) и син Михајло (11), добила је
купатило, у укупној вредности од 65.888 динара.
Хуманитарна организација Срби за Србе,
Хуманитарно удружење „Рука пријатеља" из
Рашке и Општина Рашка са благословом
манастира Ђурђеви Ступови омогућили су
пристојне услове за живот за још једну социјално
угрожену породицу из Рашке области.

Захваљујући средствима општине Рашка
породици је реновирана и дневна соба

Токалићи у свом новом купатилу

Чланови породице Токалић шаљу захвалност
свим донаторима на помоћи

Месечни извештај за децембар2016.
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Штала за
Симоновиће

Почетак радова на изградњи - припрема терена

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са Фондацијом Делије покренула је акцију
изградње штале са сеником за овце и козе за
потребе шесточлане породице Симоновић из села
Јасеновик, општина Ново Брдо на Косову и
Метохији.
У домаћинству Симоновића живе деда Миодраг,
баба Животка, отац Љубинко, супруга Данијела и
деца Сања (14) и Стефан (12) који је имао више од
10 операција на очима у Београду због проблема са
видом. Организација Срби за Србе је извршила
набавку грађевинског материјала у укупном
износу од 405.000 динара. У прилогу погледајте ток
радова на изградњи штале и сеника у селу Јасеновик
на Косову и Метохији.

Велико стадо оваца и коза породице Симoновић

Месечни извештај за децембар2016.

Почетну фазу радова финансирала је сама породица

Борко Вујичић из популарне београдске реп групе
ТХЦ ла Фамилија са Стефаном Јеченицом,
представником организације Срби за Србе испред
будуће штале и сеника у Новом Брду
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Штала за
Симоновиће

Почетак постављања крова
на штали са српском тробојком

Преостали су унутрашњи радови
на постављању столарије

Породица
Симоновић
преноси
неизмерну
захвалност Хуманитарној организацији Срби за
Србе као и свим донаторима на помоћи и подршци у
реализацији овог значајног економског пројекта који
ће обезбедити и осигурати будућност опстанка
Срба на Косову и Метохији.
Постављена кровна конструкција пре првог снега
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
наставиће да промовише и подржава нове
самоодрживе економске пројекте на Косову и
Метохији, али и широм Балкана, а све у циљу
одрживог економског опстанка српског народа на
својим вековним огњиштима. Уједно, организација
СРБИ ЗА СРБЕ упућује јавни апел свим државним
институцијама,
јавним
и
приватним
компанијама
као
и
другим
сродним
хуманитарним
удружењима
да
ПОДРЖЕ
БУДУЋЕ ПРОЈЕКТЕ наше организације који ће
допринети бољој и квалитетнијој будућности за
српски народ, а пре свега социјално угрожене
породице и њихово потомство.

Месечни извештај за децембар2016.
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Завршено код
Милуновића
Бојан је запослен у ГСП-у као возач, а мајка Ружица
као вероучитељ у ОШ ''Уједињене нације'' на Цераку,
а такође примају и родитељски додатак од 14.000
динара на четврто дете.
На жалост, на дечији додатак немају право јер
збирне плате родитеља прелазе предвиђену
границу за 27 динара.

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ посетили су седмочлану породицу
Милуновић у београдском насељу Умка коју чине
отац Бојан (38) мајка Ружица (36) и деца Лука (7),
Марија (5), Марта (4), Лазар (2) и најмлађи Кирил
(8 месеци) која је захваљујући донацији Црквеношколске општине Грачаница из Виндзора у
Канади обезбедила средства да се комплетно опреми
потрковље куће. Укупна вредност испоручене
помоћи у грађевинском материјалу и ангажовању
мајстора је 674.806 динара.
Допремљен грађевински материјал
- август 2016. године
Због великих новачних издатака које је породица
имала за потребе изградње и опремања куће као и
брзог проширивања породице, нису успели да
потрковље куће опреме са дечијим собама и малим
купатилом.
Тренутно, свих седморо су смештени у две собе.

Изглед поткровља приликом прве посете
организације у мају 2016. године
Милуновићи су до пре четири године становали као
подстанари у Жаркову са двоје деце, али
захваљујући својим родитељима, добрим људима и
Божијој помоћи купују плац у Умци и почињу са
зидањем породичне куће у којој данас живи њих
седморо.

Месечни извештај за децембар2016.

Постављени кровни прозори
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Завршено код
Милуновића

Почетак радова на постављању топлотне изолације
на крову и преградним зидовима
Од планираних грађевиснких радова спроведено је
следеће: изоловано је поткровље са топлотном
изолацијом, постављене су гипсане плоче на спољне
и преградне зидове које су изглетоване и окречене,
спроведена је струја у све собе и купатило,
постављена су собна врата, а у купатилу је урађена
водоводна инсталција и канализациона мрежа,
постављене плочице и санитарије, уз два крова
прозора.

Завршени сви водо, електро и
керамичарски радови у купатилу
Завршени радови на изградњи дечијих соба децембар 2016. године

Породица
Милуновић
упућује
неизмерну
захвалност донаторима из канадског Виндзора и
члановима Хуманитарне организације Срби за
Србе на обезбеђеној прекопотребној помоћи у виду
грађевинског материјала за потребе завршетка
опремања поткровља њихове породичне куће како
би њихова деца добила могућност да имају пристојне
услове за живот и одрастање.
Позивамо донаторе да ПОДРЖЕ рад наше
организације са донацијама како би помоћ стигла до
других вишедетних породица широм Балкана.

Месечни извештај за децембар2016.
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Помогнути
Милачићи

Хуманитарна организација Срби за Србе из Црне
Горе помогла је крајем децембра шесточлану
породицу Милачић из Подгорице, коју је посетила
крајем септембра, а која привремено живи у
избегличком насељу Коник. Самохрана мајка
Мирјана (39) подиже петоро дјевојчица: Сару (10),
Ену (8), Јану (6), Миу (5), и Дарију (3). Породица
преживљава од материјалне помоћи државе у износу
од 180 € на мјесечном нивоу. Хране се у Црвеном
крсту и имају један оброк дневно. Милачићима је
обезбеђена помоћ у виду пећи на дрва, 8 метара
дрва за огрјев, угаона гарнитура, сточић,
ламперија, материјал за купатило и поправка
водоводних инсталација у купатилу. Укупна
вредност помоћи износи 887 евра.

Пет сестара Милачић

Месечни извештај за децембар2016.

Преградни зид од ламперије који ће мало олакшати
скучени стамбени простор

Пећ на дрва за породицу Милачић
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Помогнути
Милачићи

Садашњи изглед купатила породице Милачић са
решеним проблемом влаге

Самохрана мајка Мирјана са својим ћеркицама на
новој угаоној гарнитури и сточићем
Изглед купатила приликом
прве посете породици Милачић

Месечни извештај за децембар2016.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Изграђена кућа
Страјнићима

Страјнићи у својој дневној соби
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе обишли су последњег дана 2016. године
породицу Страјнић из Каћа како би извршили
преглед новоизграђене куће за ову породицу коју
чине самохрана мајка Гордана, деца Стефан (12)
Јелена (14), Јована (16) и Душан (18), а до скоро је
са њима живела и Зора (22) која се удала. Укупна
вредност набавке грађевинског материјала и
мајсторских радова је 1.807.982 динара, а у 2017.
години следи акција опремања домаћинства са
потребном белом техником и намештајем како би се
породице што пре уселила у свој нови дом. Средства
за акцију помоћи обезбеђена су кроз турнир
''Тројка из блока'' у Новом Саду, Божићне акције
које су организовали чланови наше организације у
Швајцарској и Канади, као и донације дела
грађевинског материјала Града Нови Сад.

Ископани нови темељи

Бетонирање

Изглед куће породице Страјнић –
септембар 2016. године

Месечни извештај за децембар2016.

Мајстори су брзо прешли на изградњу зидова
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Изграђена кућа
Страјнићима

Постављен ламинат, утичнице, сијалице

Постављање кровне конструкције

Постављене плочице у кухињском делу

Постављени олуци, цреп, прозори и улазна врата

Унутрашњи радови на доводу
електро и водоводне мреже

Месечни извештај за децембар2016.

Игор Рашула, председник организације у разговору са
главним мајстором Симом Кнежић и мајком
Горданом око даљих радова на повезивању куће на
водоводну и електричну мрежу
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Изграђена кућа
Страјнићима

Нова дневна соба у
новом породичном дому Страјнића

Постављене плочице, санитарије,
бојлер и електро инсталације

Предсобље испред
улазних врата у новој кући

Улаз у купатило у
новој кући породице Страјнић

Месечни извештај за децембар2016.

Акција помоћи породици Страјнић из Каћа се
наставља и даље. У току је акција прикупљања
средстава за потребе опремања домаћинства са
основном белом техником и намештајем за дечије
собе, трпезарију и дневну собу, па свим донаторима
и пријатељима организације упућујемо ПОЗИВ И
МОЛБУ ДА СЕ УКЉУЧЕ У ОВАЈ ПРОЈЕКАТ и
помогну да се Страјнићи до Сретења уселе у свој
нови дом.
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Радови код
Љиљака
Уз помоћ Комесаријата за избеглице купили су себи
малу кућу од свега 33 квадрата, без купатила, на
смедеревском путу у месту Дубочај у Гроцкој, како
би се коначно скућили, пробали да забораве све
ружно из прошлости и покушали да започну нов
живот.

Крајем 2016. године, чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе су обишли породицу
Љиљак из Гроцке како би проверили како теку
радови на изградњи купатила и проширењу
њихове куће. Као што смо већ раније писали,
породицу чини десеторо чланова: деда Мирко и баба
Милица, њихова ћерка Душка, самохрана мајка
седморо деце: Андреја (5), Слободанке (8), Тамаре
(10), Бобане и Мирка (11), Зорке (12) и Божане
(13).

Финансијска ситуација у породици није се поправила
од наше посете с краја 2015. године. И даље живе
искључиво од социјалне помоћи и повремених
надница које деда Мирко заради, али с обзиром на
његове године питање је колико дуго ће још
породица Љиљак моћи да се ослони на тај вид
зараде.
Љиљкови без туђе помоћи нису могли да крену
напред и зато су се ту појавили Срби за Србе,
затим наша сестринска организација „Осмех на
дар“, друге организације, бројни појединци и
донатори, да заједничким снагама, као и у неколико
стотина
других
случајева,
помогну једној
вишедетној, угроженој породици да крене напред ка
бољем животу.

Током деведесетих година прошлог века Љиљкови
су услед познатих догађаја морали да напусте своју
родну Западну Славонију и избегну у Србију.

Месечни извештај за децембар2016.

