
 
 
 

 

Хуманитарна 

организација              

СРБИ ЗА СРБЕ                 

www.srbizasrbe.org 

 

Извештај бр. 02/2016 

 

Месечни извештај 
за фебруар 2016. 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 2 

 

Писмо донаторима.............................................................................................................................................страна 3 
 

Помогнути Дунџићи из Црне Горе................................................................................................................страна 4 
 

Помогнути Јовановићи код Аранђеловца...................................................................................................страна 6 
 

Божићна испорука помоћи у Крајини..........................................................................................................страна 8 
 

У посети повратницима код Тузле..............................................................................................................страна 13 
 

Божићна помоћ на Косову и Метохији.......................................................................................................страна 15 
 

Нова помоћ народним кухињама на КиМ.................................................................................................страна 21 
 

Трактор за Давидовиће код Приједора......................................................................................................страна 23 
 

Помогнута породица Дрча из Крајине.......................................................................................................страна 25 
 

Божићна акција и у околини Лесковца......................................................................................................страна 26 
 

Хуманитарни пикадо турнир у Чикагу......................................................................................................страна 27 
 

Успешно хуманитарно вече у Минхену..................................................................................................... страна 30 
 

СЗС на Српском ферстивалу у Сиднеју.....................................................................................................страна 31 
 

На Дан државности Србије у Орашцу........................................................................................................страна 33 
 

Хуманитарно вече у „Срској кући пива“...................................................................................................страна 34 
 

Тројка из блока - пикадо турнир  у Земуну...............................................................................................страна 35 
 

Срби за Србе на вашару у Мелбурну..........................................................................................................страна 37 

Успешна хуманитарна журка у Н. Саду.....................................................................................................страна 38 

„Стара Рашка“  уручила захвалницу СЗС................................................................................................страна 40 

Нема предаје Косова и Метохије..................................................................................................................страна 41 

У јануару 2.617 СМС порука на 7763..........................................................................................................страна 41 

Хуманитарни СМС број 7763........................................................................................................................страна 42 
 

Локације донаторских кутија.......................................................................................................................страна 43 

Хуманитарни СЗС бутик...............................................................................................................................страна 44 

Списак донатора за фебруар 2016................................................................................................................страна 45 
 

Финансијски извештај пословања организације за фебруар 2016.......................................................страна 50 
 

Могућности донирања....................................................................................................................................страна 54 
 

 

Садржај 

извештаја 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 3 

 

Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Ниједан месец, до сада, као месец фебруар 
није обиловао са толико дешавања која су се 
односила на  промоцију организације и друштвена 
окупљања. Чак на три континента наши пријатељи и 
чланови организације својски су се трудили да на 
најразличитијим манифестацијама достојно 
представе рад организације, а притом прикупе и 
значајна финансијска средства. Осим друштвених 
дешавања свакако у центру пажње су биле испоруке 
помоћи породицама на Косову и Метохији, 
Републици Српској,  Црној Гори и у Крајини у 
склопу традиционалне Божићне акције. 
 
 На најудаљенијем континенту, у Аустралији, 
представници и пријатељи организације били су 
изузетно активни. У Сиднеју на Српском фестивалу, 
поред представљања рада организације, продајом 
наших производа и насумичним донацијама 
прикупљено је 867,50 аустралијских долара. По први 
пут у Мелбурну пријатељи организације поставили 
су штанда на српском вашару и приликом 
презентације организације прикупљено је 212€ 
донација. 
 
 У САД је такође било занимљиво окупљање 
у режији наших представника. На првом 
добротворном пикадо турниру прикупљено је 718$.   
 Огранци у Немачкој и Швајцарској су такође 
били активни у прикупљању средстава за текуће 
пројекте и акције. Организовано је хуманитарно вече 
у Минхену где је прикупљено 710€, док је у 
Швајцарској такође одржано хуманитарно вече где је 
током презентације рада организације 
заинтересованим људима прикупљено 1.210 ЦХФ.  
 У Србији смо такође имали доста 
промотивних акција и организованих дешавања. У 
сарадњи са Независном асоцијацијом студената „Сви 
за Космет“ био је постављен  промотивни штанд у 
Орашцу на Дан државности. Затим је, у Београду, 
организовано хуманитарно вече у Српској кући пива 
где је прикупљено 24.850 дин. и 10€. У Земуну је 
одржан први пикадо турнир, где је прикупљено 
34.710 дин. На крају, у Новом Саду, је одржана 
велика хуманитарна журка где је, у склопу припрема 
за турнир Тројка из Блока у истом граду, 
прикупљена 81.000 динара. 

 Испоруке помоћи породицама започели смо 
код породице Дунџић из Подгорице у Црној Гори. У 
склопу Божићне акције, ову породицу помогли смо 
куповином веш машине и два ормара у вредности 
588€.  
 На подручју уже Србије помогнута је прво 
породица Јовановић код Аранђеловца. Самохраном 
оцу петоро деце набављен је садни материјал и 
опрема за наводњавање у износу од 89.210 дин. 
Затим је у Лесковцу купљена једна крава у вредности 
од 139.000 динара породици Стојановић-Вучић 
самохраној мајци са троје деце. 
 
 Значајну помоћ добила је породица 
Давидовић из околине Приједора, која броји четворо 
деце. Њима је у склопу Божићне акције купљен 
половни трактор у вредности од 8.000КМ. По први 
пут на подручју Федерације БиХ обављена је 
информативна посета повратничкој породици 
Станковић која живи у околини Тузле.  
 Тежиште Божићне акције било је, као и до 
сада, на испоруци помоћи за породице са Косова и 
Метохије. Током фебруара испоручена је помоћ за 14 
вишедетних породица у вредности од 1.450.000 
динара. Поново смо пружили подршку раду 
Народним кухињама, овај пут у виду набавке 
машине за пребирање кромпира у вредности од 
100.000 динара. 
 
 Велика помоћ испоручена је и повратничким 
породицама широм Далмације, Лике и Баније такође 
у склопу Божићне акције. Овај пут помоћ је стигла 
до једанаест породица у укупној вредности од 
8.925€. 
 
 Одличном и координисаном сарадњом 
огранака и пријатеља широм света са централом у 
Београду успешно се реализују све зацртане акције 
помоћи вишедетним породицама широм Балкана. 
Тежња је да се та сарадња унапреди у току 2016. 
Године, како би се дијаспора још више пробудила и 
упознала са потешкоћама нашег народа који је остао 
да живи широм бивше државе.  
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 4 

 

 
Породица Дунџић са представником ХО „Срби за 

Србе“ 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
традиционалне Божићне акције помогла је 
породицу Дунџић из Подгорице која је посећена 
крајем 2015. године.  
 
Породицу чине самохрана мајка Драгана и деца 
Александар (21), Алекса (16), Анђела (15), Јована 
(14) и Ивана (13).  
 
Помоћ се огледала у набавци веш машине и два 
ормара.  
 
Укупна вредност обезбеђене помоћи износи 588 
евра. 
 

 
Мањи ормар са огледалом за Дунџиће 

 
Већи ормар за породицу Дунџић 

 

 

Помоћ за 

Дунџиће из ЦГ 
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Мајка Драгана поред нове веш машине 

 

 
СЗС у посети Дунџићима крајем 2015. године 

 
Захвалница упућена донаторима организације Срби 

за Србе 

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

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Помоћ за 

Дунџиће из ЦГ 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
у склопу традиционалне Божићне акције посетили 
су и помогли почетком фебруара породицу 
самохраног оца Мирослава Јовановића који у селу 
Раниловић, општина Аранђеловц има ћерку која се 
удала, а подиже још петоро деце - Ирену (20), Ивану 
(17), Небојшу (16), Ивону (12) и најмлађу Душицу 
(8).  
 
