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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Месец фебруар је по много чему био
специфичан, а пре свега због великог броја
хуманитрних акција. Специфично јесте то да је
током фебруара помоћ стизала у скоро све крајеве
бивше Југославије где тренутно живи угрожени
српски народ. Поред тога званично је одређен и
покренут велики пројекат за 2014. годину.
Активности за месец фебруар започели су наши
представници из Републике Српске, посетом
тринаесточланој породици Маловић са Соколца.
Ову бројну породицу коју чини чак једанаесторо
деце, помогли смо набавком једног шпорета, веш
машине, обуће и основних животних намирница
укупне вредности 1.411КМ.
У Рашкој области, селу Љуљци крај Новог
Пазара значајно смо помогли још једну многодетну
породицу Костовић, која броји осморо деце. Ову
вредну породицу у сарадњи са братством манастира
Ђурђеви Ступови помогли смо куповином краве и
телета у износу од 176.500 динара.
Званично је заокружена и завршена испорука
помоћи на Косову и Метохији у склопу Божићне
акције. Достављена је помоћ за пет породица које се
претежно баве пољопривредом и сходно томе
помоћ се састојала у набавци прикључних машина
(приколице, скупљача сена, два плуга и хидрофора)
укупне вредности 259.000 динара.
Поново смо били активни на подручју Старе
Србије (данашње БЈРМ), а помоћ је овог пута
стигла до породица Гушкин и Петровић из
Кучевишта, као и до породице Браво из Скопља.
Ове породице смо посетили током претходне
године, али је помоћ на одредиште стигла тек током
фебруара. Помоћ се састојала у набавци столарије,
средстава за грејање, компјутера и најосновнијих
лекова за потребе лечења једног од чланова
породице Гушкин.
На подручју Крајине, приводи се завршетак још
једне традиционалне Божићне акције. Овај пут је
достављена помоћ породицама Ђилас и Ђомлија из
Кистања. Породици Ђилас обезбеђен је цреп за
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покривање крова на породичној кући у вредности
од 900€, док смо повратничку породицу Ђомлија
помогли набавком дрва за грејање као и основним
животним намирницама у укупној вредности од
300€. Са друге стране на подручју Баније у месту
Комоговина, помогнута је петочлана породица
Шестић. Шестићима смо обезбедили грађевински
материјал за изградњу њихове породичне куће у
вредности од 700€.
У склопу пројекта „Тројка из блока“и уз помоћ
средстава прикупљених на турниру одржаном
прошле године у Суботици, успешно је у
потпуности саграђено купатило породици Пејић из
Таванкута. Укупна вредност радова износила је
210.600 динара.
Кад је реч о пројектима, један од наших
прошлогодишњих пројеката се полако приближава
крају. Реч је о доградњи куће породици Пудар из
села Буна крај Мостара. У ту сврху послато је
1.400КМ за наставак грађевинских радова.
Велики
допринос
брзом
и
успешном
спровођењу бројних хуманитарних акција дали су и
наши пријатељи и чланови из Швајцарске,
организовањем још једног донаторског палачинка
окупљања током ког је прикупљено 1.260
швајцарских франака.
На крају желимо да истакнемо да наша
организација у сарадњи са братством манастира
Острог покреће велики пројекат изградње куће
седмочланој српској породици Драгојевић из села
Мартинићи код Подгорице.
Бројне активности и планови су пред нама у
месецима који предстоје, између осталог привођење
разних пројеката крају, успешно започињање нових,
као и организовање велике традиционалне
Васкршње акције. За успешно спровођење свих
активности потребно је максимално ангажовање и
будност свих нас, како би правовремена и корисна
помоћ нашла пут до наших најугроженијих
сународника широм Балкана.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС помогли
Маловићима

Хуманитарна организација Срби за Србе из
Републике Српске испоручила је у склопу Божићне
акције нову вредну хуманитарну помоћ за породицу
Маловић из Соколца. Породицу чине родитељи
Драго и Коса и њихово једанаесторо деце Милкица
(24), Невена (23) која има бебу од 9 месеци,
Божидар (19), Владан (17), Радан (14), Јелена (13),
Љиљана (11), Михајло (9), Жељана (7), Сандра (6),
Марина (4). Организација је овог пута помогла
породицу са набавком веш машине, шпорета, обуће
и мало хране у вредности од 1.411 КМ.