У кући породице Љиљак, након бројних проблема са
документацијом и земљиштем, које смо успели да
решимо, радови сада напредују пуном паром и
ускоро ће бити завршена једна додатна просторија,
како би деца имала више простора за учење, игру и
спавање, и купатило, како би цела породица имала
услове за живот достојне 21. века!
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Радови код
Љиљака

Постављање кошуљице и бетонирање темеља

Подигнути зидови

Успешно завршена прва фаза радова, следи
постављање крова

Најмлађи чланови породице Љиљак ускоро ће имати
купатило и нову собу
Породица Љиљак је само још једна у низу фамилија
које наше организација помаже да стану на ноге и
крену напред. То не би било могуће без ваших
донација, које су сваким даном све бројнијије и
бројније, хвала Богу, као и апели за помоћ, нажалост.
Помозите нам да наставимо да мењамо животе
бројних угрожених вишедетних породица широм
Србије и Балкана, јер ДЕЦА СУ НАША
БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!

Допремљен изолациони материјал

Месечни извештај за децембар2016.

СРБИ ЗА СРБЕ
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Трактор за
Марјановиће

Представници организације
у разговору са породицом
Захваљујући донације Црквено-школске општине
Грачаница из Виндзора у Канади, успешно је
спроведена помоћ за дванаесточлану породицу
Марјановић из Приједора у виду набавке половног
трактора ИМТ560 и прикључних машина за
трактор у укупној вредности од 8.300 КМ.
Породицу чине отац Драшко, мајка Мира и њихово
десеторо деце: Драгана (23), Сузана (20), Марко
(18), Жељка (16), Јелена (15), Драган (14), Жељко
(12), Предраг (9), Светлана (6) и најмлађи Ненад
(4). Са овом донацијом породица ће бити у прилици
да обезбеди довољно хране за своју децу али и да
додатним пословима оствари неопходне приходе за
свакодневни живот.

Ненад у наручју свог оца Драшка поред трактора
Породица
Марјановић
упућује
неизмерну
захвалност донаторима из канадског Виндзора и
члановима Хуманитарне организације Срби за
Србе на обезбеђеној прекопотребној помоћи у виду
набавке половног трактора и прикључних
машина како би њихова деца добила могућност да
имају пристојне услове за живот и одрастање.

Месечни извештај за децембар2016.

Позивамо донаторе да ПОДРЖЕ рад наше
организације са донацијама како би помоћ стигла до
других вишедетних породица широм Балкана.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Помоћ за
Кракиће
Резултат прве Тројке у Источном Сарајеву су
осмеси најмлађих Кракића и снага и нада коју су
добили родитељи јер сада знају да постоји неко ко
дато обећања испуни и ко их неће заборавити!

Само неколико месеци након првог турнира
Тројка из блока одржаног у Источном Сарајеву и
након прве посете осмочланој породици Кракић,
Хуманитарна организација Срби за Србе прешла је
са речи на дела! Крајем 2016. године помогнута је
породица куповином намештаја и сређивањем
просторија у којима живе у укупној вредности од
2.851 КМ. Отац Драгомир, мајка Мила, деца
Марко (21), Николина (11), Кристина (10) и
Лазар (8), као и Драгомиров брат са супругом данас
у кући имају нову столарију, нови ормар,
постављену нову столарију, каду и веш машину!

Скидање старе и постављање нове столарије на
породичној кући Кракића

Нова столарија на породчној кући
породице Кракић
Од информација добијених од социјалне службе
Источног
Сарајева,
преко
несебичног
и
пожртвованог рада волонтера приликом обиласка и
упознавања породице, до поштено и квалитетно
одрађеног посла мајстора – Тројка из блока је још
једном ујединила људе доброг срца!

Месечни извештај за децембар2016.

Како је у Источном Сарајеву одржана последња
Тројка у Републици Српској у 2016. години, тако је
са породицом Кракић завршена најуспешнија
Тројка из блока до сада, јединствени спортскохуманитарни пројекат наше организације.
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Помоћ за
Кракиће

Нови плакар послужиће за дечију гардеробу и
школски прибор
Хуманитарна организација Срби за Србе
захваљује свим спонзорима, донаторима и
волонтерима који су допринели великој победи
хуманости! Завршена је најбоља сезона до сада, на
најбољи могући начин – испорученом помоћи и
квалитетно завршеном акцијом!
Годином 2015. најављена је јубиларна пета сезона са
једним турниром који је одржан на Палама, а затим
је Српска Република, у најуспешнијој 2016. сезони
до сада, била у знаку Тројке од Бањалуке, преко
Козарске Дубице и Власенице, до Требиња и
Источног Сарајева! Поред ових градова, жеља нам
је да у наредном периоду овај спортско-хуманитарни
догађај организујемо и у Брчком, Бијељини,
Приједору, Невесињу, Костајници, Дервенти,
Вишеграду, Фочи, Теслићу, Добоју, Зворнику,
Лакташима, Прњавору...

Месечни извештај за децембар2016.

Осмогодишњи Лазар упућује захвалност
донаторима на купљеној новој веш машини

Породица Кракић упућује захвалност свим
донаторима широм Републике Српске
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Чекићи у новом
делу куће

Завршена кућа породице Чекић
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Србије и Републике Српске обишли су
крајем децембра 2016. године деветочлану
породицу Чекић из села Доња Кола које се налази
на 20-ак километара од Бања Луке, на обронцима
планине Мањаче.
Породицу чине отац породице Ђуро и мајка Мирела
и њихово седморо дјеце, Милутин (18), Богоје (14)
и Генадије (9), близнакиње Милица и Марија (4),
Маја (3) и најмлађи Василије (1).
Организација је Чекићима обезбедила грађевински
материјал и кревете за децу у укупној вредности од
12.649 КМ обезбеђен од стране Црквено-школске
општине Грачаница из Виндзора у Канади за
потребе завршетка изградње породичне куће.

Стање куће породице Чекић у марту 2016. године

Месечни извештај за децембар2016.

Завршена изградња породичног дома Чекића у
децембру 2016. године - постављено је 16 нових пвц
прозора и улазна врата, омалтерисано 250м2 зидова,
изграђена комплетна водоводна мрежа и купљене
потребне санитарије за купатило.
За породицу Чекић смо сазнали од наших пријатеља
из Српског сабрања ,,Баштионик'' из Бања Луке
који су нам се и обратили са молбом за помоћ, а који
су ову породицу помогли за Бадњи дан однијевши
им пакете хигијене и основних намирница. У
породици нико нема стално запослење и једини
сигуран приход предстваља 240 КМ које добијају
по основу дјечијег додатка и социјалне помоћи, а
отац и најстарији синови надничељем успијевају да
обезбиједе колико-толико основне услове за живот.
Такође породица одгаја овце и свиње, а које су
такође добили уз помоћ добрих људи и обрађује
нешто земље које посједују уз кућу.

Унутрашње просторије куће - март 2016.
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Чекићи у новом
делу куће
Приликом посјете увјерили смо се да мајка породице
изузетно води рачуна о својој дјеци, јер су дјеца
лијепо васпитана и лијепо одњегована и такође су
добри ђаци у школи, а од локалног парохијског
свештеника Горана Ковачевића, који нам је и био
домаћин и који нас је одвео код породице, смо
сазнали да породица живи изузетно хришћански, да
редовно долазе у цркву, да држе постове и да се
редовно причешћују. Највећи проблем породици
представљају неусловна кућа у којој живе.

Уз помоћ пријатеља кућа је била завршена до првог
спрата, мећутим без крова, неомалтерисана, без
изолације, без подова и са једва некако уграђеном
столаријом, што породици предстваља велики
проблем у зимском и кишном периоду јер је
укућанима хладно, пролази вода и ствара се велика
влага.

Представници организације са пријатељима
из Бања Луке обилазе радове
Измалтерисани зидови, плафони,
урађена подна кошуљица

Завршени припремни радови на будућем купатилу

Најмлађи Чекићи са својом мајком Мирелом у
реконструисаном делу куће

Месечни извештај за децембар2016.

У разговору са Ђуро Чекићем,
оцем породице испред свог дома
Породица Чекић упућује неизмерну захвалност
донаторима из канадског Виндзора и члановима
Хуманитарне организације Срби за Србе на
обезбеђеној прекопотребној помоћи у виду набавке
неопходног грађевинског материјала како би
њихова деца добила могућност да имају пристојне
услове за живот и одрастање. Позивамо донаторе да
ПОДРЖЕ рад наше организације са донацијама како
би помоћ стигла до других вишедетних породица
широм Балкана.
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Дограђен дом
Бошковићима

Стање приликом прве посете - јул, 2016. године
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су крајем децембра 2016. године
осмочлану породицу Бошковић из Обреновца.
Породицу чине родитељи Небојша и Татјана и деца
Данило (17), Стефан (16), Јован (6), Катарина (5),
Стефан (21) и Марија (15). Средства за помоћ
Бошковићима су обезбеђена од стране Црквеношколске општине Грачаница из Виндзора у
Канади за потребе завршетка изградње купатила,
кухиње и трпезарије у укупној вредности од
887.679 дин.

Почетак радова - рушење старе бараке и
чишћење простора за градњу

Највећи проблем Бошковићима представљао је
недостатак купатила у кући. Домаћин Небојша је већ
започео доградњу, али из финансијских разлога тај
посао није далеко одмакао.

Месечни извештај за децембар2016.

Завршени радови - постављена пвц столарија,
водоводна мрежа и ел. инсталације
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Дограђен дом
Бошковићима

Кухињснки и трпезаријски простор

Стари и нови део породичне куће
Бошковића у Обреновцу

Домаћин Небојша искористио је преостали део
материјала како би поставио изолацију на
новоизграђеном објкету
Породица
Бошковић
упућује
неизмерну
захвалност донаторима из канадског Виндзора и
члановима Хуманитарне организације Срби за
Србе на обезбеђеној прекопотребној помоћи у виду
набавке неопходног грађевинског материјала
како би њихова деца добила могућност да имају
пристојне услове за живот и одрастање.
Позивамо донаторе да ПОДРЖЕ рад наше
организације са донацијама како би помоћ стигла до
других вишедетних породица широм Балкана.
У новом објеку изграђен је тоалет и купатило којем
су се највише обрадовали
најмлађи чланови породице Бошковић

Месечни извештај за децембар2016.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Хум. Божићни
триатлон
Два поносна спонзора Тројке из блока из Земуна –
Кетеринг плус и Либерти одговорили су и на ову
мисију, па је уз њихову помоћ, и дарове осталих
гостију прикупљено слаткиша у вредности од преко
30.000 динара!

Тројка из блока је завршила најбољу сезону
турнира до сада, а велика хуманитарна мисија се
наставља – 17. децембра у кафе бару Семлин, код
наших поносних спонзора и великих пријатеља,
одржан је први Божићни хуманитарни триатлон!
Такмичиле су се екипе од два такмичара у чак три
игре – стони фудбалу, таблићу и пикаду! Од пријава
хуманих земунаца и пријатеља из свих делова града
скупљено је 25.300 динара за помоћ социјално
угроженим породицама! Ово је други хуманитарни
турнир који је одржан у најлепшем делу Земуна, и
постаје традиција братољубља, доброчинства и
помоћи породицама! Мисија Тројке из блока живи у
Земуну!

Вече добрих људи и занимљивих игара било је
посебно и због прославе седмог рођендана кафе бара
Семлин, али и по великој акцији прикупљања
слаткиша за Фондацију Осмех на дар!