Породицу Јовановић посетили смо средином 
децембра и тада договорили помоћ у виду садног 
материјала и опреме за наводњавање, која је 
обезбеђена у укупној вредности од 89.210 динара. 
Наменска донација за породицу Јовановић стигла 
је из Канаде, тачније од групе Срба из Онтариа. 
 

 
 

 
 

 
Систем "кап по кап" и садни материјал за вредне 

Јовановиће 

 

 
Срби за Србе са Душицом, Иваном, Иреном, Ивоном 

и Небојшом Јовановић 

Помогнути 

Јовановићи 
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Овце и јагњад су део сточног фонда породице 

Јовановић 

 

 
Део пластеника који служе за расад 

 

 

 
Душица Јовановић испред старе потопљене куће 

 
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. 
 

 

Помогнути 

Јовановићи 
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Као и претходних година српски повратници на 
подручју Крајине помогнути су од Хуманитарне 
организације Срби за Србе.  
 

 
Поглед на планину Велебит 

 

 
Породица Вуиновић 

 
Вуиновићима су обезбеђени замрзивач и шпорет на 

плин 

 
Чланови организације из Србије и Немачке овога 
пута, у тродневној акцији, обишли су најугроженије 
на подручју Далмације, Лике и Баније. Помогнуто 
је укупно десет породица, а вредност помоћи је 
износила 8.700 евра. 
 
Прва станица нашег обиласка била је Далмација, 
тачније Книн. У том реону обишли смо најпре 
породицу Вуиновић из села Плавно коју чине отац 
Душан, мајка Недељка са децом: Никола (10) и 
Марина (1). Вуиновиће смо помогли са замрзивачем 
и шпоретом на плин у вредности од 700 евра. 
 

 
Породица Ђујић поред обезбеђених улазних врата 

Божићна ак. у 

Крајини 
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Након тога смо посетили породицу Ђујић у Книну. 
Отац Жељко, мајка Бранка и синови Никола (23) и 
Илија (20) су помогнути са улазним вратима у 
вредности од 500 евра. 
 

 
Породица Грубић 

 

 
Свиње за узгој уручене су породици Грубић 

 

 
Породица Ђујић 

Наставили смо наш обилазак ка породици Грубић 
који су помогнути са свињама за узгој у вредности од 
400 евра. Породицу Грубић чине: отац Милан и 
мајка Ивана, Матеј (2) и Ангелина (10 месеци). 
 

 
Породици Ђујић обезбеђена је нова столарија 

 
Завршили смо први дан обиласка код Рајка и Јелене 
Ђујић. Заједно са сином Милошем (21) и ћерком 
Николином (12) могли су се обрадовати новој 
столарији за кућу увредности од 800 евра. 
 

 
Поглед на Оборвац 

 
Други дан смо наставили обилазак по Далмацији, на 
релацији Обровац-Бенковац-Кистање. Искористили 
смо тај дан да, посећујући породице које смо 
помогли, обиђемо и нотирамо породице које ћемо 
евентуално помоћи у склопу Васкршње акције. 

Божићна ак. у 

Крајини 
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Кула у Жегару 

 

 
Породица Олуић богатија је за шпорет на дрва и 

комбиновани шпорет 

 
Породицу Олуић из околине Обровца коју чине 
родитељи Бранко и Марија и деца Милан (18), 
Милица (14), Дејан (5) и Марко (1) помогли смо са 
шпоретом на дрва и комбинованим шпоретом 
(плин/струја) у вредности од 850 евра. 
 
Одатле настављамо у село Мушковци да обиђемо 
породицу Огар. Родитеље Шпиру и Божену са 
децом Огњеном (2) и Ђурђицом (7 месеци) помогли 
смо са столаријом за уређење горњег спрата на кући. 
Вредност помоћи износила је 1.000 евра. 

 
Породица Огар 

 

 
Нова столарија на горњем спрату куће породице 

Огар 

 

 
Породици Драча обезбеђен је материјал за кров 

Божићна ак. у 

Крајини 
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У Бенковцу свраћамо до породице Драча у којој 
живе: отац Давор, мајка Биљана, деца Милован 
(ожењен, супруга Ружица, син Александар (1)), 
Мирко (19), Ана (12), Лука (6) и Божица (2). 
Помогли смо им са материјалом за кров у вредности 
од 350 евра. 
 

 
Породица Бјелановић 

 

 
Бјелановићима обезбеђен материјал за кућу 

 
И овај пут смо домаћински и широког осмеха 
дочекани од породице Бјелановић.  
 
Добили су остатак грађевинског материјала за 
довршетак доградње куће у вредности од 1.800 евра.  
 
Неђо и Милена сада коначно могу да преселе у нове 
просторије, а Александар (9), Сара (7), Јована (5) и 
беба Илија (1 год) да се радују сопственим собама. 

 
Прелеп призор у околини Книна 

 
Трећи дан настављамо пут Лике и Баније и тако 
комплетирамо тродневни обилазак помогнутим 
породицама. 
 

 
Породица Љиљак заједно са новим прикључком за 

трактор 

 
Из Обровца крећемо за доњи Лапац где посећујемо 
породицу Љиљак. Они су добили помоћ у виду 
прикључка за трактор, тачније машине за ломљење 
трња и уређивања плодног земљишта у вредности од 
1.300 евра.  
 
Искористили смо прилику да се мало дуже задржимо 
и дружимо са домаћином Стевом, супругом 
Валентином и децом Tијана (13), Дариа (12) и 
Данијела (7). 

Божићна ак. у 

Крајини 
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Породица Кљајић 

 

 
Кљајићима су обезбеђена улазна врата и шпорет на 

плин 

 
Задња породицу коју смо обишли у овој Божићној 
акцији је породица Кљајић. Мајка Данијела и деца: 
Јелена (17), Милан (15), Никола (12) и Данијел (8) 
радовали су се новом шпорету на плин и улазним 
вратима за кућу у вредности од 1.000 евра. 
 

 

 
Срби за Србе на тврђави у Книну 

 
Захваљујемо се срдачно свим породицама које смо 
посетили на топлој и домаћинској добродошлици и 
радујемо се поновном сусрету.  
 
Захваљујемо се и овом приликом на труду и 
пожртвованости свештенству Епархије Горњо-
карловачке и Далматинске. 
 

 
Захвалност најмлађих чланова породце Љиљак 

упућена свим донаторима Хуманитарне 

организације Срби за Србе 

 

Божићна ак. у 

Крајини 
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Породица Станковић је једна од ретких 
повратничких породица која се након грађанског 
рата у Босни и Херцеговини вратила у своје село 
Пожарница које је удаљено око 10км од Тузле и 
данас припада Федерацији БиХ. Породица броји пет 
чланова: бака Славојка (1957), њен син Драган 
(1977), његова супруга Бранка (1978) који имају 
двоје синова Михајла (2010) и Александра (2014). 
Посету овој породици обавили смо на позив Жељка 
Пантића из Удружења младих Обнова. 
 

 
Бака Славојка и њен син Драган у селу Пожарница 

 
Тешки повратнички дани за Србе у Федерацији БиХ 

 
Породица је почетком рата напустила своју кућу као 
и сви остали Срби из Пожарнице, те их је пут навео у 
Бијељину где су били смештени у избегличком 
кампу. У избеглиштву су остали до 2001. године када 
су се вратили у своје село. Пре рата, Пожарница је 
бројала неколико стотина домаћинстава, а данас 
их је остало мало више од двадесет. Срби се ту не 
враћају јер немају нити виде било какву будућност. 
 

 
Најмлађи Александар са мајком Бранком у свом дому 

У посети 

повратницима 
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Станковићи немају никаква примања, кажу да нема 
ни посла за Србе у Тузли јер их нико не запошљава. 
Понекад ако неко од комшија муслимана позове 
Драгана на неки физички посао онда буде у прилици 
да заради симболичну дневницу, што им често буде 
скоро једини приход. Драган је више пута 
конкурисао за разне послове али реална животна 
прилика је таква да посао не може да добије због 
чињенице да је Србин. У самом селу нема чак ни 
градског превоза, амбуланте, продавнице, тако да су 
преостале српске повратничке породице потпуно 
одсечене од Тузле. 
 