Породица Маловић се уселила у нову кућу које им је
Министарство за породицу направило у сарадњи са
општином Соколац. Министарство је такве куће
правило пре неколико година широм Републике
Српске мајкама са 4 и више деце. Куће су јако
квалитетно направљене - приземље има дневни
боравак заједно са кухињом, једну собу и купатило.
Спрат има 3 спаваће собе и још једно купатило. Куће
су тотално сређене са спољне и унутрашње стране.

Током наше посете, затекли смо тек неколико деце
који су боравили у кући коју је грејало нешто што
личи на шпорет на дрва. У кухињи нема судова нити
стола за ручавање.
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СЗС помогли
Маловићима

Обућа за најмлађе, спас у тешким зимским данима

Нови Алфа шпорет на дрва
У разговору са оцем Драгом договорили смо се да се
поред многих потрепштина набавимо веш машину,
шпорет на дрва, обућу и мало основних животних
намирница.

Пакет основних животних намирница и хигијене

Нова веш машина као велика помоћ породици
Овом приликом желимо да се захвалимо нашој
донаторки Мири из Шведске која је обезбедила
донацију од 500 евра за помоћ породици Маловић.
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Породица Маловић са представником организације
Срби за Србе у лето 2012. године
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Крава и теле
за Костовиће

Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла
је дванаесточлану породицу Костовић из села
Љуљац у околини Новог Пазара, куповином краве и
телета у вредности од 176.500 динара. Породицу
Костовић поред деде и бабе чине родитељи Драги и
Радованка са децом: Марином (19), Милошем (18),
Весном (15), Радицом (14), Миљаном (7), Тањом
(5), Иваном (4) и најмлађим шестомесечним
Данилом.

Такође треба истаћи да породица има тенденције да
се још прошири, тако да ће им крава и теле добор
доћи у наредном периоду пре свега како би
обезбедили бројној деци основне потребе за млеком
и млечним производима. Уколико буде могућности и
донатора, породица Костовић би започела са
изградњом новог дома на свом домаћинству како би
се ова велика и вредна српска породица проширила у
годинама које долазе, а потребе за то су свакако и
више него неопходне.

Игуман манастира Ђурђеви Ступови отац Герасим
у посети породице Костовић
У сарадњи са братством манастира Ђурђеви
Ступови, овој вредној породици купили краву са
телетом, како би на тај начин могли себи да обезбеде
неопходно млеко и млечне производе за све укућане.
Костовиће смо до сада помагали више пута у виду
пакета основних животних намирница и хигијене,
одеће, обуће, хране за бебу, пелена, веш машине и
косилице.
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Позивамо све донаторе и пријатеље Хуманитарне
организације Срби за Србе да ПОДРЖЕ овај и
сличне пројекте наше организације које ћемо
спровести у текућој 2014. години.
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Стигао 2. део
помоћи на КиМ
Чланови породице Маринковић су отац Срђан и
супруга Гордана са четри ћерке Данијелом (18),
Кристином (17), Миленом (16) и Лидијом (11).

Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу
Божићне акције помоћи нашем народу на Косову и
Метохији
извршила
је
набавку половних
прикључних машина за трактор породицама које
раде и живе од пољопривреде. Током октобра
претходне године посетили смо више породица и
договорили са њима куповину прикључака за
трактор.

Чланови Х.О. Срби за Србе код Симијоновића
током посете у октобру 2013.

Овом приликом помогнуто је пет породица, а од
прикључака за трактор купљени су: скупљач сена,
два плуга, приколица, као и хидрофор у укупној
вредности од 259.000 динара.

Породица Симијоновић, село Стража, плуг
Чланови породице Симијоновић су Благоје и
Славица и три сина Бојан, Горан и Марко који су
сви ожењени и имају по једно дете за сада.

Породица Маринковић, село Паралово - скупљач сена
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Бојан и Светлана имају Давида (5), Горан и
Данијела имају сина Александра (2), док Марко и
Слађана имају сина Кристијана (4).
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Стигао 2. део
помоћи на КиМ

Самохрана мајка Славица Јанчић са својим сином
Младеном, поред њиховог трактора прошле године

Приколица за породицу Перић из Извора
Породицу Перић из села Извор чине Драган и
Трајанка и њихово четворо деце Дејан (15 год.),
Данијел (11), Кристина (7) и Ирена (1).