Месечни извештај за децембар2016.
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Хум. Божићни
триатлон
11 година Осмех на дар улепшава празнике деци на
Космету и у другим угроженим крајевима где живи
наш народ, а сада имају великог савезника у Земуну
– навијачка екипа Таурунум бојс, и кафе бар
Семлин, заједно са два поносна спонзора, показали
су да се боре за децу на сваки могући начин!

Шампиони првог Божићног хуманитарног триатлона
били су Булат и Зоки, друго место освојили су
Милена и Немања, трећи су били Кића и Милош, а
четврто место били су Бора и Црногорац!

Сребрна екипа

Шампиони
Најлепши моменат вечери био је додељиване
хуманитарне плакете власнику кафе бара Семлин,
господину Лукићу, за вишегодишњу сарадњу и
пожртвовану борбу коју води за будућност наше
деце! Земун је јасно поручио – НЕМА ПРЕДАЈЕ!

Месечни извештај за децембар2016.

Треће место
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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СЗС - нове
акције у Бечу

Након учешћa на годишњем концерту КУД
„Јединство“, чланови Хуманитарне организације
Срби за Србе из Аустрије присуствовали су
новогодишњем студентском фудбалском турниру у
Бечу, одржаном 18. децембра.
Поред самог турнира и фудбалских утакмица
пристуни су имали прилику да се информишу о раду
организације Срби за Србе, донирају или помогну
рад куповином мајица и дуксева из нашег бутика.
Посебну захвалност дугујемо организатору Салету
Милојковић и свим донаторима.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Место на коме су сви заинтересовани могли да се
информишу о раду ХО „СЗС“

Месечни извештај за децембар2016.

СРБИ ЗА СРБЕ
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Приједор има
велико срце!

Хуманитарна организација Срби за Србе другу
годину за редом у Републици Српској организује
Божићна и новогодишња хуманитарна окупљања
која имају циљ да прикупе средства за Божићну
акцију, као и пакетиће за најмлађе чланове
социјално угрожених породица. Ове године, у
Приједору, организоване су чак три хуманитарне
журке које су најавиле почетак велике,
традиционалне Божићне акције, на којима је
прикупљено укупно 1.982,10 КМ и 62 евра
донација! Кафе Камењара, Кафе Кафаница и
Кафе Тераса удружили су снаге и послали у свет
јасну поруку - ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Кафе Камењара и добри људи окупљени око идеје
помоћи малишанима у Приједору прикупили су
852,50 КМ, у Кафеу Кафаница скупљено је 654,60
КМ и 2 евра, а Кафе Тераса затворио је серију
журки са прикупљених 475 КМ и 60 евра!
Прикупљено је, захваљујући људима доброг срца и
преко 10 кутија слаткиша и доста одеће за најмлађе!

Акција прикупљања слаткиша и новчаних прилога
траје све до Божића, тако да ће велики успех бити
још већи! Божићна акција је тек почела, а већ пуно
обећава!

У току целе године Хуманитарна организација
Срби за Србе брине о најхитнијим и најосновнијим
потребама угрожених малишана, а око Божића се
уједине снаге да се најмлађи са осмехом на лицу
обрадују најсрећнијем хришћанском празнику!

Месечни извештај за децембар2016.
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Пикадо т. у
Нирнбергу

У недељу, 25.12.2016. године у Нирнбергу је одржан
четврти по реду хуманитарни пикадо турнир
„Божићна акција“ у кафе бар-у АС. 16 такмичара
се пријавило да се бори за прво место на престижном
турниру и обезбеди себи један од артикала из СЗС
бутика. Водила се жестока битка али увек у
спортском и фер плеј духу. Локал је био испуњен до
последњег места, нико није хтео да проспусти
спектакл.

Ни овај пут изненађења нису изостајала:
прошлогодишњи шампион Давид Срдић је
шокантно испао од апсолутног аутсајдера Милоша
Симића већ у четвртфиналу.
Исти Милош је касније у историјском финалу
савладао прошлогодишњег финалисту Оливера
Обрадовића и тако свима нама доказао да треба да
се верује у своје снове.

Месечни извештај за децембар2016.

Велико хвала свим такмичарима, пријатељима који
су дошли и донирали без учешћа на турниру, купили
мајице из нашег бутика и на крају једноставно дошли
да се дружимо и заокружимо ову успешну годину
овим догађајем.

У склопу овогодишњег турнира скупљено је 1.265
€ донација које ће бити прослеђене у нашу Божићну
акцију! Посебно бих истакао друштво које је
дошло чак из Минхена и донирало 640 €. Још
једном велико хвала свима!
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Активности у
децембру
У НОВЕМБРУ 3.598 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 3.598 порука, а од почетка
акције укупно 52.615 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.
.............................................................................................

15 МИЛИОНА ПОСЕТА
НА СЗС САЈТУ
Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је 11.
децембра 2016. године 15 милиона посета почев од
2007. године када је и постављен бројчаник на сајт,
са милион нових посета од септембра до децембра
текуће године. Ово је свакако додатна подршка
нашем хуманитарном раду и акцијама помоћи
социјално угроженим породицама широм Србије,
Републике Српске и региона.

Месечни извештај за децембар2016.

.............................................................................................

СЗС У КАНАДИ
ПОКРЕНУЛИ ITBF 2017
Хуманитарна организација Срби за Србе из
Канаде покренула је традиционалну Божићну акцију
наше организације под називом ''In Time for Bozic
2017" са циљем да окупи све донаторе, чланове и
пријатеље организације из Канаде око пројекта
помоћи породицама Јовановић-Јанковић из
Кладова, Цвијетић из Гламоча, Паклар, Лукавац и
Ћосић из Далмације.
Донације је могуће послати путем чека на: Serbs for
Serbs Canada, 635 The Queensway, Lower Level,
Toronto, ON, M8Y 1K6, као и путем е-трансфера
на: donate2sfs@gmail.com - одговор на сигурносно
питање је: Bozic или Bozic1. Акција траје од 7
децембра до 7 јануара 2017.
.............................................................................................
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Активности у
децембру
УКЉУЧИТЕ СЕ У БОЖИЋНУ
АКЦИЈУ 2017.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
покреће нову БОЖИЋНУ АКЦИЈУ! Ако смо
стекли ваше поверење, помозите нам својим
донацијама да прикупимо 50.000 евра како бисмо за
предстојеће
празнике
обрадовали
угрожене
малишане од Косова и Метохије до Крајине. Позив
упућујемо свим Србима широм света! Донаторска
платформа: www.srbizasrbe.net/donacije, СМС на
7763 (100 дин. из Србије), динарски рачун: 160279491-71,
Pay
Pal:
szsaustrija@gmail.com,
szsamerika@gmail.com.

На слици је Јован Столић заједно са браћом
Андријом и Николом. Живе са родитељима и још
две сестре у селу Угљаре на Косову и Метохији.
Пре неколико година смо им обезбедили покућство,
а пре пар месеци смо се уверили да је све што смо им
узели у чистом и очуваном стању. Одлучили смо да
ускоро покренемо за њих и велику акцију како бисмо
им средили целу кућу.

Месечни извештај за децембар2016.
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Хуманитарни
СМС број 7763

Месечни извештај за децембар2016.
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Донаторске
кутије

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
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
- 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,
Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд)
- Сликарски атеље и креативна радионица за
малу и велику децу "Цвеће и умеће",
Косанчићев венац 5/1
- Фитнес клуб Голиат –
Милана Ракића 75 (Звездара)
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Вождовац)
- Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
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- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун)
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
- Теретана Колосеум –
Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд)
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково)
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд)
- Београдски синдикат свим срцем –
Цара Душана 29 (Дорћол)
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73
- ДИС маркет - Аутопут 18
- ТЦ Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86
- Кафаница "Дрво јаворово" –
Књегиње Зорке 3 (Врачар)
- ТЦ Delta city - Јурија Гагарина 16 (Нови Београд)
- Kaфe Имиџ - Нушићева 5
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча)
- Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар)
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица)
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун)

ЗРЕЊАНИН
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А
ВРШАЦ
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
ОБРЕНОВАЦ
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3

Хуманитарна организација Срби за Србе

63

Донаторске
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НОВИ САД
- ТЦ Меркур, Руменачка 150
- ДИС маркет, Сентандрејски пут 11
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА,
Првог српског устанка 130

4301 Prairie Ave., Brookfield
ВАШИНГТОН - САД
- ST. LUKA CHURCH,
10660 River Rd Potomac, MD
ХАМИЛТОН - КАНАДА
- Scaut cafe,
100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2
- Golden Grain Bakery,
Hwy 8, Stoney Creek, ON L8G 1C2

ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,
Српских ратника бб (канцеларија)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
- Caffe Green Pub, Драгослава Јевђића бб
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб

ТОРОНТО - КАНАДА
- Bloor Optical, 2235 Bloor St. W.

ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Caffe Broadway, Крајишког корпуса бб
- Ресторан Лане 1, Карађорђева бб
- Ресторан Лане 2, Светог Саве бб
- Копирница Копи центар, Карађорђева бб
- ТЦ Славуљица, Доњи Ружевић

НЕМАЧКА
- Храм Светих Српских новомученика у
Фридрисхафену –
Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen
- Храма Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Wurselen

ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- З Центар - Илије Бирчанина бб

ШВАЈЦАРСКА
- Ресторан "Il posto accanto" –
Via Coremmo 2 , Lugano

..................................................................................................................................