 
 
Породицу је до скоро прехрањивала једна крава која 
је угинула, а од чијег су млека могли продајом да 
обезбеде најосновније услове за живот своје деце и 
породице. На свом имању имају прасад и кокошке, а 
и земљу од 15 дулума чији један део користе за 
башту, сено итд. 
 

 

 
 

 
 

Организација СРБИ ЗА СРБЕ покреће акцију 
прикупљања неопходних средстава како би 
повратничкој породици Станковић помогли у 
обезбеђивању краве за потребе њиховог 
домаћинства и прехрањивања деце. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

У посети 

повратницима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе је 13. и 
14. фебруара спровела нову Божићну акцију на 
Косову и Метохији. Помогнуто је 14 српских 
породица у енклавама и на северу Космета. Помоћ у 
укупној вредности од 1.450.000 динара огледала се у 
грађевинском материјалу, 3 краве, 10 кока 
носиља, 2 ормара, 2 шпорета на дрва, 
електричном шпорету, замрзивачу, веш машини, 
стаклу за трафику, улазним вратима. Велико 
хвала Епархијској хуманитарној организацији 
"Мајка девет Југовића" и братству манастира 
Високи Дечани без којих ова акција, као и многе 
претходне, не би била реализована. 
 

 
Испорука помоћи породици Живковић 

 

Акцију смо започели посетом манастиру Грачаница 
одакле крећемо у село Доња Гуштерица код 
породице Живковић.  
 

 
Уручен ламинат породици Живковић 

 
Живковиће смо упознали у радној посети Косову и 
Метохији коју смо обавили средином децембра.  
 
Тада смо се договорили да им помогнемо у изградњи 
нове куће набавком ламината (50 м2).  
 
То је и учињено. Породицу чине родитељи Дејан и 
Марија, Дејанови родитељи и деца Петра (12 
година), Немања (11) и Кристина (9). 
 

 
Керамичке плочице за породицу Васић 

Божићна 

помоћ на КиМ 
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Из Доње Гуштерице смо продужили у Горње 
Кормињане. Ту смо помогли породици Васић која 
такође гради нову кућу. Породицу чине млади 
супружници Милош и Сања са сином Давидом (1), 
а који тренутно живе заједно са Милошевим 
родитељима и браћом. У жељи да им помогнемо у 
започињању самосталног живота у новој кући 
купили смо им плочице за купатило и ходник (70 
м2). 
 

 
Испорука помоћи породици Станковић 

 

 
Испоручен ламинат за породицу Станковић 

Следећа породица коју смо помогли је породица 
Станковић из Доњег Кормињана. Родитељи Драган 
и Драгица живе са децом Александром (24) и 
Милицом (19).  
 
Њима је обезбеђен ламинат (20м2), кнауф и стиропор 
како би оспособили једну просторију у кући за 
потребе деце.  
Ламинат је стигао непосредно пре нашег доласка, а 
кнауф и стиропор ће бити испоручени наредних 
дана. 
 

 
Испорука помоћи породици Димитријевић 

 

 
Срби за Србе са породицом Димитријевић поред 

њихове нове веш машине 

Божићна 

помоћ на КиМ 
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У селу Одановци смо помогли породицу 
Димитријевић коју чине родитељи Дејан и Бранка 
и деца Душан (15), Вукашин (10) и Томислав (5). 
Ова породица се бави сточарством, а ми смо им 
обезбедили веш машину и 10 кока носиља које треба 
да стигну ускоро. 
 

 
Испорука помоћи породици породици Ристић 

 
Затим смо посетили породицу Ристић из села 
Стрезовце. Први пут смо породицу помогли пре 
неколико година набавком неколико основних 
кућних елемената, сходно тадашњим могућностима. 
Сада смо им испоручили два ормара, а ускоро ће им 
стићи и шпорет на дрва. 
 

 
Испорука помоћи породици Ристић 

 
Срби за Србе са породицом Ристић поред нових 

ормара 

 
За породицу Ристић планирамо и покретање 
великог пројекта како бисмо прикупили средства да 
им се среди неколико просторија у приземљу 
њихове, благо речено, неусловне куће. Породицу 
чине родитељи Сретен и Соња и чак петоро деце 
Снежана (16), Јована (15), Милош (11) и Ивана 
(10). Велики проблем представља незапосленост 
родитеља која за собом повлачи и разне друге 
проблеме, као и непостојање озбиљног центра за 
социјални рад јер је овој породици пре свега 
потребан један добар социјални радник. 
 

 
Спреман шпорет на дрва за Здравковиће 

Божићна 

помоћ на КиМ 
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Посетом народној кухињи у Прековцу и састанком 
са протиницом Светланом Стевић, председником 
организације "Мајка девет Југовића", и оцем 
Богомиром Стевићем, парохом звечанским, 
завршавамо обилазак и упућујемо се ка Великој 
Хочи на коначиште. 
 
Други дан акција започињемо учешћем у Литургији 
у Високим Дечанима одакле одлазимо у Гораждевац 
где смо помогли три породице након недавних 
напада на то село. 
 

 
Испорука помоћи породици Здравковић 

 

 
Породица Здравковић богатија је за шпорет на дрва 

Најпре обилазимо породицу Здравковић коју осим 
родитеља Вељка и Дијане чине четири малолетне 
ћеркице: Анђела (12), Исидора (9), Софија (6) и 
Неда (4). Њима смо испоручили један шпорет на 
дрва. 
 

 
Испорука помоћи породици Кастратовић 

 

 
Породица Кастартовић са електричним шпоретом 

и замрзивачем 

Божићна 

помоћ на КиМ 
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Друга породица коју смо помогли у Гораждевцу су 
Кастратовићи. Пера и Милица имају двоје деце - 
Радмилу (2) и Милића (1), а од наше организације 
су добили електрични шпорет и замрзивач. 
 

 
Срби за Србе у Пећкој Патријаршији 

 
Посетом Пећкој Патријаршији и пријатељима у 
Осојану и Косовској Митровици завршавамо 
Божићну акцију на Космету. 
 
 Осим породица које смо обишли помогли смо још 
неколико породица које нисмо обишли јер им помоћ 
још увек није стигла. 
 
Прва породица коју нисмо овог пута обишли је 
породица Крстић Бобана и Слађане из Гораждевца 
који живе са двоје дечице Лазаром (4) и Дамјаном 
(2) и баве се сточарством. Помогли смо их набавком 
једне краве. 
 
У Новом Бадовцу покрај Грачанице смо помогли 
младом брачном пару Арсић. Родитељи Милош и 
Драгана имају два сина, Ђорђа (3) и новорођенче 
Тодор. За потребе санације зида у купатилу купили 
смо им плочице, кнауф и изолацију. 
 
Породица Милићевић из Скуланева живи у једној 
малој скученој соби у тешким условима. Породицу 
чине родитељи Игор и Вера и деца Николија (2) и 
Неда (1). Њима смо обезбедили краву која ће бити 
испоручена ових дана. 
 

Породицу Јовић из Липљана чине родитељи Иван и 
Јелена, а са њима у домаћинству живе Иванова 
мајка и двоје дечице Анђелина (5) и Николина (1). 
Кућа је у доста лошем стању, па смо њима 
обезбедили грађевински материјал за санацију 
зидова. 
 