Јанчић Младен, село Прековце, плуг
У близини Симијоновића живи Јанчић Славица
самохрана мајка двоје деце Анђеле (17 год.) и
Младена (15).

У селу Зебинце, за породицу Живојина и Ане
Костић са децом Тијаном (9 год), Михајло (7 год),
Александар (5 год) и Даница (3 год) обезбеђен је
хидрофор са цревима.
Овом приликом се захваљујемо пријатељима из
Епархијске добротворне организације ''Мајка
девет Југовића'' који су помогли да све купљене
прикључне машине за трактор буду испоручене до
угрожених српских породица на Косову и
Метохији.
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Нова помоћ
деци у БЈРМ

У новој акцији на простору Старе Србије
Хуманитарне организације Срби за Србе
издвојеним финансијским средствима у износу од
2.000 евра помогнуте су вишечлане породице
Петровић и Гушкин из Кучевишта на скопској
Црној гори и породица Браво из Скопља, које смо
посетили средином претходне године.
Уз партнерску подршку и логистику Центра Спона
у Скопљу, породици Петровић са четворо деце
уручена је помоћ у виду уградње столарије на
дограђеном делу куће. За троје школараца у
породици Гушкин уручен је комјутер. Остатак
финансијских средстава је намењен за додатну
медицинску негу и набавку медикамената за једног
члана породице. Седмочланој породици Браво са
петоро деце у скромној кућици део средстава је
уручен за обезбеђење грејања током зиме.
Хуманитарна организација Срби за Србе у
партнерској сарадњи са Споном, акције за помоћ
вишечланим сиромашним породицама у Старој
Србији отпочела је пре две године, а наменски ће
бити настављене и у наредном периоду.
Прва таква акција спроведена је у оквиру пројекта
Божићна акција. Ова организација је и пре неколико
година покренула велике хуманитарне пројекте за
помоћ преосталим српским породицама у Старој
Србији, а ова последња иницирана уочи Васкрса, а
спроведена је са донацијом од 2.000 евра за ово
подручје.
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Чланови ХО Срби за Србе и Споне са породицом
Петровић током претходне посете
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Нова помоћ
деци у БЈРМ
Прве две породице су у већински српском селу
Кучевишту. Породица Перовић Срећка и Љиљане
има четворо деце: Анастасија (7 година), Светлана
(3), Петар (6) и Кристијан (8,5 месеци). Отац
Срећко је до скоро радио у индустријском
постројењу у Скопљу од кога је могао да живи и
издржава своју породицу. Успео је да подигне зидове
куће, купи трактор на кредит и да обезбеди својој
деци неке основне услове за живот. Али, у времену
транзиције ни његова фирма није успела да
превазиђе проблеме те је отишла у стечај и сви
радници су добили отакз, а међу њима и Срећко.
Након продаје краве коју је имао, понестало им је
новца за даљу изградњу куће и свакодневни живот.
Породици су обезбедеђена нова улазна врата и два
прозора.

Продици Златка и Ленке Гушкин који имају троје
деце: Никола (15), Александар (13) и Ивана (9)
обезбеђен је нови компујутер, а остатак средстава
биће искоришћен за лекове болесне Ленке, као и
наставак уз бољу медицинску негу у Београду на
додатна испитивања, лечење и операције за које
породица просто не може да пронађе ни мимум
новца како би се то спровело у дело.

Породица Браво испред свог дома у јуну 2013. године
Последња породица била је свештеничка оца
Симеона и попадије Ангелине Браво који имају
петоро деце: Јован (19), Марија (16), Ана (14),
Григорије (12) и Теофанија (10).
Отац Симеон је
свештеник
- Охридске
Архиепископије која тренутно функционише у
Македонији као Хришћанство у првим вековима,
осим што су катакомбе замењене становима у којима
су цркве и кућама у којима су манастири.
Породица Браво трпи јако велики притисак. Деца у
школама доживљавају малтретирање и понижавања
од својих професора, али и појединих ученика.
Поред тога, велики рачуни у домаћинству су
тренутно највећи камен спотицања са којим се
суочава ова породица па је организација издвојила
одређену финансијска средства чиме је спречена сеча
струје и воде овој угроженој породици.
Породица Гушкин са члановима ХО Срби за Србе и
Спона поком посете у јуну 2013. године

Месечни извештај за фебруар 2014.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Божићна
акција у Банији

Материјал је купљен, а оцу Ђуки помаже најмлађи
син Радован
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је у склопу велике Божићне акције у Крајини и
породицу Шестић са Баније тачније из села
Комоговина. Чланови породице су отац Ђука са
супругом Љубицом и децом Милицом (10),
Милошем (8) и Радованом (6). Породици Шестић
помогли смо куповином грађевинског материјала
за доградњу и адаптацију куће у вредности од 700
евра.