ЧИКАГО – САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road
- NADA'S DELI & BAKERY,
7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights
- COMPASS FUEL STATION,
8147 Joliet Road, McCook
- ST. NIKOLA CHURCH,
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 21
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 20
5. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
6. Стефан, Андреј и Милош /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Страјнић из Каћа)
7. Немања К. /Србија/ - 1.000 дин.
8. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
9. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
10. Душан К. /Србија/ - 10.000 дин.
11. Срђан Т. /Катар/ - 30 €
12. Анонимно /Србија/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
13. Никола М. /Србија/ - 30 €
14. Ивана Ц. /Француска/ - 15 €
15. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
16. Миланка С. /Француска/ - 30 €
17. Валентина С. /Канада/ - 50 €
18. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
19. Фрфе /Норвешка/ - 20 €
20. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
21. Оливера М. /Аустрија/ - 20 €
22. Danny V. /Холандија/ - 5 €
23. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 €
24. Svetlana V. /Холандија/ - 5 €
25. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 €
26. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 €
27. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
28. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
29. Ивица С. /Аустрија/ - 20 €
(пројекти на Косову и Метохији)
30. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
31. Миодраг Ђ. /Немачка/ - 100 €
32. Mira D. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
33. Весна Д. /Немачка/ - 10 €
34. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
35. Татјана Б. /Немачка/ - 20 €
36. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
37. Љубица Ж. /Немачка/ - 10 €
38. Звездана С. /Немачка/ - 100 €
39. Александар П. /Немачка/ - 20 €
40. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
41. Данијела Б. /Немачка/ - 20 €
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42. Јелена С. /Канада/ - $ 55
43. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
44. Ненад М. /Аустрлија/ - $ 25
45. Маја Ј. /Република Српска/ - 10 КМ
46. ТЦ Авив парк Звездара/Србија/- 39.400 дин. + 5€
(СЗС донаторска кутија)
47. Божо Б. /Србија/ - 1.000 дин.
48. Анонимно /Србија/ - 4.000 дин.
49. Анонимно /Канада/ - 100 €
(пројекти на Косову и Метохији)
50. Срби у Кини /Србија/ - 420 €
(пројекти у Крајини)
51. Jana Rüegg /Швајцарска/ - 50 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
52. Милан М. /Хрватска/ - 10 €
(за породицу Јовановић-Јанковић из Кладова)
53. Анонимно /САД/ - 15 €
(пројекти на Косову и Метохији)
54. Анонимно /САД/ - 10 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
55. Мирослав Р. /Канада/ - 30 €
(пројекти у Крајини)
56. Aнонимно /Француска/ - 50 €
57. Владимир И. /Србија/ - 15 €
58. Маша Д. /Република Српска/ - 20 КМ
59. Александар Ј. - 2 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
60. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
61. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
62. Тихомир Б. /Италија/ - 10 €
63. Срђан Г. /САД/ - $ 15
64. Radomans F. /САД/ - $ 15
65. Зоран З. /САД/ - $ 15
66. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
67. Жељка Б. /САД/ - $ 25
68. Анонимно /Република Српска/ - 14 €
69. Роберт Бора Ћ. /Норвешка/ - 250 NOK
70. Дејан С. /Норвешка/ - 250 NOK
71. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD
72. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 350 CAD
73. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
74. Борис В. /Немачка/ - 30 €
75. Срђан /Немачка/ - 56 €
76. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
77. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
78. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
79. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 3.710 дин.
(СЗС донаторска кутија)
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80. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин.
81. Blue sky д.о.о. /Србија/ - 5.000 дин.
82. Анонимно /Србија/ - 100 €
83. Александар В. /Аустрија/ - 10 €
84. Велинка Г. /Немачка/ - 50 €
85. Анонимно /Швајцарска/ - 35 €
(пројекти на Косову и Метохији)
86. Борис Д. /Немачка/ - 10 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
87. Виолета Н. /Немачка/ - 5 €
(за породицу Миловановић из Лознице)
88. Симке /САД/ - 20 €
89. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
90. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
91. Aнонимно /Словенија/ - 100 €
(пројекти на Косову и Метохији)
92. Анка В. /Србија/ - 500 дин.
93. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
94. Невенка Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
95. Александар Ј. /Србија/ - 1.500 дин.
96. Владимир Б. /Србија/ - 12.300 дин.
97. ТЦ Меркур Нови Сад /Србија/ - 75.030 + 20 €
(СЗС донаторска кутија)
98. Синиша А. /Аустралија/ - 30 €
99. Анонимно /Велика Британија/ - 50 €
(пројекти у Крајини)
100. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
101. Вања П. /Србија/ - 25 €
102. Владица С. /САД/ - 20 €
103. Александар П. и Војислав Р. /Р. Српска/ - 30 КМ
(за породицу Дарабан из Бијељине)
104. Делије Њујорк /САД/ - $ 24
105. Тања Ј. /САД/ - $ 25
106. Славиша К. /САД/ - $ 25
107. Александар Божић /САД/ - $ 30
108. Н. В. /САД/ - $ 50
109. Bernd R. /Немачка/ - 30 €
110. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
111. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин.
112. Наташа К. (крштење) /Канада/ - 150 €
113. Мирослав Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF
114. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
115. Stephanie R. - $ 20
116. Милорад Б. /САД/ - $ 30
117. Nick J. /САД/ - $ 25
118. Данијела Д. /САД/ - $ 60
119. АТ&Т /САД/ - $ 98,4
120. АТ&Т /САД/ - $ 50
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121. Your Cause /САД/ - $ 20
122. Pfizer Foundation /САД/ - $ 96,4
123. Thomson Reuters /САД/ - $ 1.000
124. Радоје и Сњежана Илић /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
125. Милан Миличић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
126. Анонимно /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
127. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
128. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 83.200 дин.
129. Анонимно /Србија/ - 300 €
(за породицу Миловановић из Лознице)
130. Никола Д. /Канада/ - 15 €
131. Горан И. /Шведска/ - 10 €
132. Наталија М. /Русија/ - 30 €
133. Предраг М. /Аустрија/ - 20 €
134. Милан С. /САД/ - $ 25
135. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
136. Милован М. /САД/ - $ 55
(пројекти на Косову и Метохији)
137. Бреза /САД/ - $ 65
138. Марко Самарџија /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
139. Бојана Станишић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
140. Марко Мркоњић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
141. Биљана Стијачић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
142. Горан П. /Немачка/ - 10 €
143. Иво В. /Канада/ - 20 €
144. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
145. Никола Л. /Србија/ - 2.000 дин.
146. Павле К. /Србија/ - 2.000 дин.
147. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
148. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
149. Игор В. /САД/ - 10 €
150. Игор Ф. /Швајцарска/ - 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)
151. Бранислав И. /САД/ - 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)
152. Мирјана Б. /САД/ - 50 €
153. Дарио М. /Словенија/ - 10 €
154. Марко П. /Канада/ - 150 € (из Торонта за КиМ)
155. Катиа У. /Француска/ - 50 €
156. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
157. Жарко Б. /Белгија/ - 50 €
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158. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
159. Банијац /Исланд/ - 20 €
160. Blue print of a soul /Канада/ - 150 €
161. Марко М. /Аустрија/ - 100 €
162. Миладин А. /Немачка/ - 20 €
163. Александар М. /САД/ - $ 15
164. Иван Р. /САД/ - $ 25
165. Милан З. /САД/ - $ 25
166. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
167. Дејан Бељић /Канада/ - $ 20 CAD
(In Time For Bozic)
168. Васа и Вида Кошевић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
169. Далибор Карабатак /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
170. Милeнa и Владимир Малешевић /Канада/ $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
171. Дејан Кецман /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
172. Милица Костић /Канада/ - $ 500 CAD
(In Time For Bozic)
173. Бојан Н. /Италија/ - 50 €
174. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
175. Дејан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекти у Црној Гори)
176. Драго М. /Србија/ - 1.000 дин.
177. Вељко Н. /Србија/ - 2.000 дин.
178. Бранислав Ш. /Србија/ - 5.000 дин.
179. Брат за Брата /Русија/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
180. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ
181. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
182. Дражен П. /Аустрија/ - 20 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
183. Весна К. /САД/ - $ 25
184. Јелена Д. /Србија/ - 500 дин.
185. ДИС маркет Земун /Србија/ - 29.700 дин.
(СЗС донаторска кутија)
186. Благоје Т. /Аустрија/ - 30 €
187. Недељко П. /САД/ - 30 €
188. Милош К. /САД/ - $ 15
189. Хелена У. /Канада/ - $ 15
190. Милош А. /САД/ - $ 15
191. Vozi Inc. /САД/ - $ 50
192. Александра Н. - $ 100
193. Лидија Б. /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
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194. Анонимно /Словенија/ - 100 €
(пројекти на Косову и Метохији)
195. Г. Т. /САД/ - $ 50
196. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
197. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
198. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
199. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
200. Анонимно /Република Српска/ - 50 €
201. Андрија М. /Аустрија/ - 200 €
(пројекти на Косову и Метохији)
202. Предраг О. /Француска/ - 15 €
(Божићна акција)
203. Миранда Б. /Канада/ - 15 €
(Божићна акција)
204. Миодраг Д. /САД/ - 50 €
205. Serbian Bookstore /Аустралија/ - 30 €
(Божићна акција)
206. Бранка Халиловић /Канада/ - $ 30 CAD
(In Time For Bozic)
207. Мира и Александар Бркић /Канада/ - $ 250 CAD
(In Time For Bozic)
208. Ангелина и Данило Рачић /Канада/ - $ 250 CAD
(In Time For Bozic)
209. Катарина Лукић /Канада/ - $ 250 CAD
(In Time For Bozic)
210. Наталија Е. /Канада/ - 50 €
(пројекти у Републици Српској)
211. Драгана О. /САД/ - 50 €
212. Предраг Т. /Канада/ - 30 €
213. Милош У. /Србија/ - 10 €
(Божићна акција)
214. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 €
(Божићна акција)
215. Ана Н. /Велика Британија/ - 100 €
216. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 50 €
217. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 15 €
218. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
219. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
220. Душан С. /САД/ - $ 15
221. Марко С. /САД/ - $ 30
222. Слађана М. /Аустралија/ - 30 €
(Божићна акција)
223. Светлана Ј. /Холандија/ - 30 €
(Божићна акција)
224. Александар В. /Србија/ - 200 дин.
225. Јасмина П. /Србија/ - 500 дин.
226. Дара Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
(Божићна акција)
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227. Бојана Б. /Србија/ - 2.000 дин.
228. Јован П. /Србија/ - 3.000 дин.
229. Богдан Г. /Србија/ - 6.000 дин.
230. Хуманитарна журка лековачких
студената /Србија/ - 7.010 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
231. Милан Г. /Канада/ - 100 €
(за породицу Столић са КиМ)
232. Анонимно /САД/ - 100 €
233. Анонимно /Србија/ - 10 €
(Божићна акција)
234. Милан М. /Немачка/ - 30 €
(Божићна акција)
235. Милена Д. /Немачка/ - 20 €
(Божићна акција)
236. Синиша Л. /Аустрија/ - 10 €
237. Драгиша С. /САД/ - 50 €
238. Гордана Т. /Швајцарска/ - 100 €
(Божићна акција)
239. Даница Ј. /Србија/ - 30 €
240. Снежана С. /Аустралија/ - 50 €
241. Драган Н. - 30 €
242. Српско друштво из Хамбурга /Немачка/ 732,1 € (Божићна акција)
243. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ - 20 €
244. Весна Н. /Швајцарска/ - 5 CHF
245. Јела Н. /САД/ - $ 15
246. Никола М. /САД/ - $ 40
247. Борис М. /САД/ - $ 50
248. Хуманитарна журка-Kафе бар Кафаница
Приједор /Република Српска/ - 654,60 КМ + 2 €
(Божићна акција)
249. Александра Ђ. /Канада/ - 20 €
250. Слободан Т. /Норвешка/ - 500 NOK
251. Петар Т. /Норвешка/ - 500 NOK
252. Марко Т. /Србија/ - 15.000 дин.
253. Ђорђије Б. /Србија/ - 2.000 дин.
(Божићна акција)
254. Татјана С. /Србија/ - 1.000 дин.
255. Ервин Т. /Србија/ - 1.000 дин.
(Божићна акција)
256. Роберт К. /Србија/ - 1.000 дин.
(Божићна акција)
257. Дејан Т. /Србија/ - 1.000 дин.
(Божићна акција)
258. Зорица С. /Аустрија/ - 20 €
259. Влајко, Беч /Аустрија/ - 20 €
260. Б. С. /Аустрија/ - 30 €

Месечни извештај за децембар2016.