Осим породица јужно од Ибра, у овој акцији 
помогли смо и породици Милићевић из Сочанице 
код Лепосавића у северном делу Косова и Метохије. 
Породицу чине отац Милан, мајка Снежа и деца 
Јана (17), Перица (14), Николина (11) и Михајло 
(4). Домаћин Милан ради у Водоводу, примају 
дечији додатак и баве се пољопривредом, а ми смо 
им обезбедили и једну краву како би могли да 
обезбеде млечне производе за своје потребе и 
продају. 
 
Због напада на неколицину наших породица у 
претходном периоду, накнадно смо одлучили да у 
овој акцији помогнемо још две нападнуте породице. 
Најпре смо породици Симоновић из Србобрана 
обезбедили ново стаклу за трафику коју држе, а на 
коју је недавно пуцано док су се они налазили 
унутра. Породицу чине отац Зоран, мајка Дана и 
синови Милан (16) и Богдан (11). 
 
Такође смо у Осојану помогли породици свештеника 
Милоша Вукића који живи са супругом Данијелом 
и децом Хеленом (6) и Анђелом (3). Њихова кућа је 
недавно обијена и опљачкана, па смо им помогли 
набавком нових и квалитетнијих улазних врата. 
 

 
Породица Стојковић 

Божићна 

помоћ на КиМ 
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Подсећамо да смо у склопу Божићне акције 
прикупили и средства за сређивање куће породици 
Стојковић из села Извор у општини Ново Брдо. То 
је учињено захваљујући огранку наше организације у 
Канади и њиховој кампањи "In Time For Bozic 
2016", као и великој интернет кампањи прикупљања 
средстава у склопу које је стигло пуно донација из 
целог света. Радови на кући ће кренути чим дође 
лепше време. 
 

 
Нови споменик настрадалима у Гораждевцу 

 
Након завршене још једне традиционалне Божићне 
акције, можемо само да истакнемо да нас забрињава 
да је положај Срба на Косову и Метохији све гори. 
Посебно нас брине погоршање безбедносне 
ситуације о чему сведоче скорашњи напади на 
Гораждевац, трафику у Србобрану, свештеничку 
кућу у Осојану, бројни ситни инциденти који не 
доспеју у медије и хапшење наоружаних исламиста 
испред манастира Високи Дечани. Општа 
друштвена, политичка и социо-економска ситуација 
на Косову и Метохији такође доприносе осећају 
безперспективности за наш народ. Наша 
организација ће наставити да се труди да се таква 
клима промени и побољша у складу са 
могућностима. Један од покушаја у том правцу је и 
пројекат за постављање квалитетног видео надзора у 
Гораждевцу у који смо се укључили на позив 
манастира Високи Дечани, а после којег ће, ако се 
покаже као успешан, уследити и други слични 
пројекти.  

Прикупљање средстава за тај пројекат и бројне друге 
акције је у току, па вас позивамо да наставите 
подршку нашој организацији слањем скромних 
месечних донација. 
 

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

Божићна 

помоћ на КиМ 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је почетком фебруара рад Народних кухиња на 
Косову и Метохији куповином машине за 
пребирање кромпира. 
 
 Услед повећања производње кромпира, јавила се 
потреба за набавком машине за пребирање која 
знатно олакшава одвајање кромпира који се користи 
за јело, од оног који остаје да се користи као 
семенска роба. Укупна вредност уручене помоћи 
износи 100.000 динара.  
 
Oва акција подржана је и од стране Фондације 
Делије из Београда у износу од 50.000 динара. 
 
Пољопривредна сезона, Епархијске хуманитарне 
организације "Мајка девет Југовића" која управља 
Народним кухињама, је доста успешна, са преко 50 
тона кромпира, па ће ова машина бити од велике 
користи, јер се тај посао неће више обављати ручно и 
уштедеће се време и средства. Машина ће бити у 
Врбовцу, где се и налази највећи део 
пољопривредног газдинства. 
 

 

 
 

 

Помоћ за 

народне кухиње 
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Користимо прилику да пренесемо неизмерну 
захвалност донаторима широм света, што су још 
једном изашли у сусрет и помогли рад Народних 
кухиња на Косову и Метохији. Јер како нам преносе 
пријетељи из ЕХО „Мајка девет Југовића", 
подршка донатора не изостаје, што за њих 
представља велики ослонац.  
 

 
 
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.  
 

 
 

 
 

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Помоћ за 

народне кухиње 
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Као што смо и најављивали, у оквиру велике 
Божићне акције, купљен је трактор породици 
Давидовић чиме је и завршена ова велика акција на 
подручју приједорске регије. Породицу чине отац 
Далибор и мајка Весна и њихово четворо дјеце: 
Николина (8), Дејан (6), Наташа (5) и Павле (2).  
 
Највећи дио средстава за ову акцију прикупљен је у 
оквиру кампање In Time For Bozic коју су 
покренули чланови Хуманитарне организације 
Срби за Србе из Канаде, као и на великој 
хуматираној журци одржаној у Приједору. Укупна 
вриједност акције је износила 8.000 КМ. 
 

 
Велика помоћ Давидовићима у наредним 

пољопривредним радовима 

 
Дјеца породице Давидовић: Наташа, Павле, Дејан и 

Николина 

 
Давидовићи живе у селу Марини које се налaзи 30-ак 
километара удаљено од Приједора. 
 

 
 

 

Трактор за 

Давидовиће 
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Да подсјетимо, у вријеме Божићних и 
Новогодишњих празника смо посјетили 
најугроженије вишедјетне породице из околине 
Приједора и уручили им пригодне поклоне. 
 

 
 
На крају, преносимо ријечи захвалности свим 
донаторима од породице Давидовић и уједно 
позивамо све да сходно својим могућностима 
наставе да прате и помажу рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе. 
 

 
Најмлађи Давидовићи највише су се обрадовали 

трактору 

 
У првој посети породици Давидовић  

(октобар 2015.г.) 

 

 
У првој посети породици Давидовић  

(октобар 2015.г.) 

 

 

Трактор за 

Давидовиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу 
традиционалне Божићне акције помогла је 
породицу Дрча из села Доња Суваја у Лици. 
Родитељи Вељко и Бојана имају сина Немању (10). 
Помоћ се огледала у набавци веш машине. Укупна 
вредност обезбеђене помоћи износи 225 евра. 
 

 
Испорука веш машине до куће породице Дрча 

 
Породица Дрча са дарованом веш машином испред 

своје куће 

 

 
Немања Дрча поред нове веш машине 

 
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.   

Помоћ за 

породицу Дрча 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Нишa у склопу традиционалне Божићне акције 
успешно су спровели акцију куповине стеоне краве 
породици Стојановић-Вучић која живи у селу 
Горња Јајина, код Лесковца. Породицу Стојановић-
Вучић посетили смо крајем 2015. године и тада 
договорили помоћ у виду краве, која је обезбеђена у 
укупној вредности од 139.000 динара. Део донације 
за породицу Стојановић-Вучић стигао је из Канаде, 
тачније од групе Срба из Онтариа. 
 

 
Срби за Србе са Николином, Николом и Петром 

 

Као што смо већ писали, ова породица се доселила 
из Бошњачке махале у Косовској Митровици, где су 
годинама даноноћно имали страх за свој живот. 
Породици су 2013. године Шиптари бацили бомбу у 
двориште куће, тако да су углавном живели 
затворени у кући, око које је била ограда висока два 
метра. 

Отац породице умро је од срчаног удара пре годину 
дана (највероватније од стреса, због велике муке која 
их је снашла да живе у сталном страху), тако да је 
жени Драгани оставио три малолетна детета: Петра 
(9), Николу (7) и Николину (4). 
 

 
Самохрана мајка Драгана са децом: Николином, 

Николом и Петром 

 
Након смрти оца, мајка и деца су одлучили да 
напусте кућу у Косовској Митровици, која није ни 
била у њиховом власништву, већ су је добили на 
коришћење од државе Србије. Због свега што се 
догађало, и због велике истраумираности деце, 
овакав потез био је нужан. И данас, након 
пресељења, деца трпе одређене последице ових 
догађаја, што се најбоље види на најстаријем сину 
коме од стреса опада коса, па је у разговору са 
нашим члановима из Ниша, договорено да 
помогнемо Петру да дође на преглед код лекара у 
Нишу, како би му преписао терапију. 
 