Милош, Радован и Милица Шестић
Радован, Милица и Милош Шестић су једина деца
у селу Комоговина, живе крај манастира
Комоговина. Цела породица се вратила и баве се
пољопривредом и јако тешко живе. Деца немају
кревете и душеке, а о компијутеру сањају, јако су
побожни и велики Срби.

Месечни извештај за фебруар 2014.

Радован са слаткишима нам је обећао је да ће
оставити брату и сестри који су у школи
Упућујемо позив свим донаторима широм света да
наставе са подршком пројектима организације
Срби за Србе како би неопходна хуманитарна и
социјална помоћ стигла до што већег броја
угрожених породица широм Балкана.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Добротворно
вече у Туну

Након паузе од скоро годину дана, хуманитарна
палачинке журка поново је организована у Туну у
организацији Срби за Србе Швајцарска и
ресторана Stürredli. Присуство гостију из Цириха,
Женеве, Сан Галена и Фрибурга посебно нас је
обрадовало с обзиром на велику километражу и
лоше временске услове по којима су дошли да би
подржали нашу организацију и стали са нама раме уз
раме у борби за срећне вишечлане породице и
њихову децу.

Желимо да искористимо и ову прилику да упутимо
позив свим нашим људима из Швајцарске да се
убудуће у још већем броју окупе око пројеката
помоћи угроженим породицама широм Балкана, и да
уз дружење и пријатну атмосферу чинимо доба дела.

На овом добротворном скупу прикупљено је
укупно 1.260 франака које ће бити утрошене у
редовним активностима наше организације.

Палачинке су се пекле од 16 до 23 сата и за то време
направљено је више од 300 палачинки! Посебну
захвалност дугујемо Мићи и Мири власницима
ресторана као и свим гостима који нас редовно прате
и подржавају!

Месечни извештај за фебруар 2014.

Палачинкама су се највише обрадовали најмлађи
учесници донаторског дружења
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Пејићи добили
ново купатило
Породица Пејић је избегла из Бјеловара након рата
у Хрватској. Синови су упослени само на сезонским
пословима и то обично на околним пољопривредним
газдинствима. Такође, најстарији син Слободан има
супругу и дете, али су они због слабијих животних
услова у Београду код снахиних родитеља.

У недељу 16. фебруара трочлана екипа
Хуманитарне организације Срби за Србе из
Београда посетила је са пријатељима из удружења
”Равница Српска” из Суботице породицу Пејић из
Горњег Таванкута из околине Суботице. Породицу
чине отац Стеван, мајка Милена, ћерка Милица,
синови Слободан, Мирослав и Немања. У склопу
пројекта ”Тројка из блока” такмичење се одржало и
у Суботици крајем претходне године на коме је
прикупљено 148.830 динара за потребе изградње
купатила Пејићима. Као резултат такмичења,
породици Пејић смо изградили и опремили купатило
у укупној вредности од 210.600 динара.

Старо купатило породице Пејић

Месечни извештај за фебруар 2014.

Почетак радова на изградњи купатила
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Пејићи добили
ново купатило

Радови на купатилу обухватали су: преграђивање
једне просторије, увођење елекектричних и
водоводних инсталација и постављање плочица и
санитарија као и изградњу септичке јаме. Поред тога
радови су укључили и изградњу једног дела кухиње.
Нова кухиња у дому Пејића
Овом приликом се захваљујемо фирми ”Грађевинар
Перић” из Доњег Таванкута који су поред
извршених грађевинских радова донирали 35.000
динара кроз материјал и извршене радове на објекту.
Такође се захваљујемо удружењу ”Равница
Српска” као и великом броју донатора и спонзора из
Суботице који су омогућили реализацију овог
пројекта.

Ново купатило породице Пејић

Месечни извештај за фебруар 2014.