261. Данка П. /Аустрија/ - 20 €
262. Данијела М. /Немачка/ - 10 €
263. Драган З. /Немачка/ - 10 €
264. Ранко М. /САД/ - 15 €
(Божићна акција)
265. Јелена Р. /САД/ - 15 €
(Божићна акција)
266. Биљана Ц. /Канада/ - 50 €
(Божићна акција)
267. Милица П. /Србија/ - 15 €
268. Горан Г. /Швајцарска/ - 70 €
(Божићна акција)
269. Зоран П. /Аустрија/ - 30 €
270. Драган М. /Србија/ - 30 €
271. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
272. Andreas C. /Немачка/ - 50 €
273. Анонимно /Данска/ - 50 €
274. Теодора С. /Француска/ - 10 €
275. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
276. Васка Т. - 10 €
277. Ана В. /Србија/ - 20 €
(Божићна акција)
278. Хуманитарна журка-Kафе бар Камењара
Приједор /Република Српска/ - 852,5 КМ
279. Стево К. /Норвешка/ - 100 €
(Божићна акција)
280. Богдан Ч. /Република Српска/ - 10 €
(Божићна акција)
281. Зоран О. /Немачка/ - 15 €
(пројекти у Републици Српској)
282. Драгана П. /Канада/ - 50 €
(Божићна акција)
283. Ненад С. /Канада/ - 50 €
284. Радан Ж. /САД/ - 30 €
285. Радмила К. /САД/ - 50 €
286. Татјана М. /САД/ - 10 €
287. Радован А. /Немачка/ - 10 €
288. Данијел П. /САД/ - $ 25
289. Милан Д. /САД/ - $ 25
290. Илија В. /САД/ - $ 10
291. Милан Д. /САД/ - $ 100
292. Милан Т. /САД/ - $ 20
293. Саша С. /САД/ - $ 60
294. Милорад Р. /Црна Гора/ - $ 20
(Божићна акција)
295. Дејан Д. /САД/ - $ 20
296. Петар П. /САД/ - $ 50
297. Драгомир С. /Канада/ - $ 100
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298. Срђан П. /САД/ - $ 100
299. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 50
300. Protecta electronic system /Аустралија/ - $ 30
301. Лазар Н. /Србија/ - 5 €
302. Бранко М. /Србија/ - 200 дин.
303. Милена О. /Србија/ - 500 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
304. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
305. Урош С. /Србија/ - 500 дин.
306. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
307. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
308. Ивана С. /Србија/ - 1.000 дин.
309. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
310. Ивана М. /Србија/ - 5.000 дин.
311. Јован Р. /Србија/ - 9.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
312. Анонимно /Данска/ - 100 €
(Божићна акција)
313. Игор В. /САД/ - 10 €
(Божићна акција)
314. Дејан Б. /Аустрија/ - 20 €
315. Оливера Ј. /Србија/ - 30 €
(Божићна акција)
316. Милош Б. /Аустралија/ - 15 €
(Божићна акција)
317. Јована А. /Швајцарска/ - 30 €
(Божићна акција)
318. Наташа М. /Немачка/ - 200 €
319. Раско П. /Аустрија/ - 20 €
320. Александар Б. /Аустрија/ - 20 €
321. Милош Ј. /Аустрија/ - 20 €
322. Данијел и Мануела Ж. /Аустрија/ - 30 €
323. Владета М. /Аустрија/ - 100 €
324. Фудбалски турнир у Бечу /Аустрија/ - 215,24 €
325. Наташа М. /Немачка/ - 50 €
326. Мирослав С. /Немачка/ - 50 €
327. Радован Г. /Немачка/ - 100 €
328. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
329. Весна Ђ. /Швајцарска/ - 500 CHF
330. Владимир М. /САД/ - $ 25
331. Philip T. /САД/ - $ 50
332. Растко Т. /САД/ - $ 200
333. Данка Мандић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
334. Анонимно /Канада/ - $ 75 CAD
(In Time For Bozic)
335. Mери Живић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)

Месечни извештај за децембар2016.

336. Анонимно /Велика Британија/ - 70 €
337. Анонимно /Србија/ - 10 €
(Божићна акција)
338. Бојан Р. /Норвешка/ - 500 NOK
(Божићна акција)
339. Жељко Б. /Србија/ - 500 дин.
340. Ненад Р. /Србија/ - 2.000 дин.
341. Александар Ж. /Србија/ - 2.000 дин.
(Божићна акција)
342. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин.
343. Мирослав К. /Србија/ - 6.000 дин.
344. Ђ. Т. /Србија/ - 150.000 дин.
345. Милица М. /Србија/ - 40 €
346. Давор Д. /Црна Гора/ - 10 €
347. Небојша М. /Србија/ - 20 €
348. Златко Е. /Аустрија/ - 10 €
349. Бојан Б. - 50 €
350. Светлана Ј. /Холандија/ - 50 €
(Божићна акција)
351. Александра Љ. /Аустрија/ - 30 €
352. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
353. Јован С. /Немачка/ - 40 €
354. Васа Ђ. /Швајцарска/ - 20 CHF
355. Братислав и Маријана Ц. /Швајцарска/ 100 CHF
356. Станко П. /Канада/ - 70 € (из Торонта за КиМ)
357. Benevity giving platform /САД/ - $ 216,15
358. Давид Г. /САД/ - $ 50
359. Славица П. /САД/ - $ 25
360. Ненад Г. /САД/ - $ 50
361. Silicon Valley Serbian Entrepreneurship
Club /САД/ - $ 1.600
362. Бора и Драга Драгашевић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
363. Петра Пајкић /Канада/ - $ 40 CAD
(In Time For Bozic)
364. Душанка Тубић /Канада/ - $ 20 CAD
(In Time For Bozic)
365. Бисерка Томић /Канада/ - $ 10 CAD
(In Time For Bozic)
366. Гина и Живко Дончић /Канада/ - $ 20 CAD
(In Time For Bozic)
367. Боба Зебић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
368. Радмила Бароне /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
369. Клара Штиглић /Канада/ - $ 300 CAD
(In Time For Bozic)
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370. Тања Глишин и Слободан Кнежевић /Канада/ - $
250 CAD
(In Time For Bozic)
371. Душица Ивановић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
372. Анонимно /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
373. Ангелина и Данило Рачић /Канада/ - $ 50 CAD
(слава породице Кубура)
374. Милован М. /САД/ - $ 55
(Божићна акција)
375. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин.
376. Ресторан Језеро /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
377. Kotex promet /Србија/ - 7.500 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
378. Миодраг П. /Република Српска/ - 30 КМ
379. Анонимно /Холандија/ - 10 €
380. Славиша С. /Аустрија/ - 10 €
381. Стеван П. /Немачка/ - 60 €
382. UKOGF Foundation /САД/ - $ 76,15
383. Сања Т. /САД/ - $ 25
384. Милан Ђ. /САД/ - $ 10
385. Александар Г. /САД/ - $ 100
386. Слободан Вуковић /Канада/ - $ 100,16 CAD
(In Time For Bozic)
387. Нада и Жарко Трбојевић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
388. Феодор М. /Црна Гора/ - 10 €
389. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
390. Милица Ђ. /САД/ - 30 €
(Божићна акција)
391. Бошко Ђ. /Србија/ - 10 €
392. Биљана Ц. /Канада/ - 25 €
393. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
394. Дубравка /Србија/ - 300 дин.
395. Радмила И. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
396. Мирко И. /Србија/ - 2.000 дин.
397. Сергеј Ц. /Србија/ - 3.000 дин.
398. Crater studio d.o.o. Beograd /Србија/ 24.730,86 дин. (пројекти на Косову и Метохији)
399. Драгана М. /УАЕ/ - 50 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
400. Анонимно /САД/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
401. Немања Р. /Шведска/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)

Месечни извештај за децембар2016.

402. Бојан Р. /Немачка/ - 50 €
(Божићна акција)
403. Светлана С. /Немачка/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
404. Јелена Р. /САД/ - 10 €
405. Марко С. /САД/ - 50 €
406. Александар М. /Аустрија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
407. Јован Ј. /САД/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
408. Марија Т. /САД/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
409. Бојана Р. /Швајцарска/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
410. Тања Г. /Шведска/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
411. Катарина /Шведска/ - 20 €
(пројекти на Косову и Метохији)
412. Анонимно /Норвешка/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
413. Јелена П. /Аустрија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
414. Анонимно /Србија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
415. Милорад С. /Србија/ - 100 €
416. Милош М. /Аустрија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
417. Жељко П. /Швајцарска/ - 70 €
418. Бранка А. /Италија/ - 50 €
419. Љубиша М. /Србија/ - 50 €
420. Вања К. /САД/ - 30 €
(Божићна акција)
421. Даница Ј. /Србија/ - $ 18
(за породицу Стојановић са КиМ)
422. Анонимно /Велика Британија/ - 55 €
423. Илија В. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
424. Ненад С. /Србија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
425. Ненад С. /Србија/ - 50 €
(Божићна акција)
426. Анонимно /Швајцарска/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
427. Братислав Г. /САД/ - 50 €
428. Маја Л. /САД/ - 30 €
(Божићна акција)
429. Дарко П. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)