Породица живи од социјалне помоћи (око 20.000 
динара) и пошто су се преселили код мужевљевих 
родитеља, који се баве пољопривредом, била им је 
потребна крава, како би деци могли да обезбеде 
основне услове за живот. 
 
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. 

Божићна ак. и 

код Лесковца 
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Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ из Чикага организовали су 3. фебруара у сали 
цркве Свети Никола добротворно вече у пикаду, 
што је уједно било и прво такво такмичење које је 
изазвало велико интересовање међу нашим 
пријатељима у Чикагу. Попут пројекта ''Тројке из 
блока'', циљ хуманитарног пикадо турнира је био 
окупљање чланова, донатора и пријатеља наше 
организације да уз дружење и пријатно проведено 
време прикупе донације за потребе социјално 
угрожених породица широм Балкана. 
 
Турнир у пикаду окупио је укупно 30 учесника а 
најбољи такмичар и победник био је Ивица Лазић 
из чикашког насеља Лион, а друго место заузео је 
дванаестогодишњи Михајо Јосиповић из 
Брукфилда. 
 

 

 
 

 

Пикадо турнир 

у Чикагу 
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Кроз пријаву за учешће на турниру, продају мајица и 
палачинки као и појединачних донација прикупљено 
је укупно $718 помоћи. Сви присутни су били и 
више него задовољни окупљањем, а изражена је и 
жеља да се сличан турнир организује једном 
месечно.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Пикадо турнир 

у Чикагу 
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Комбинација спорта и хуманитарног рада засигурно 
даје сјајне резултате када је у питању прикупљање 
средстава за потребе помоћи социјално угроженим 
породицама.  

 
 
Чланови организације СРБИ ЗА СРБЕ из Чикага 
наставиће да дају свој допринос кроз ове и сличне 
акције у будућности. 
 

 
 

Пикадо турнир 

у Чикагу 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ из Немачке присуствовали су у суботу 6. 
фебруара хуманитарној вечери у Ресторану Талија 
у Минхену коју су организовали представници и 
администратори српских фејсбук група које 
окупљају велики број наших људи у расејању. Након 
уводне речи од стране организатора вечери госпође 
Весне, представник наше организације господин 
Никола Цвијановић приближио је гостима 
досадашњи рад и активност наше организације на 
хуманитарном плану. Уз музику и пријатно 
дружење, гости овог добротворног скупа 
прикупили су укупно 710 евра донација што ће 
бити искоришћено за помоћ социјално угроженим 
пордицама. Посебна захвалност иде породици 
Рашић, која је током 2015. године прикупила 400 
евра у гиманзији Albert-Einstein из Reutlingenа за 
помоћ обданишту у матици. 
 

 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Хуманитарно 

вече у Минхену 
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У суботу 6. и недељу 7. фебруара чланови 
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ из 
Аустралије имали су част да представе рад 
организације на великом Српском фестивалу 
(Serbian Festival) у сиднејској луци Дарлинг Харбор, 
који се организује под покровитељством 
Митрополије аустралијско-новозеландске Српске 
Православне Цркве и Удружења српске 
православне омладине Аустралије и Новог 
Зеланда „SOYA". 
 

 
 
Пре свега желимо да се захвалимо Димитрију 
Грашару, председнику организационог одбора 
Српског фестивала, који је уједно и координатор 
„SOYA" за Нови Јужни Велс, и Илији Пераћу, 
председнику „SOYA", јер су нам изашли у сусрет и 
омогућили да по први пут представимо рад наше 
организације у Сиднеју. 

 
СЗС штанд на српском фестивалу 

 

 
 

 
 
Реакције сиднејских Срба и њихових пријатеља 
других националности биле су велико изненађење. 

На фестивалу 

у Сиднеју 
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Многи су заплакали видевши потресне фотографије 
деце којој помажемо, док су други пожелели да се 
сликају испред нашег штанда желећи да тако 
информације о нашој организацији и активностима и 
сами проследе даље. Коначно, задивљујући је био 
број оних који су одвојили време да се упознају са 
нама лично, радом организације и уопште начинима 
на које могу да дају свој допринос. 
 
Међутим, неминовно је издвојити рекацију 
удружења српских уметника ‘Sava@Art’, који су 
на свом изложбеном штанду прикупили суму од 
475.50 долара, коју су на самом крају фестивала 
предали члановима наше организације. Посебну 
захвалност за ово дивно дело желимо да упутимо 
дуборезцу Драгиши Павловићу, као и сликарима 
Томи Кобиларову и Радошу Стевановићу. 
 

 
 

 

Желимо такође да се захвалимо бројним срдачним 
посетиоцима фестивала, који су инсистирали да дају 
прилог за српске породице којима је помоћ 
најпотребнија. Још једном захваљујемо 
организаторима, донаторима који су купили наше 
мајице ”Нема предаје” или остaвили добротворни 
прилог, као и свим добрим људима који су нам 
својом подршком, топлим осмесима и срдачним 
речима подршке улепшали наш први јавни наступ у 
Сиднеју. Ово је тек почетак нашег деловања у 
Аустралији. 
 
Прикупљено је укупно $867.50, списак приложника 
у прилогу: 
 
Недјељко Ромић - $70 
Драган Бејатовић - $10 
Драгана Алавања - $50 
Сања Медојевић - $20 
Ана Медојевић - $10 
Марија - $50 
Тијана - $50 
Ненад Качавенда - $50 
Владимир и Милена Драгељевић - $20 
Зоран Станковић - $10 
Свемир Поповић - $10 
Тома Кобиларов - $10 
Лена и Пеђа Кулезић - $20 
Југовић - $10 
Неђо Тешановић - $20 
Весна М. - $30 
Југовић Милош - $50 
Миле Рађеновић - $50 
Дражен Судар и Горанка Забрдац - $20 
Вања Кнежевић - $30 
Александра Павловић - $20 
Вања Петковић - $7.50 
Жељко Грашар - $50 
Кекуш Душан - $100 
Тања Амановић - $100 
 

 

На фестивалу 

у Сиднеју 
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Штандови прердставника Независне асоцијације 

студената ''Сви за Космет'' и Хуманитарне 

организације СРБИ ЗА СРБЕ 
 
Представници Независне асоцијације студената 
''Сви за Космет'' и Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ учествовали су у понедељак 15. 
фебруара на Сретење у свечаној прослави 
обележавања почетка Првог српског устанка 1804. 
године у Орашцу, на месту одакле је Вожд Ђорђе 
Петровић повео ослобађање српског народа од 
вишевековне Отоманске окупације.  
 
На штандовима представљен је рад наших братских 
организација и прикупљане донације за потребе 
помоћи социјално угрожених породица. 
 

 
Редитељ Радош Бајић посетио је и подржао рад 

наших организација 

 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

На Дан 

државности  
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У среду 10. фебруара у сарадњи са пријатељима из 
кафеа "Српска кућа пива" на Црвеном крсту у 
Београду, Хуманитарна организација Срби за 
Србе организовала је добротворно вече.  
 
Током вечери уз пријатну атмосферу и дружење 
прикупљали су се прилози.  
 
Посебну захвалност упућујемо људима из пиваре 
Кум из Шапца који су се одрекли профита и од 
продаје свог пива сав приход је отишао у 
хуманитарне сврхе.  
 
На крају вечери у донаторској кутији укупно је 
прикупљено 24.850 динара и 10 евра. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Још једном желимо да се захвалимо пријатељима 
из кафеа "Српска кућа пива", као и свим људима 
добре воље који су својим присуством и прилозима 
допринели да нам свима вече остане у лепом сећању. 