Чланови СЗС са Пејићима испред њихове куће
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Божић за децу
и у Кистању
Породицу другог брата Обрада са супругом
Маријом чине и деца Оља (15) и Стефан (13).
Старији брат Обрад једини је запослен у локалној
пекари, док остали радно способни углавном
надниче на сезонским пословима. Обзиром да је
постојећи кров куће у лошем стању због
прокишњавања Хуманитарна организација Срби за
Србе одлучила је да им се помогне обезбеђивањем
неопходног грађевинског материјала за санирање
текућих проблема.

Део чланова породице Ђилас испред своје куће
Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу
велике Божићне акције помогла је више породица у
Крајини, међу којима су и породице Ђилас и
Ђомлија из околине Кистања. Породици Ђилас
обезбеђен
је
грађевински
материјал
за
реконструкцију крова куће у вредности од 900 €,
док је породица Ђомлија помогнута куповином
хране за бебу, пакетом основних животних
намирница и хигијене, као и дрвима за зиму у
износу од 300 €.

Драгана и Радован Ђомлија са бебом Николом
Родитељи Радован и Данијела Ђомлија имају бебу
Николу. Вратили су се у Кистање пре пар година и
тренутно живе као подстанари, јер немају свој кров
над главом. Ђомлијама смо помогли куповином дрва
за огрев и основне опреме за бебу, као и пакетом
основних животних намирница и хигијеном.

Породицу Ђилас чине два брата са супругама, децом
и мајком. Неђо и Маја Ђилас имају синове Михајла
(4) и Сашу (2).

Месечни извештај за фебруар 2014.
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Радно на кући
код Мостара

Хуманитарна организација Срби за Србе
наставила је са доградњом куће шесточлане
породице Пудар из херцеговачког села Буна у
близини Мостара. У последњим радовима који су
обављени на кући спроведена је струја, а завршени
су и радови у сегменту водоводних инсталација.
Следећи сегмент радова укључиће малтерисање,
изолацију, постављање гипсаних плоча у крову,
постављање ламината и плочица. Како радови
напредују погледајте у краћем фото извештају у
прилогу вести.

Хуманитарна организација Срби за Србе жели да
позове све добре људе широм света да ПОДРЖЕ
што скори завршетак овог пројекта како би смо
наставили са другим планираним пројектима помоћи
угроженим српским породицама широм Балкана.

Месечни извештај за фебруар 2014.
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Острог и СЗС
за Драгојевиће
Породица Драгојевићи из села Мартинићи код
Подгорице која са своје петоро деце Анђелом (14),
Василијем (12), Миланом (10), Јованом (8) и
Илијом (6) живи у старој кући у крајње нехуманим и
тешким условима. Најмлађи Драгојевићи немају
најосновније потребштине за живот - храна, одећа,
обућа, док спавају на старим душецима на поду.

Са благословом Митрополита Амфилохија,
Хуманитарна организација Срби за Србе заједно
са братством манастира Острог покреће велику
хуманитарну акцију за довршетак изградње
породичне куће Предрага и Светлане Драгојевић.
Братство манастира Острог већ је покренуло акцију
помоћи породици Драгојевић. Настављени су радови
на доградњи нове куће, а обезбеђена су и средства за
превоз деце у школу. Отац Предраг је честит и
вредан домаћин али не успева да обезбеди основне
услове за живот своје породице.

Драгојевићи испред манастира Острог

Месечни извештај за фебруар 2014.

Кућа у којој породица тренутно живи је крајње
неусловна. Подови су потпуно пропали у свим
просторијама, са неколико великих рупа. Зидови су
попуцали а кров прети да се уруши.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Острог и СЗС
за Драгојевиће

На самом крову постављене су велике каменице које
држе црепове из разлога да не би одлетели при јачем
ветру.

Монах Матеј из манастира Острог
са Драгојевићима испред њихове куће

Месечни извештај за фебруар 2014.
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Острог и СЗС
за Драгојевиће

Унутрашњост нове куће и тренутни радови у њој

Нова кућа Драгојевића у изградњи у селу Мартинићи

Драгојевићи код моштију Св. Василија Острошког
Хуманитарна организација Срби за Србе упућује
апел српском народу широм света, својим
донаторима, спонзорима, пријатељима и члановима
да подрже реализацију овог великог пројекта у
дело, како би предстојећи празник Светог Василија
Острошког 12. маја, што је уједно и слава
организације Срби за Србе, прославили у радости и
весељу у новом дому ове угрожене српске породице.
Свети Василије Острошки моли Бога за све нас!