Хуманитарна организација Срби за Србе

71

Списак СЗС
донатора
430. Ђорђе К. /Велика Британија/ - 30 €
431. Иван М. /Србија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
432. Бојан Л. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
433. Ивана М. /Канада/ - 10 € (Божићна акција)
434. Анонимно /Канада/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
435. Стеван Г. /САД/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
436. Милан В. /САД/ - 10 €
437. Фамилија Илишић /Шведска/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
438. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 €
439. Анонимно /Велика Британија/ - 25 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
440. Милан С. /Аустралија/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
441. Данијела Ј. И. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
442. Анонимно /Холандија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
443. Далибор В. /Словенија/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
444. Слађана С. /Аустралија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
445. Анонимно /САД/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
446. Анонимно /Аустрија/ - 500 €
447. Никола Ј. /Норвешка/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
448. Анонимно /Србија/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
449. Горан Ђ. /Србија/ - 15 €
450. Стево Ј. /Аустралија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
451. Анонимно /Србија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
452. Марко М. /Србија/ - 15 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
453. Ана В. /Србија/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
454. Иван А. /Швајцарска/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
455. Јулија Д. /САД/ - 20 €
456. Анђела Ц. /Холандија/ - 30 €
457. Богдан М. - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
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458. Филип П. - 10 €
459. Данијел М. - 4,98 €
460. Бојан М. - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
461. Бојан М. - 20 €
462. Милан Н. - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
463. Фамилија Кркљић - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
464. Горан К. - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
465. Игор Ш. /Шведска/ - 50 SEK
(за породицу Стојановић са КиМ)
466. Анонимно /Норвешка/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
467. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
468. Дејан Д. /Швајцарска/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
469. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 20 CHF
470. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
471. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF
472. Хуманитарна журка-Kафе бар Тераса
Приједор /Република Српска/ - 475 КМ + 60 €
(Божићна акција)
473. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 102,3
474. Вељко Н. /Канада/ - $ 75
475. www.designswww.com /САД/ - $ 25
476. Марта С. /Канада/ - $ 25
477. Маријана М. /САД/ - $ 20
478. Марко Г. /САД/ - $ 30
479. Наталија В. /САД/ - $ 100
(за породицу Стојановић са КиМ)
480. Немања С. /САД/ - $ 20
481. Милош М. /САД/ - $ 50
(за породицу Стојановић са КиМ)
482. Драган Г. /САД/ - $ 20
(за породицу Стојановић са КиМ)
483. Симо Х. /САД/ - $ 50
484. Г. Т. /САД/ - $ 30
485. Виолет В. /САД/ - $ 25
486. Nick J. /САД/ - $ 25
487. Драшко Г. /САД/ - $ 25
488. Нецко и Весна Ђ. /САД/ - $ 100
489. Нада Р. /САД/ - $ 400
490. Charlie R. /САД/ - $ 2.000
491. Раде Рајевац /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
492. Милан К. /Швајцарска/ - 50 €
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493. Владимир В. /Црна Гора/ - 100 €
494. Слађана, Ацо и Бранко /Словенија/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
495. Срђан К. /Канада/ - 50 €
496. Никола Ш. /САД/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
497. Православно братство Ђурђевац,
Будва /Црна Гора/ - 300 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
498. Јована Р. /САД/ - 50 €
499. Анонимно /Србија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
500. Анонимно /Италија/ - 50 € (Божићна акција)
501. Анастасија Ш. /Аустрија/ - 100 €
502. Анонимно /САД/ - 10 €
503. Марко Д. /Србија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
504. Анастасија Ш. /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
505. Ивана С. /Србија/ - 200 дин.
506. Марко В. /Србија/ - 200 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
507. Ђорђе Г. /Србија/ - 200 дин.
508. Мирослав С. /Србија/ - 300 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
509. Иван С. /Србија/ - 500 дин.
510. Ђорђе Ј. /Србија/ - 500 дин.
511. Меланија П. /Србија/ - 800 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
512. Марко Д. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
513. Љиљана В. Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
514. Татјана С. /Србија/ - 1.000 дин.
515. Горан Н. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
516. Петар Ш. /Србија/ - 1.000 дин.
517. Алекса Е. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
518. Јелена Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
519. ХХХ /Србија/ - 2.000 дин.
520. Дуња М. /Србија/ - 2.000 дин.
521. Анонимно /Србија/ - 2.250 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
522. Урош В. /Србија/ - 3.000 дин.
523. Весна П. /Србија/ - 5.000 дин.
524. Александар Р. /Србија/ - 5.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)

Месечни извештај за децембар2016.

525. Момир П. /Србија/ - 12.500 дин.
526. Савез рачуновођа и ревизора /Србија/ - 30.000
дин. (за породицу Стојановић са КиМ)
527. Владимир В. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
528. Небојша С. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
529. Саша М. /Црна Гора/ - 5 €
530. Биљана Т. и Антонио С. /Италија/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
531. Хелена М. /Велика Британија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
532. Сања Т. /Аустрлија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
533. Анонимно /Немачка/ - 20 €
534. Борис М. /Немачка/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
535. Иван Ј. /Аустрија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
536. Данијел Р. /Италија/ - 10 €
537. Анонимно /Холандија/ - 10 €
(Божићна акција)
538. Бранка /Босна и Херцеговина/ - 5 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
539. Срећко Ш. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
540. Алекса Ц. /Канада/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
541. Анонимно /Италија/ - 10 €
542. Анонимно /Велика Британија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
543. Гордана Ј. /Шпанија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
544. Анонимно /САД/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
545. Анонимно /Немачка/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
546. Aндреја С. /САД/ - 10 €
547. Богољуб Б. /Аустралија/ - 15 €
548. Дејан В. /Канада/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
549. Александар Ц. /Аустралија/ - 100 €
550. Бојан Г. /САД/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
551. Сретен М. /Аустралија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
552. Владимир Л. /Србија/ - 100 €
(Божићна акција)

Хуманитарна организација Срби за Србе

73

Списак СЗС
донатора
553. Александар Р. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
554. Гордан С. /Аустралија/ - 50 €
555. Анонимно /Босна и Херцеговина/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
556. Стефани Н. /Немачка/ - 50 €
557. Милица С. /Аустрија/ - 50 €
(пројекти у Републици Српској)
558. Милица С. /Аустрија/ - 50 €
(пројекти у Црној Гори)
559. Анонимно /Република Српска/ - 4 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
560. Анонимно /Аустрлија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
561. Денис Р. /САД/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
562. Симке /САД/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
563. Анонимно /Шпанија/ - 30 €
564. Игор В. /САД/ - 25 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
565. Слободан С. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
566. Милош С. /САД/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
567. Марта и Дамир Ђ. /Француска/ - 300 €
568. Душан Ц. /САД/ - 20 €
569. Анонимно /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
570. Данко Ј. /Србија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
571. Анонимно /Аустрија/ - 200 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
572. Анонимно /Велика Британија/ - 10 €
573. Ивана П. /САД/ - 70 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
574. Мирослав и Снежана И. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
575. Марко С. /Швајцарска/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
576. Биљана Д. /САД/ - 30 €
577. Анонимно /Шведска/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
578. Анонимно /Шведска/ - 15 €
579. Жељка В. /САД/ - 50 €
580. Анонимно /САД/ - 10 €
581. Аћим М. /Србија/ - 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)

Месечни извештај за децембар2016.

582. Биљана Ц. /Канада/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
583. Анонимно /Република Српска/ - 30 €
(пројекти у Републици Српској)
584. С. Видаковић /Швајцарска/ - 50 €
(Божићна акција)
585. Анонимно /Црна Гора/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
586. Рајко К. /Црна Гора/ - 10 €
(Божићна акција)
587. Анонимно /УАЕ/ - 200 €
588. Далибор С. /Румунија/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
589. Маринко С. /Немачка/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
590. Анонимно /Швајцарска/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
591. Јасмина Г. /Швајцарска/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
592. Анка Д. /Аустрија/ - 50 €
593. Бобан А. /Швајцарска/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
594. Душица М. /Република Српска/ - 10 €
(пројекти у Републици Српској)
595. Анонимно /Србија/ - 50 €
596. Гордан Г. /Аустралија/ - 70 € (Божићна акција)
597. Даринка Ђ. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
598. Ранко М. /САД/ - 10 €
599. Владимир Р. /Аустрија/ - 150 €
(Божићна акција)
600. Игор К. /Србија/ - 2 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
601. Богдан Ђ. /Холандија/ - 30 €
602. Горан Р. /Шведска/ - 80 €
603. Милица В. /САД/ - 50 €
604. Бојан Ј. /Аустрија/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
605. Никола П. /САД/ - 100 €
606. Зоран П. /Аустрлија/ - 30 €
607. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
608. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 €
609. Милорад К. - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
610. Ана Ј. /Република Српска/ - 0,91 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
611. Ангела О. /Аустрaлија/ - $ 40 AUD
(за породицу Стојановић са КиМ)
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612. Дијана Ч. /Шведска/ - 150 SEK
(за породицу Стојановић са КиМ)
613. Душан В. - 65,77 €
614. Марко С. - 10 €
615. Милош К. - 20 €
616. Санда Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
(за породицу Стојановић са КиМ)
617. Горан Л. /Немачка/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
618. Душко М. - 1 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
619. Рада С. /Норвешка/ - 500 NOK
(за породицу Стојановић са КиМ)
620. Светлана Т. /Норвешка/ - 150 NOK
(за породицу Стојановић са КиМ)
621. Данијела Пржуљ /Канада/ - $ 20 CAD
(In Time For Bozic)
622. Дејан Грбић /Канада/ - $ 70 CAD
(In Time For Bozic)
623. Зана Зеленовић /Канада/ - $ 100 CAD
(за породицу Стојановић са КиМ)
624. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25
625. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
626. Биљана Б. /САД/ - $ 15
627. Срђан М. /САД/ - $ 25
628. Вељко С. /САД/ - 18,64 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
629. Милан Ш. /САД/ - $ 10
630. Torin R. /САД/ - $ 40
631. Иван М. /САД/ - $ 50
632. Сара З. /САД/ - $ 15
633. Даниел М. /САД/ - $ 20
(за породицу Стојановић са КиМ)
634. Анкица Д. /САД/ - $ 25
635. Тања Р. /САД/ - $ 20
636. Владимир И. /САД/ - $ 50
(за породицу Стојановић са КиМ)
637. Ђорђе И. /САД/ - $ 50
638. Александар Д. /САД/ - $ 100
639. Зоран В. - $ 71,79
640. Синиша С. - $ 40
641. Немања Т. - $ 50
642. Никола К. - $ 100
(за породицу Стојановић са КиМ)
643. Александар Ђ. - $ 50
(за породицу Стојановић са КиМ)
644. Јелена Б. Д. /Аустрија/ - 30 €
645. Милош /Швајцарска/ - 50 €

Месечни извештај за децембар2016.

646. Марко-Атина /Грчка/ - 1.000 дин.
647. Висока туристичка школа у БГ /Србија/ - 2.958
дин.(СЗС донаторска кутија)
648. Дражен К. /Канада/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
649. Анонимно /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
650. Анонимно /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
651. Јован Бркић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
652. КСС Кнегиња Зорка /Канада/ - $ 1.000 CAD
(In Time For Bozic)
653. Наташа и Милош Костић /Канада/ - $ 10.000
CAD (за покој душе Ранка Костића)
(In Time For Bozic)
654. Драгослав С. /САД/ - $ 200
655. Божићни хуманитарни триатлон у
Земуну /Србија/ - 25.300 дин.
656. Урош С. /Србија/ - 100 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
657. Никола Б. /Србија/ - 200 дин.
658. Вељко Ђ. /Србија/ - 250 дин.
659. Милољуб Ј. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
660. Маријана Т. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
661. Александар Ж. /Србија/ - 500 дин.
662. Слободан Д. /Србија/ - 500 дин.
663. Мирјана Е. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
664. Слађана С. /Србија/ - 1.000 дин.
(Божићна акција)
665. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
666. Никола В. /Србија/ - 1.300 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
667. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
668. Новица А. /Србија/ - 1.400 дин.
669. Слађана С. /Србија/ - 1.500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
670. Јасна М. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
671. Маша М. /Србија/ - 2.000 дин.
672. Јасмина и Милован М. /Србија/ - 2.000 дин.
673. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин.
674. Предраг Н. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
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675. Еl-met sistem /Србија/ - 4.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
676. Душан Б. /Србија/ - 5.000 дин.
677. Ненад С. /Србија/ - 5.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
678. Никола Љ. /Србија/ - 5.000 дин.
679. Ђорђе М. /Србија/ - 6.500 дин.
680. Божидар Р. /Србија/ - 10.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
681. Саша М. /Србија/ - 10.000 дин.
682. Породица Орељ /Србија/ - 15.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
683. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 120.922 дин.
684. Тамара и Леонардо Ш. /Немачка/ - 20 €
(Божићна акција)
685. Андреа Ф. /САД/ - 15 €
686. Милан С. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
687. Анонимно /Норвешка/ - 30 €
688. Анонимно /Република Српска/ - 5 €
689. Анонимно /Аустралија/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
690. Жељко К. /Србија/ - 5 €
691. Михајло Ч. - 5,5 €
692. Слободан В. /Шведска/ - 100 €
693. Јелена П. /Аустрија/ - 15 €
694. Жељко М. /Аустрија/ - 5 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
695. Светлана Ј. /Холандија/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
696. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
697. Хуманитарни пикадо турнир у
Нирнбергу /Немачка/ - 1.265 €
698. Јово В. /САД/ - $ 20
699. Дејан И. /Швајцарска/ - 10 CHF
700. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
701. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
702. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
703. Иван и Санела С. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за породицу Стојановић са КиМ)
704. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
705. Дејан В. /Швајцарска/ - 100 CHF
(за породицу Стојановић са КиМ)
706. Татјана Л. /Република Српска/ - 50 КМ
(пројекти на Косову и Метохији)
707. Игор Ђ. /Црна Гора/ - 68 €
708. Олег К. /Аустралија/ - 150 €
(за породицу Стојановић са КиМ)

Месечни извештај за децембар2016.