Хуманитарно 

вече у БГ-у 
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У суботу 13. фебруара у Земуну у кафићу Семлин 
успешно је одржан први хуманитарни турнир у 
пикаду. ,,Тројка из блока’’ са особљем кафића 
Семлин са поносом обавештава јавност да је на 
турниру скупљено 34.710 динара који ће бити 
усмерени за набавку видео надзора за Гораждевац 
на Космету!  
 
Тешки дани српског народа погоршани су 
нестабилном безбедносном ситуацијом па је видео 
надзор решење које ће допринети нормалнијем 
животу и одрастању српске деце у Гораждевцу. 
Земун је показао да се може на много начина 
помоћи.  
 
Кроз дружење и спортско надметање послали смо 
јасну слику у свет – НЕМА ПРЕДАЈЕ – КОСМЕТ 
ЈЕ СРБИЈА! 
 

 
 

 
 

 
 

 

Пикадо турнир 

у Земуну 
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Дружење у Семлину трајало је цео дан, а увече на 
турниру скупила се озбиљна екипа за такмичење у 
пикаду. На две позиције су се смењивали девојке и 
младићи и великој хуманитарној акцији дали су и 
озбиљну спортску црту. Летеле су стрелице и 
стизале су пријаве све док није проглашен најбољи – 
био је то Јован Маљковић. Друго место освојио је 
велики пријатељ ,,Тројке из блока’’ и иницијатор 
турнира Владимир Лукић, а трећу позицију заузео 
је Драган Симић. 
 

 
 

 
Бронза, злато и сребро: честитамо! 

 
Захваљујемо се свима који су дошли у Семлин и 
подржали српски народ на Косову и Метохији.  
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ, а деци у 
Гораждевцу је пре свега потребна безбедност!  

Свако од нас може да помогне, свако по мало и 
испунићемо циљ! Земунци су дали пример како, а то 
је пример који треба да уради свако! 
 

 
 

 
 

 
 

Пикадо турнир 

у Земуну 
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Пријатељи Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Аустралије организовали су 15. фебруара 
добровољно прикупљање прилога за помоћ 
вишедетним српским породицама, као и упознавање 
народа са радом Хуманитарне организације Срби за 
Србе.  
 
У порти цркве у Keysborought-у, близу Мелбурна, у 
донаторској кутији прикупљено је 212 евра. 
 
 У плану су нова дружења и акције широм 
Аустралије. 
 

 
Штанд Хуманитарне организације „Срби за Србе“ 

на вашару у Мелбурну, где је у донаторској кутији 

прикупљено 212€ 

 

 
 

 
 

 
 

СЗС на вашару 

у Мелбурну 
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У организацији УССД „Слободан Бајић" и 
Хуманитарне организације Срби за Србе 24. 
фебруара одржана је прва хуманитарна журка у 
читаоници дома „Слободан Бајић“ као део 
новосадског турнира „Тројка из блока".  
 
Ово је уједно и најава турнира који ће се одржати 
28.05.2016. на платоу СПЕНСА.  
 
На журци је било око 350 студената новосадског 
универзитета и том приликом је скупљено 81.000 
динара и комплетан приход иде за пројекат „Тројка 
из блока" који је намењен изградњи купатила за 
вишедетне социјално угрожене породице. 
 

 
 
На журци је поред забаве уприличено и кратко 
представљање организације, иако смо врло пријатно 
изненађени колико људи прати наш рад преко сајта и 
друштвених мрежа. 

 
 

 
 
Захваљујемо се много нашем пријатељу ди џеј 
Горчину који се потрудио да ова журка успе и све то 
волонтерски без накнаде урадио. Такође захваљујемо 
се и управи дома „Слободан Бајић“ која је 
препознала како наш хуманитарни рад тако и 
хуманитарни рад својих станара. 
 

Хуманитарна 

журка у НС-у 
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Ако ово нешто говори и ако се по јутру дан познаје 
ово ће бити једна од најуспешнији година како за 
Хуманитарну организацију Срби за Србе тако и за 
сам пројекат „Тројка из блока"! 
 

 
 

 

Хуманитарна 

журка у НС-у 
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Хуманитарној организацији Срби за Србе уручена 
је 26.02.2016. захвалница од стране Хуманитарне 
организације Стара Рашка за изузетан допринос 
успешном раду хуманитарне организације у 2015. 
години.  

 
Захвалница уручена Хуманитарној организацији 

Срби за Србе 

У вечерњим часовима одржана је Изборна 
скупштина организације Стара Рашка, а скупштина 
је по традицији одржана у свечаној сали градске 
општине Нови Београд. 
 

 
Изборна скупштина Хуманитарне организације 

Стара Рашка 

 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Захвалница за 

СЗС 
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НЕМА ПРЕДАЈЕ КОСОВА И 
МЕТОХИЈЕ! 

 

 
 

 
 
17. фебруара обележно је 8 година од једнострано 
проглашене независности наше јужне покрајине. 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ је од 
тада са скоро пола милиона евра помогла преко 
200 српских породица на Косову и Метохији, 
народне кухиње, фарму коза и крава, млекару, 
Призренску богословију, школе, амбуланте, болнице, 
читава села... И никада нећемо стати! Зато смо 
израдили нове квалитетне дуксеве са добро познатим 
мотивом који сте до сада виђали на мајицама, капама 
и заставама.  

Цена је 3.500 динара (30 евра, 60 КМ) + птт 
трошкови и куповином се помаже рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе. Наруџбине из Србије, Р. 
Српске и целог света можете слати на: 
marketing@srbizasrbe.org. 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: Величине дуксева су у 
распону од S до 4ХL величине. Калупи су за број 
мањи од регуларних величина тако да препоручујемо 
да при поруџбини поручите једну величину већу од 
стандарне коју носите. 
 
Дуксеви су такође у продаји и у бутику Бункер, ул. 
Драгослава Јовановића 13 у Београду (код 
Скупштине града Београда). 
............................................................................................. 

У ЈАНУАРУ 2.617 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 јануара 
пристигло је укупно 2.617 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. 

Активности у  

фебруару 
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Хуманитарни 

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

c3c.org@gmail.com 
 

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

БЕОГРАД 
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13 
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4 
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а 
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63  
    (Тржни центар Видиковац) 
- Филолошки факултет, Студентски трг 3  
    (у холу факултета) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А  
   (Браће Јерковић)  
- Клуб друштвених игара "Као некад", Јна ББ   
   (Борча - Стадион Фк БСК) 
- Паб ПаБрдо, Пожешка 56 (Тржни центар) 
- Фото студио Express, Пилота Михајла  
   Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а 
    (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а  
   (Жарково) 
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА, Булeвар Зорана 
    Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд) 
- ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља 
     Александра 525 (Мали Мокри Луг) 
- Фитнес клуб Голиат- Милана Ракића 75 (Звездара) 
- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
- ТЦ Мекрур - Партизанске авијације 2 (Н. Београд) 

- Printy Star - Никшићка 5/1 (Београд) 
- Сервис компјутера Xelart - Антифашистичке  
    борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 
- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун) 
 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 

ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

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

ВРШАЦ 
- Пицерија Беба, Зелена пијаца бб 
 

НОВИ САД 
- ТЦ Меркур, Руменачка 150 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130 

.................................................................................................. 
ПАЛЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб  
   (СЗС канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1  
 

ФРИДРИХСХАФЕН - НЕМАЧКА 
- Храм Св. Срп. новомученика у Фридрисхафену,  
Adelheidstr. 4 , 88046 Friedrichshafen 
 

ХАМИЛТОН - КАНАДА 
- Scaut cafe,100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2 
-Golden Grain Bakery,Hwy 8,Stoney Creek,On L8G1 C2 
 