Месечни извештај за фебруар 2014.
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Хуманитрани
СЗС бутик

Месечни извештај за фебруар 2014.
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ФЕБРУАР 2014.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 28
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 15
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 32
4. Dani's Deli donation box /САД/ - $ 25
5. St. Nikola, Brookfield d.box /САД/ - $ 35
6. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
7. Зоран М. /САД/ - 50 €
8. Дан К. /САД/ - $ 25
9. Милан М. /Шведска/ - 15 €
10. Бојан Б. /Велика Британија/ - 10 €
11. Миљан П. /САД/ - $ 100
12. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
13. Александар Т. /Канада/ - 15 €
14. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF
15. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
16. Јовица П. /Србија/ - 500 дин.
17. Јелена Р. /Србија/ - 500 дин.
18. Жељко П. /Немачка/ - 20 €
19. Тамара К. - 20 €
20. Марко Г. /Србија/ - 500 дин.
21. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
22. Огњен В. /Р. Српска/ - 5 КМ
23. Драган В. /Аустрија/ - 100 €
24. Чикашки Срби /САД/ - $ 25
25. Жељка Б. /САД/ - $ 25
26. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
27. Биљана В. /Србија/ - 1.000 дин.
28. Дј МиВу /Немачка/ - 10 €
29. Банијац /Исланд/ - 15 €
30. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
31. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
32. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
33. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
34. Драган М. /Србија/ - 1.200 дин.
35. Мирјана Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
36. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
37. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF
38. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
39. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
40. Синиша Р. /САД/ - 100 €
41. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
42. Софија П. /Србија/ - 500 дин.
43. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
44. Милан Д. /САД/ - $ 15
45. Слав К. /САД/ - $ 25
46. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €

Месечни извештај за фебруар 2014.

47. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
48. Алекса Б. /Србија/ - 500 дин.
49. Јовица В. /Канада/ - 30 €
50. Александар С. /Србија/ - 25 €
51. Иван А. /САД/ - $ 25
52. Ricky H. /САД/ - $ 30
53. Ненад Н. /САД/ - $ 20
54. Петар Р. /САД/ - $ 50
55. Стева Радијатор /Србија/ - 1.000 дин.
(Тројка из блока)
56. Стидљиви Жорж /Србија/ - 500 дин.
(Тројка из блока)
57. Миле Хаубица /Србија/ - 1.000 дин.
(Тројка из блока)
58. Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
59. Миладин Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
60. Иван Р. /САД/ - $ 25
61. Ashbringer /Србија/ - 30 €
62. Братислав М. /Србија/ - 275 дин.
63. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
64. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
65. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
66. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
67. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF
68. Николина Б. /САД/ - $ 15
69. Сусан П. /САД/ - $ 100
70. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
71. Никола Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
72. Richard K. /САД/ - $ 300 (facebook)
73. Oливера Ј. /Србија/ - 100 €
74. Марко М. /Србија/ - 20 €
75. www.parus-lady.com /Русија/ - 10 €
76. Александар М. /САД/ - $ 15
77. Ирена Г. /САД/ - $ 25
78. Небојша М. /Канада/ - 10 €
79. Иво В. /Канада/ - 20 €
80. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
81. Верица М. /Немачка/ - 15 €
82. Игор Б. /Србија/ - 2.000 дин.
83. Трифун Т. /Србија/ - 1.200 дин.
84. Мирко П. /Србија/ - 1.500 дин.
85. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 €
86. Радмила А. /САД/ - $ 15
87. Весна К. /САД/ - $ 25
88. Драгана W. /САД/ - $ 25
89. Нишава - Гаџин Хан /Србија/ - 7.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац )
90. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
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Списак СЗС
донатора
91. Марко М. /Србија/ - 20 €
92. Смиљана Д. /Србија/ - 3.000 дин.
93. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
94. Валентина С. /Канада/ - 35 €
95. Цана Л. /Србија/ - 2.000 дин. (Тројка из блока)
96. Младен Г. /Србија/ - 500 дин. (Тројка из блока)
97. Лепосавски рузмарин /Србија/ - 500 дин.
(Тројка из блока)
98. Вампир /Русија/ - 2.000 дин.
99. Драган К. /Чешка/ - 10 €
100. Марко Б. /Србија/ - 500 дин.
101. OMV пумпа Г. Милановац /Србија/ - 7.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац)
102. Негослав В. /Србија/ - 100 дин.
103. Иван Р. /Швајцарска/ - 100 CHF
104. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
105. Душан К. /Холандија/ - 25 €
106. Роберт Т. /Аустрија/ - 20 €
107. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
108. Небојша С. /Србија/ - 2.000 дин.
109. Милош С. /Србија/ - 4.950 дин.
110. Милован И. /Норвешка/ - 30 €
111. Марко Б. /Србија/ - 2.000 дин.
112. Зоран Г. /Србија/ - 2.000 дин. (Тројка из блока)
113. Дане Ж. /Србија/ - 2.000 дин.
114. Roloflex doo /Србија/ - 7.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац)
115. Лазар М. /Србија/ - 15.000 дин.
116. Момчило М. /Србија/ - 1.500 дин.
117. Martin Ploom /Швајцарска/ - 170 CHF
(за породицу Костић, Косово и Метохија)
118. Предраг К. /САД/ - $ 50
119. Оља М. /САД/ - $ 15
120. Даниел П. /САД/ - $ 25
121. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
122. Душанка и Драган С. /Немачка/ - 50 €
123. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 €
124. Петар Б. /Немачка/ - 15 €
125. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
126. Проф. Марковић /Србија/ - 1.000 дин.
127. Проф. Макањић /Србија/ - 1.000 дин.
128. Хум. палачинке у Туну/Швајцарска/-1.260 CHF
129. Ђорђе Г. /Канада/ - 30 €
130. Немања Л. /САД/ - $ 100
131. Richard K. /САД/ - $ 500 (facebook)
132. Игор В. /Шведска/ - 20 €
133. Богосав Р. /Аустрија/ - 100 €
134. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
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135. Б. Н. /Аустралија/ - 20 €
136. GM Converting doo /Србија/ - 10.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац)
137. Теодора С. /Француска/ - 10 €
138. Иван А. /САД/ - $ 25
139. Игор И. /Аустралија/ - 20 €
140. Драган Б. /САД/ - $ 180
141. Анонимно /Србија/ - 350 дин. (Тројка из блока)
142. M. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
143. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
144. Ђ.Т. /Србија/ - 30.000 дин.
145. Саша Р. /САД/ - $ 30
146. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
147. Лазар Д. /Србија/ - 1.300 дин. (Тројка из блока)
148. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
149. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
150. Саша Л. /САД/ - $ 30
151. Дејан Р. /Немачка/ - 10 €
152. Филип Н. /Србија/ - 2 €
153. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
154. Иван Б. /Србија/ - 5.000 дин.
155. Јован С. /Немачка/ - 40 €
156. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 €
157. Милица К. /Канада/ - $ 100
158. Александар Р. /САД/ - $ 30 (facebook)
159. Марта С. /Канада/ - $ 25
160. Срђан М. /САД/ - $ 25
161. Марко-Атина /Грчка/ - 10 €
162. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
163. Симке /САД/ - 15 €
164. Мирослав М. /Србија/ - 500 дин.
165. Саша ДОО /Србија/ - 7.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац)
166. Милутин С. /БЈР Македонија/ - 20 €
167. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
168. Никола Н. /Аустралија/ - 10 €
169. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
170. Anton M. /Холандија/ - 20 €
171. Никола К. /Холандија/ - 20 €
172. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
173. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
174. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
175. Анкица Д. /САД/ - $ 25
176. Парохијани Св. Петке (Rockbank)
/Аустралија/ - 520 € (за Косово и Метохију)
177. SOYA (Victoria) /Аустралија/ - 430 €
(за Косово и Метохију)
178. Extra DD /Србија/ - 2.000 дин.
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179. ПЛАТОМАТ терминали /Србија/ - 550 дин.
180. Љубиша Д. /Србија/ - 3.000 дин.
(Тројка из блока)
181. Велибор В. /Србија/ - 1.000 дин.
(Тројка из блока)
182. Лазар Г. /Велика Британија/ - 10 €
183. Владица Л. /Србија/ - 1.000 дин.
184. Ђорђе М. /Србија/ - 1.000 дин.
185. Милош Ђ. /Србија/ - 400 дин. (Тројка из блока)
186. Тања Ј. /САД/ - $ 25
187. ФС 99 /Шведска/ - 10 €
188. Danny V. /Холандија/ - 10 €
189. Nikoletta V. /Холандија/ - 10 €
190. Svetlana V. /Холандија/ - 10 €
191. Elizaveta V. /Холандија/ - 10 €
192. Ekaterina V. /Холандија/ - 10 €
193. Милош В. /Јужна Африка/ - 50 €
194. Младен Р. /Норвешка/ - 25 €
195. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин.
196. Нина и Макисм К. /САД/ - $ 50
197. Данијел Ђ. /Швајцарска/ - 75 CHF
198. В. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
199. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF
200. A. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
201. Вук Ђ. /Србија/ - 4.000 дин.
202. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин.
203. Јелена С. /Србија/ - 1.000 дин.
204. Душко Ц. /Канада/ - 65.44 €
205. Клеопатра /Канада/ - 50 €
206. Нела маркет доо /Србија/ - 7.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац)
207. Милојко доо /Србија/ - 7.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац)
208. Н. В. /Србија/ - 570 дин. (Тројка из блока)
209. Синиша П. /САД/ - $ 50
210. Eко Пак доо /Србија/ - 7.000 дин.
(Спонзор ''Тројка из блока'' Горњи Милановац)
211. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
212. Иван и Слободан Б. /Србија/ - 1.000 дин.