709. Спасоје В. /Босна и Херцеговина/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
710. Јелена Ђ. /Србија/ - 500 дин.
711. Дејан Б. /Србија/ - 500 дин.
712. Игор М. /Србија/ - 1.000 дин.
713. Марко М. /Србија/ - 1.000 дин.
(Божићна акција)
714. Драган М. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
715. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин.
716. Зора Г. /Србија/ - 2.000 дин.
717. Exmetakom /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
718. Лидија Р. /Србија/ - 4.500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
719. Дејан М. /Србија/ - 5.000 дин.
720. Александар К. /Србија/ - 5.000 дин.
721. Balkan Wine Project /Србија/ - 11.000 дин.
722. Верица Р. /Србија/ - 20.000 дин.
723. Анонимно /Немачка/ - 200 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
724. Анонимно /Канада/ - 200 €
(пројекти на Косову и Метохији)
725. Анонимно /Република Српска/ - 5 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
726. Анонимно /Немачка/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
727. Војислав Б. /САД/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
728. Драгана Ш. Љ. /Шведска/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
729. Срђан Г. /Србија/ - 10 €
730. Бојан Р. /Немачка/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
731. Филип Т. /Велика Британија/ - 50 €
732. Анонимно /Немачка/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
733. Анонимно /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
734. Бојан Н. /Аустралија/ - 50 €
735. Маја С. /САД/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
736. Сања Ц. /Канада/ - 50 €
737. Момир Г. /Канада/ - 15 €
738. Борка М. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
739. Зоран С. /Оман/ - 100 €

Хуманитарна организација Срби за Србе

76

Списак СЗС
донатора
740. Породица Благојевић /САД/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
741. С. Ристић /Француска/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
742. Данијела Т. /Норвешка/ - 50 €
(Божићна акција)
743. Анонимно /Србија/ - 10 €
744. Гордана /Аустрија/ - 20 €
745. Тања Л. и Зоран С. /Италија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
746. Невена П. /Немачка/ - 15 €
747. Лазар П. /Немачка/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
748. В.М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
749. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
750. Далибор С. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за породицу Стојановић са КиМ)
751. Милица С. Ј. /Швајцарска/ - 200 CHF
(за породицу Стојановић са КиМ)
752. Петар Ц. - $ 13,86
753. Милан Ш. /САД/ - $ 15
754. Лазар Ш. /САД/ - $ 20
755. Драгана Б. /САД/ - $ 30
756. Данијел Ј. /САД/ - $ 100
757. Синиша А. /Аустралија/ - 100 €
758. Драгана и Момир Кубура /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
759. Саша Крсмановић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
760. George и Jessica Тијанић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
761. Душан Суботић /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
762. Горан Војводић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
763. Brian и Dana Mitchell /Канада/ - $ 1.000 CAD
(In Time For Bozic)
764. Станислав Стевановић /Канада/ - $ 500 CAD
(за породицу Стојановић са КиМ)
765. Стефан М. /Србија/ - 300 дин.
766. Срдан З. /Србија/ - 500 дин.
767. Милан и Бориша К. /Србија/ - 500 дин.
768. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
769. Михаило Б. /Србија/ - 1.000 дин.
770. Љубомир и Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин.
771. Ђорђе Н. /Србија/ - 1.250 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)

Месечни извештај за децембар2016.

772. Ивана М. /Србија/ - 1.500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
773. Драгана К. /Србија/ - 1.600 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
774. Стево Л. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
775. Ненад Р. /Србија/ - 2.000 дин.
776. Весна Ђ. /Србија/ - 2.000 дин.
(Божићна акција)
777. Игор Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
778. Слободан Б. /Србија/ - 2.055 дин.
779. Весна Ђ. /Србија/ - 3.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
780. Оливера С. /Србија/ - 5.000 дин.
(Божићна акција)
781. Милица М. /Србија/ - 5.000 дин.
782. Стефан С. /Србија/ - 22.000 дин.
783. ДИС маркет Ниш /Србија/ - 292.200 дин.
(СЗС донаторска кутија)
784. Анонимно /САД/ - 200 €
785. Петар М. /Немачка/ - 30 €
786. Милан С. /Аустрија/ - 30 €
787. Горан Г. /Канада/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
788. Иван Ђ. /Аустрија/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
789. Момир Г. /Канада/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
790. Наташа Р. /Канада/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
791. Дражо К. /Канада/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
792. Анонимно /Канада/ - 30 €
793. Златан С. /Аустрија/ - 100 €
794. Срђан К. /Канада/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
795. Иван Ђ. /Аустрија/ - 5 €
796. Небојша П. /Србија/ - 10 €
797. Борис С. /Швајцарска/ - 35 €
798. Ивица П. - 30 €
799. Богдан Ш. /Немачка/ - 20 €
800. Радмила П. /САД/ - $ 20
801. Славиша и Јован М. /Република Српска/ - 10 КМ
802. Дарко Р. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
803. Далибор Р. /Норвешка/ - 1.000 NOK
(за породицу Стојановић са КиМ)

Хуманитарна организација Срби за Србе

77

Списак СЗС
донатора
804. Зорица Н. /Норвешка/ - 900 NOK
(за породицу Стојановић са КиМ)
805. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
806. Драгиша А. /Аустрија/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
807. Ана Ж. /Немачка/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
808. Срђан К. /Немачка/ - 50 €
809. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF
810. Дејан Н. /Швајцарска/ - 50 CHF
811. Нада И. М. /Швајцарска/ - 50 CHF
812. Анонимно /САД/ - $ 5
(пројекти у Крајини)
813. Весна М. /САД/ - $ 20
(за породицу Стојановић са КиМ)
814. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50
815. Ранко М. /САД/ - $ 100
816. Радислав Ђ. /Италија/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
817. Винка Милосављевић /Канада/ - $ 60 CAD
(In Time For Bozic)
818. Алекса и Немања Пјанић /Канада/ - $ 150 CAD
(In Time For Bozic)
819. Радмила и Богдан Пјанић /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
820. Нада и Никола Тијанић /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
821. Ник Лукић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
822. Ирена Ратковић /Канада/ - $ 25 CAD
(In Time For Bozic)
823. Олга и Џон Лукић /Канада/ - $ 250 CAD
(In Time For Bozic)
824. Нада и Александар Павлица/Канада/- $200 CAD
(In Time For Bozic)
825. Милан Павић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
826. Саша Бјелица /Канада/ - $ 50 CAD
(за породицу Стојановић са КиМ)
827. Bloor Optical Торонто, донаторска
кутија /Канада/ - $ 45 CAD
828. Породица Кукуљ Кордун /Србија/ - 500 €
(пројекти у Крајини)
829. Породица Коцић Ниш /Србија/ - 500 €
(пројекти у Крајини)
830. Породица Дотлић Кордун /Србија/ - 100 €
(пројекти у Крајини)

Месечни извештај за децембар2016.

831. Славиша З. /Србија/ - 300 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
832. Стеван З. /Србија/ - 300 дин.
833. Уна Д. /Србија/ - 1.000 дин.
834. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин.
835. Валентина М. /Србија/ - 1.000 дин.
836. Олга В. К. /Србија/ - 1.000 дин.
837. Димитрије П. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
838. Александар Р. /Србија/ - 1.100 дин.
839. Јелена Д. Р. /Србија/ - 1.250 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
840. Жикица и Александар Ђ. /Србија/ - 2.000 дин.
841. Михајло Ж. /Србија/ - 3.000 дин.
842. Милијана В. /Србија/ - 3.100 дин.
843. Бојан К. /Србија/ - 4.000 дин.
(Божићна акција)
844. Владан И. /САД/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
845. Никола Ф. /САД/ - 30 €
846. Анонимно /Канада/ - 50 €
847. Милош и Марина К. /САД/ - 20 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
848. Душан М. /Швајцарска/ - 50 €
(за пројекат „Тројка из блока")
849. Наташа М. /Немачка/ - 30 €
850. Марко М. /Србија/ - 12 €
851. Стефан В. /Шведска/ - 10 €
852. Милош Ц. /Канада/ - 30 €
853. Данило Т. /Србија/ - 10 €
(Божићна акција)
854. Наталија М. /Русија/ - 60 €
855. Маја Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
856. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
857. Драгана и Слободан Ђ. /Реп. Српска/ - 50 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
858. Вера Ј. /Република Српска/ - 200 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
859. Сања и Иван С. /Аустрија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
860. Стефан С. /Аустрија/ - 80 €
(Божићна акција)
861. Милица М. А. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
862. Љубица Ђ. /Немачка/ - 100 €
863. Бранко П. /Немачка/ - 100 €
864. Љубица Ж. /Немачка/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
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865. Љубица Ж. /Немачка/ - 150 €
866. Стан С. /Канада/ - 10 €
867. Младен Р. /Норвешка/ - 200 NOK
(за породицу Стојановић са КиМ)
868. Гордана М. /Норвешка/ - 200 NOK
(за породицу Стојановић са КиМ)
869. Милица М. /Норвешка/ - 400 NOK
870. Братисав С. и Илија К. /Швајцарска/ - 5 CHF
871. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF
872. Александар М. /Швајцарска/ - 50 CHF
873. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF
874. Милан Ш. /САД/ - $ 10
875. Бранкица П. /САД/ - $ 25
876. Ана Ф. /САД/ - $ 50
877. Зоран М. /САД/ - $ 100
878. OFAN INC. /САД/ - $ 100
879. Маша Ћулум /Канада/ - $ 50 CAD
(за породицу Стојановић са КиМ)
880. Радосав С. Андрић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
881. Бојана Перишић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
882. Душка Вукојевић /Канада/ - $ 200 CAD
(In Time For Bozic)
883. Djulijano Liker /Канада/ - $ 20 CAD
(In Time For Bozic)
884. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 300 CAD
(In Time For Bozic)
885. Јадранка Гајић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
886. Богданка Стамболија /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
887. Породица Вукосављевић /Канада/ - $ 150 CAD
(за породицу Стојановић са КиМ)
888. Игор Б. /Србија/ - 300 дин.
889. Далибор Б. /Србија/ - 300 дин.
890. Едгар С. /Србија/ - 350 дин.
891. Марко С. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
892. Немања Н. /Србија/ - 500 дин.
893. Зоран З. /Србија/ - 1.000 дин.
894. Данијела А. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
895. Дејана С. /Србија/ - 1.000 дин.
896. Бојана С. /Србија/ - 1.000 дин.
897. Милан Б. /Србија/ - 1.200 дин.
898. Здравко К. /Србија/ - 1.500 дин.
(Божићна акција)

Месечни извештај за децембар2016.