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

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ФЕБРУАР 2016. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 72  
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 22 
5. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
6. Дражо В. /Холандија/ - 50 € 
    (за пројекат Косово и Метохија) 
7. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
8. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
9. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
10. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
11. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
12. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
13. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
14. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
15. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
16. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
17. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
18. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
19. Тања Л. и Зоран С. /Италија/ - 30 € 
      (пројекат за Стојковиће, село Извор, КиМ) 
20. Анонимно /Аустрија/ - 60 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
21. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
22. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
23. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
24. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
25. Срђан П. /Немачка/ - 30 € 
26. Небојша и Горица Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
27. Анка В. /Србија/ - 500 дин. 
28. Марија М. /Србија/ - 500 дин. 
29. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
30. Немања М. /Србија/ - 1.500 дин. 
31. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
32. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
33. Златара Garuda Gold /Србија/ - 6.500 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
34. Апотеке САНА /Србија/ - 11.990 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
35. ТЦ Меркур /Србија/ - 12.440 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
36. Јован П. /Србија/ - 12.000 дин. 
      (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
37. ТЦ Младеновац /Србија/ - 20.550 дин. + $ 5 
      (СЗС донаторска кутија) 

38. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 93.900 дин. 
39. Анонимно /Данска/ - 15 € 
40. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
41. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
42. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
43. Срки и другари /Србија/ - 500 дин. 
44. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин. 
45. Јосиф В. /Србија/ - 1.500 дин. 
46. Милош К. /Србија/ - 1.800 дин. 
      (за видео надзор у Гораждевцу) 
47. Раде Ђ. /Србија/ - 5.000 дин. 
48. Сузана Х. /Канада/ - 50 € 
49. Стево Б. - 2 € 
50. Анонимно /Аустралија/ - 30 € 
51. Стефан П. /Швајцарска/ - 50 € 
52. Анонимно /Аустрија/ - 30 € 
      (за пројекат Косово и Метохија) 
53. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
54. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
55. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
56. Данијела Б. /Немачка/ - 20 € 
57. Мирослав С. /Немачка/ - 40 € 
58. Зоран С. /Немачка/ - 140 € 
       (за пројекат Косово и Метохија) 
59. Зоран З. /САД/ - $ 15 
60. Radomans F. /САД/ - $ 15 
61. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
62. Милен Т. /САД/ - $ 20 
63. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
64. Vozi Inc. /САД/ - $ 50 
65. Миљан Д. /Шведска/ - 20 € 
66. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
67. Сервис компјутера Xelart /Србија/ - 2.400 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
68. Српски народни форум /Србија/ - 6.000 дин. 
      (за обнову ОШ у Уздољу, Далмација) 
69. Миленко П. /Велика Британија/ - 15 € 
70. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
71. Милан П. /Швајцарска/ - 50 CHF 
72. Ђорђо Г. /Швајцарска/ - 50 CHF 
73. Бојана В. /Израел/ - 15 € 
74. Драган Ј. /Србија/ - 500 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
75. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
76. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
77. Наталиа М. /Русија/ - 30 € 
78. Анонимно /Велика Британија/ - 30 € 
      (за пројекат Република Српска) 

Списак СЗС 
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79. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
80. Бојан М. /Хртватска/ - 5 € 
81. Драган М. /Србија/ - 10 € 
82. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
83. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
84. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
85. Четници север 99 /Норвешка/ - 20 € 
86. Озренко /Луксембург/ - 30 € 
87. Фамилија Вујић /Холандија/ - 100 € 
88. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
89. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
90. Зоран М. /САД/ - $ 100 
91. Сека М. и Драгомир И. /САД/ - $ 100 
92. Microsoft-Gogle Inc. /САД/ - $ 381,30 
93. Пикадо турнир у Чикагу /САД/ - $ 718 
94. Небојша М. /Србија/ - 30 € 
95. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
96. Вујица Ж. /САД/ - $ 30 
97. Николина Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
98. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
99. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин. 
100. Нена /Србија/ - 2.000 дин. 
101. Гојко С. /Србија/ - 2.000 дин. 
102. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
103. Владимир М. /Словенија/ - 30 € 
104. Анонимно /Србија/ - 15 € 
105. Мирјана Б. /Немачка/ - 30 € 
106. Дарко Ј. /Немачка/ - 100 € 
107. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
108. Гордана К. /Аустрија/ - 20 € 
109. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD 
110. Ранко и Сања Крајишник /Канада/ - $ 400 CAD 
111. Милан Д. /САД/ - $ 15 
112. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
113. Славиша К. /САД/ - $ 25 
114. Иван А. /САД/ - $ 25 
115. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
116. Хум. вече у Минхену /Немачка/ - 710 € 
117. Стефан В. /Србија/ - 500 дин. 
118. Немања К. /Србија/ - 1.000 дин. 
119. Бојан К. /Србија/ - 2.000 дин. 
120. Финтес клуб "Goliath" /Србија/ - 2.205 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
121. Продавница САНИ /Србија/ - 9.250 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
122. Горан М. /Србија/ - 12.000 дин. 
        (за породицу Дунџић из Подгорице) 
 

123. Горан М. /Србија/ - 12.000 дин. 
        (за породицу Симовић из Херцег Новог) 
124. Благоје Т. /Аустрија/ - 30 € 
125. Здравка Д. /Аустралија/ - 30 € 
         (за пројекат Крајина) 
126. Влада В. /Србија/ - 14 € 
127. Мирјана К. /Немачка/ - 20 € 
128. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
129. Маринела П. /Швајцарска/ - 100 CHF 
130. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
131. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
132. Милан и Маријана /Србија/ - 15 € 
133. Иво В. /Канада/ - 20 € 
134. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
135. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
136. Бошко С. /Србија/ - 1.210 дин. 
137. Данило Р. /Србија/ - 2.000 дин. 
138. Биљана В. /Србија/ - 4.000 дин. 
139. Тириен /Србија/ - 5.000 дин. 
         (за породицу Дарабан из Бијељине) 
140. Иван С. /Србија/ - 12.000 дин. 
141. Александар М. /Хрватска/ - 10 € 
142. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
143. Предраг М. /Аустрија/ - 50 € 
144. Анонимно /Аустрија/ - 150 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
145. Анонимно /Аустрија/ - 350 € 
        (за пројекат Република Српска) 
146. Иван Р. /САД/ - $ 25 
147. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
148. Српски фест. у Сиднеју /Аустралија/ -  
         $ 867,5 AUD 
149. Драган Ј. /Србија/ - 500 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
150. Зорица Ђ. /Србија/ - 500 дин. 
151. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
152. Паша кафе, Београд /Србија/ - 9.000 дин. 
        (за видео надзор у Гораждевцу) 
153. ТЦ Карабурма /Србија/ - 26.347 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
154. Хуманитарно вече кафе "Сценарио- 
        Српска кућа пива" /Србија/ - 24.850 дин. + 10 € 
155. Предраг П. /Црна Гора/ - 0,30 € 
156. Миле Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
157. Мирјана П. /Србија/ - 500 дин. 
158. Марко П. /Србија/ - 1.000 дин. 
159. Проф. Макањић Милева /Србија/ - 1.000 дин. 
160. Богдановић Славица /Србија/ - 1.000 дин. 