Укупно у фебруару: 8.020 €

Месечни извештај за фебруар 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе

23

Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за фебруар 2014. године
Србија
ЕУР
Почетно стање – 1. 2.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ породици Костовић - куповина краве и телета
Помоћ породици Перановић - изг. и опремање купатила
Помоћ породици Јанићијевић - грађ. материјал и столарија
Помоћ породици Петковић - куповина покућства
Помоћ породици Маловић из Републике Српске II део
Помоћ породици Драгојевић - грађевински материјал
Oперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трошкови трансфера новца
Трошкови плате запослених у Београду за фебруар
Обавезни намети државе на плате запослених за фебруар
Трошкови књиговодства у Србији за фебруар
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду за јануар
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трансфер новца са девизног на динарски рачун
Трансфер новца из Швајцарске у Србију
Трансфер новца из Аустрије у Србију
Трансфер новца из САД у Србију
Трансфер новца из Аустрије у Републику Српску
Трошкови акције у Суботици
Трошкови АПР - рег. и објављивање фин. извештаја
Трошкови пута код породице Љиљак
Трошкови штампања год. извештаја и бланко уговора
Трошкови годишњег фин. извештаја у Р. Српској
Трошкови маркетингшке кампање (3. део)
Провизија Facebook донаторске апликације
Крајње стање – 28. 2.
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САД
УСД
6.051
2.110
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број
број донатора у %)

Холандија
4.2%

Канада
5.2%

Aустрија
6.6%

Аустралија
3.3%
Остале државе
11.3%

Немачка
3.3%

Србија
35.4%
САД
21.2%

Швајцарска
9.4%

Примљене донације из света (више од 5 донатора)
ДРЖАВА
Aустрија
Аустралија
Канада
Немачка

БРОЈ
ДОНАТОРА
14
7
11
7
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2014.

Остале државе
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Холандија
Швајцарска
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Финансијски
извештај
Примљене донације у 2014
2014.
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Финансијски
извештај
Донације за месец фебруар од 2006. – 2014. године
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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. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе на званичном сајту
организације: www.srbizasrbe.net
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
Banca Intesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Швајцарској:
Swiss posst: 85-419625-6

7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5588061340001652,
Банка Српске, Бања Лука
9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395688061200002134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

IBAN: CH460900 0000 8541 96256
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
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11. Готовином путем терминала Платомат на
202 локације широм Србије
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Ми знамо судбу – Стеван Сремац
Ми знамо судбу и све што нас чека,
Но страх нам неће заледити груди!
Волови јарам трпе, а не људи Бог је слободу дао за човјека.
Снага је наша планинска ријека,
Њу неће нигда уставити нико!
Народ је ови умирати свикô У својој смрти да нађе лијека.
Ми пут свој знамо, пут богочовјека,
И силни, као планинска ријека,
Сви ћемо поћи преко оштра кама!
Све тако даље, тамо до Голготе,
И кад нам мушке узмете животе,
Гробови наши бориће се с вама!

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.serbenfuerserben.org
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за фебруар 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе

29