899. Јелена Ч. /Србија/ - 1.500 дин.
(Божићна акција)
900. Сузана В. /Србија/ - 2.000 дин.
901. Дечији кутак /Србија/ - 2.500 дин.
902. Марко С. /Србија/ - 5.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
903. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 5.000 дин.
904. Милена М. /Србија/ - 6.000 дин.
905. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
906. Бојана Б. /Србија/ - 7.000 дин.
(Божићна акција)
907. Монте видео доо /Србија/ - 10.000 дин.
908. Владимир Т. /Србија/ - 10.000 дин.
909. Војин Ц. /Србија/ - 20.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
910. Симо К. /Србија/ - 23.000 дин.
(за породицу Страјнић из Каћа)
911. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ 1 44.700 дин.
912. Денис Д. /Швајцарска/ - 100 €
(Божићна акција)
913. Анонимно /Аустралија/ - 50 €
914. Борислава Ј. /САД/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
915. Сања М. /Немачка/ - 15 €
(Божићна акција)
916. Сања М. /Немачка/ - 10 €
917. Анонимно /Канада/ - 100 €
918. Денис Р. /САД/ - 15 €
(Божићна акција)
919. Борис К. /Црна Гора/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
920. Анонимно /Србија/ - 5 €
921. Владимир и Петар Г. /Швајцарска/ - 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)
922. Вања Л. /Канада/ - 20 €
923. Бојана М. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
924. Немања М. /Република Српска/ - 20 КМ
925. СТР Каспер /Република Српска/ - 20 КМ
926. Огњен и Жељко С. /Република Српска/ - 38 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
927. Славица М. /Република Српска/ - 50 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
928. Лидија Р. /Република Српска/ - 50 КМ
929. Александра К. /Република Српска/ - 80 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
930. Александар Т. /Канада/ - $ 25
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931. Жељка Б. /САД/ - $ 50
(Божићна акција)
932. Дана и Игор Мрваљевић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
933. Породица Цвијетић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
934. Борика Вучинић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
935. Нада Лукић /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
936. МТ /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
937. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
938. Филип Г. /Србија/ - 1.000 дин.
939. Никола И. /Србија/ - 1.000 дин.
940. Миша Ј. /Србија/ - 1.500 дин.
941. Мирјана /Србија/ - 3.900 дин.
942. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
943. Бранка К. /Република Српска/ - 15 КМ
(за породицу Стојановић са КиМ)
944. Зденкa Б. /Црна Гора/ - 20 €
945. Весна П. /Норвешка/ - 100 NOK
(за породицу Стојановић са КиМ)
946. Иван М. /Србија/ - 5 €
947. Lily и Чедомир Ц. /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
948. Serbian Young Professionals /Канада/ - $ 143 CAD
(донаторска кутија у Royal Meats)
(In Time For Bozic)
949. Спортска школа Јунак /Канада/ - $ 100 CAD
(In Time For Bozic)
950. Наташа Урошевић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
951. Радомир Чарапић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
952. Дејан Ратков /Канада/ - $ 350 CAD
(In Time For Bozic)
953. Драгица и Јован Зиројевић /Канада/ - $ 50 CAD
(In Time For Bozic)
954. Др. Деса и Сава Бибић /Канада/ - $ 500 CAD
(In Time For Bozic)
955. Randi & Josh Wesolowski /САД/ - $ 50
956. Невена Ш. /Швајцарска/ - 5 CHF
957. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF
958. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF

Месечни извештај за децембар2016.

959. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за пројекате на Косову и Метохији и
Р. Српској)
960. Александар П. /Швајцарска/ - 100 CHF
961. Vanessa G. /Швајцарска/ - 150 CHF
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ДЕЦЕМБРУ: 64.848 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за децембар 2016. године
Србија
Почетно стање – 30.11.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за народне кухиње на Косову и Метохији - опремање продавнице у К.Митровици
Помоћ за породицу Симоновић, Косово и Метохија - материјал за изградњу штале
Помоћ за породицу Љиљак, Гроцка - грађевински материјал, радови, врата и прозори
Помоћ за породицу Миљковић, Ново Брдо, КиМ - крава са телетом
Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - кревети, душеци, шпорет на дрва, фрижидер
Помоћ за породицу Јовановић-Јанковић, Кладово - шпорет на дрва и феш машина
Помоћ за породицу Милуновић, Умка - електричарски и керамичарски радови
Помоћ за породицу Бошњаковић, С.Паланка - материјал за фасаду, мајстор
Помоћ за породицу Николић, Обреновац - кревет на спрат
Помоћ за породицу Милићевић, Омољица - трошкови пријаве пребивалишта
Помоћ за породицу Бошковић, Обреновац - материјал за купатило
Помоћ за породицу Николић, Приједор, Р.Српска - набавка фрезе
Помоћ за породицу Марјановић, Приједор, Р.Српска - прикључне машине за трактор
Помоћ за породицу Кракић, И.Сарајево, Р.Српска - када, веш машина, ормар, молерај
Помоћ за породицу Чекић, Бањалука, Р.Српска - набавка кревета
Помоћ за породицу Милачић, Подгорица, Ц.Гора - мајстор, мат. за купатило, дрва за зиму
Oперативни трошкови
Трошкови набавке малих донаторских кутија за потребе прикупљања донација
Трошкови израде промотивних кеса за СЗС и Тројка из блока
Трошкови штампања захвалница за спонзоре турнира Тројка из блока
Трошкови слања годишњег СЗС извештаја у САД
Трошкови израде пехара и медаља за турнир Тројка из блока
Трошкови пута у Републику Српску приликом обиласка породица
Трошкови пута у Каћ приликом посете породице Страјнић
Трошкови израде плаката за спонзоре турнира тројка из блока
Трошкови пута у Лозницу приликом посете породице Миловановић
Трошкови пута у Умку, Обреновцу и Гроцку приликом посете породицама
Трошкови пута у Шабац приликом посете породицама
Трошкови израде пехара за Божићни хуманитарни триатлон у Земуну
Трошкови промоције турнира Тројка из блока
Трошкови пута у С.Паланку приликом посете породицама
Трошкови пута у Обреновац и Умку приликом посете породицама
Трошкови пута у Нови Сад за потребе турнира Тројка из блока
Трошкови пута у Руму за потребе турнира Тројка из блока
Трошкови пута у Гроцку приликом посете породице Љиљак
Трошкови израде плаката за хуманитарни триатлон у Земуну
Трошкови пута у Омољицу приликом посете породице Милићевић
Трошкови обиласка породица
Трошкови слања годишњег СЗС извештаја у Аустрији
Трошкови пута у Беч у циљу промоције организације
Трошкови пута у Бањалуку приликом посете породице Кракић
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларија
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
Административни трошкови канцеларије у Београду
Годишњи трошак воде за канцеларију у Београду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Немачке у Црну Гору
Крајње стање – 31.12.
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Црна Гора

РСД
703.204
1.770.276
0
-1.112.144
-325.000
-220.000
-208.198
-160.000
-82.998
-47.498
-35.330
-16.000
-12.000
-2.800
-2.321

ЕУР
286
503
0
-506

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
12.147
13.641
844
2.906
2.190
2.666
0
0
0
-13.485
-3.982
0

-4.900

УСД
9.057
10.654
-159
0

ЦАД
5.379
22.473
0
0

НОК
2.500
5.450
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
25.181
17.622
-406
0

-10

-25

0

-2.680

САД

Канада Норвешка

-3.982

-4.004
-2.400
-1.461
-720
-632.511
-53.996
-50.724
-28.005
-28.000
-22.135
-15.230
-8.900
-6.939
-5.240
-4.000
-3.240
-3.002
-3.000
-2.680
-2.500
-2.380
-2.240
-2.000
-1.944
-1.500
-1.500

-506
-31

-349

-24

-71

-395
-30
-1.630
-180.000
-111.030
-24.460
-8.680
-5.000
-13.988
-20.544
-18.024

-31

-70
-26
-185
-67

-24

-34

-5

-71

-72
-20
-10
-20
-37
0
728.825

1.200
1.200
1.451

0

0

1.219

11.825

-1.200
-1.200
2.240

0

0

0

-2.091
0

19.542

27.828

7.950

39.717
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
ДРЖАВА
Србија
Сједињене Америчке Државе
Канада
Немачка
Швајцарска
Аустрија
Република Српска

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
255
184
133
73
58
55
34

Месечни извештај за децембар2016.

Аустралија
Норвешка
Холандија
Шведска
Црна Гора
Велика Британија
Италија
Француска
Остале државе
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21
14
14
11
10
10
8
51

82

Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2016. години

Број примљених донација у 2016. години
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за децембар од 2006. – 2016. године

Број примљених донација за децембар
од 2006. – 2016. године

Месечни извештај за децембар2016.
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Могућности
донирања СЗС

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.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro):
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Донирање путем смс порука:
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, 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
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

7. Рачун у Републици Српској:
Бр. рачуна: 56201281300241-58,
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031
SWIFT: RAZBBA22
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,
Dobroslava Jevđevića, Pale 71420
8. Рачун у Немачкој:
VR Bank 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. Рачун у Норвешкој:
DNB Bank Бр. рачуна: 1503 83 80483
IBAN: NO92 1503 8380 483
SWIFT: DNBANOKKXXX
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for
Serbere
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe

Месечни извештај за децембар2016.

Хуманитарна организација Срби за Србе

85

„Поносна песма“ – Добрица Ерић
...Нагрдише ми земљу, оноћише ми дане,
Зацрнише ми сунце, па се јежим и срдим,
Ољагаше ми име и презиме, кућу и укућане,
Ал ја се опет поносим што сам Србин!
Кажу да сам дивљак и да нисам у праву,
Што браним своју кућу, свој крст и крсну славу,
А они мени у мојој рођеној Земљи ударају међе,
прекрајају тапије и печате црвеним воском
прозоре, врата, капије.
Поносн, кажем ал у мом поносу нема понижења
према другима, гордости ни поруге.
Кад би сви људи могли да се поносе оним што су
Не би нико имао разлога да мрзи...

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!
Месечни извештај за децембар2016.
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