Списак СЗС 
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161. VIP mobile-СМС 7763 /Србија/ - 50.500 дин. 
162. Милан М. /Хрватска/ - 10 € 
        (за породицу Стојановић код Лесковца) 
163. Зоран Р. /Канада/ - 15 € 
164. Анонимно /Аустрија/ - 90 € 
        (за пројекат Крајина) 
165. Н. Корица /Холандија/ - 10 € 
166. Amazon Smile /САД/ - $ 13.79 
167. Александар М. /САД/ - $ 15 
168. Милан З. /САД/ - $ 25 
169. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ 
170. Драган Г. /Република Српска/ - 20 КМ 
171. Драган К. /Чешка Република/ - 10 € 
172. Мила Л. /Шведска/ - 25 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
173. Љиљана П. /Шведска/ - 10 € 
174. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ 
        (за породицу Гавриловић из Бања Луке) 
175. Срђан П. /Република Српска/ - 10 КМ 
176. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
177. Весна К. /САД/ - $ 25 
178. Пикадо турнир у Земуну /Србија/ - 34.300 дин. 
        (за видео надзор у Гораждевцу) 
179. Слађана К. /Италија/ - 30 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
180. Марко Б. /Норвешка/ - 50 € 
181. Владимир И. /Србија/ - 10 € 
182. Ненад С. - 20 € 
183. Дејан Д. /Швајцарска/ - 50 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
184. Марко А. /Црна Гора/ - 5 € 
185. Вања Л. /Канада/ - 50 € 
        (за пројекат Крајина) 
186. Јован С. /Италија/ - 20 € 
187. Зоран Ш. /Хрватска/ - 50 € 
188. Раденка А. /САД/ - 100 € 
189. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
190. Никола В. /Србија/ - 30 € 
191. Рашко П. /Аустрија/ - 30 € 
192. Василије Б. /Немачка/ - 10 € 
193. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
194. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
195. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
196. Милош К. /САД/ - $ 15 
197. Анонимно /САД/ - $ 50 
        (за пројекат Крајина) 
198. Драган Ж. /САД/ - $ 60 

199. Дан државности у Орашцу /Србија/ - 4.800 дин. 
200. Драган Н. - 30 € 
201. Оливера М. /Србија/ - 1 € 
202. Александар Р. /Норвешка/ - 10 € 
        (за пројекат Република Српска) 
203. Марјан Н. /САД/ - $ 50 
204. Silicon Valley Com. Foundation /САД/ - $ 25 
205. Your Cause Giving Programs /САД/ - $ 107,5 
206. Бошко Л. /Швајцарска/ - 70 € 
207. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
208. Драган Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
209. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
210. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
211. Олга Р. /Србија/ - 3.000 дин. 
212. Ивица С. /Аустрија/ - 25 € 
213. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
214. Анонимно /Аустрија/ - 80 € 
        (за породицу Гавриловић из Бања Луке) 
215. Данијела М. /Немачка/ - 10 € 
216. Лили Г. /САД/ - 1.917 € 
217. Дејан Б. /Канада/ - $ 20 CAD 
218. Зоран С. /САД/ - $ 20 
219. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
220. Даниел П. /САД/ - $ 25 
221. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
222. Стојадин Џ. /САД/ - $ 100 
223. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ 
224. Мирослав К. /Србија/ - 500 дин. 
225. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 3.580 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
226. Општина Пале /Република Српска/ - 40 КМ 
227. Жељко Г. /САД/ - 10 € 
228. Ивица А. /Аустрија/ - 30 € 
         (за пројекат Косово и Метохија) 
229. Саша С. /САД/ - $ 45 
230. Марија Г. /Канада/ - $ 40 CAD 
231. Хор Св. Никола (Nash Rd.) 
        Хамилтон /Канада/ - $ 250 CAD 
232. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
233. Ђуро В. /САД/ - 50 € 
234. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
235. Иван А. /САД/ - $ 25 
236. Jован П. /Србија/ - 15.000 дин. 
237. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин. 
238. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
239. Весна М. /САД/ - 10 € 
240. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
        (за пројекат Крајина) 
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241. Миле Г. /Канада/ - 20 € Срби Онтарио 
242. Владица С. /САД/ - 40 € 
243. Марко С. /САД/ - $ 20 
244. Татјана М. /САД/ - 10 € 
245. Ђорђе М. /Србија/ - 50 € 
246. Сандра Б. П. /Србија/ - 75 € 
        (за видео надзор у Гораждевцу) 
247. Саша С. /Србија/ - 75 € 
        (за видео надзор у Гораждевцу) 
248. Владимир М. /САД/ - $ 25 
249. Христос се роди /Србија/ - 5.000 дин. 
250. Срби за Србе на 7. Meђународном сајму 
         вина у Београду /Србија/ - 25.086 дин. 
251. Банијац /Исланд/ - 15 € 
252. Црквени вашар у Мелбурну /Аустралија/ - 212 € 
253. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
254. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
255. Бојан Б. - 50 € 
256. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
257. Немања В. /Србија/ - 10 € 
258. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ 
        (за породицу Дарабан из Бијељине) 
259. „МПМ" Д.О.О. Подгорица /Црна Гора/ - 200 € 
260. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
261. Славица П. /САД/ - $ 25 
262. Владислав Т. /САД/ - $ 50 
263. Давид Г. /САД/ - $ 50 
264. Mиодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
265. Недељко П. /САД/ - 30 € 
266. Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА /Србија/ - 2.520 
         дин.(СЗС донаторска кутија) 
267. Марко П. /Србија/ - 300 дин. 
268. Марија М. /Србија/ - 500 дин. 
269. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
270. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
271. Раде Ђ. /Србија/ - 5.000 дин. 
272. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
273. Лазар Г. /Велика Британија/ - 10 € 
         (Пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
274. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
275. Бобан и Марија М. /Аустрија/ - 10 € 
276. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
277. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
278. Андрија М. /Аустрија/ - 200 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
279. Рајка К. /Црна Гора/ - 10 € 
        (за видео надзор у Гораждевцу) 
 

280. "2.М.D.CORP" D.O.O. /Црна Гора/ - 30 € 
         (за видео надзор у Гораждевцу) 
281. Марта С. /Канада/ - $ 25 
282. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
283. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
284. Срђан М. /САД/ - $ 25 
285. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
286. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
287. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
288. Милан И. /Србија/ - 1.000 дин. 
289. Ива М. /Аустрија/ - 10 € 
        (за породицу Станковић код Тузле) 
290. Милка Д. /Немачка/ - 20 € 
         (за породицу Станковић код Тузле) 
291. Радмила М. /Немачка/ - 15 € 
         (за породицу Станковић код Тузле) 
292. Жељко Ћ. /Канада/ - 50 € 
        (за видео надзор у Гораждевцу) 
293. Стеван П. /Немачка/ - 35 € 
294. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
295. Ана З. /Црна Гора/ - 227 € 
        (за породицу Симовић из Херцег Новог) 
296. Породица Кузмановски /Шведска/ - 50 € 
297. Aнонимно /Велика Британија/ - 10 € 
298. Момчило М. /Велика Британија/ - 50 € 
        (за пројекат Крајина) 
299. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
300. Александра К. /Србија/ - 2.500 дин. 
301. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 121.469 дин. 
302. Велимир И. /САД/ - 10 € 
303. Анонимно /Аустрија/ - 50 € 
304. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 10 € 
305. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
306. Пошаљи SZS на 81190 /Немачка/ - 104,33 € 
307. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
308. Породица Цветковић /Швајцарска/ - 100 CHF 
309. Делије Њујорк /САД/ - $ 15 
310. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
311. Слађана Т. /Велика Британија/ - 6 € 
312. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
313. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
314. Никола М. /САД/ - $ 40 
315. Mилош Д. /Србија/ - 550 дин. 
316. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
317. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
318. Мирјана М. /Србија/ - 2.000 дин. 
319. Сервис компјутера „Xelart" /Србија/ - 2.500 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
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320. Јелена Е. /Србија/ - 6.000 дин. 
321. Хуманитарна журка, УССД "Слободан 
         Бајић" /Србија/ - 81.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
322. Анонимно /Аустрија/ - 15 € 
323. Анонимно /Србија/ - 20 € 
324. Анонимно /Норвешка/ - 30 € 
325. Н. Корица /Холандија/ - 10 € 
326. Биљана Р. /Немачка/ - 15 € 
327. Ратко Р. /Немачка/ - 15 € 
328. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
329. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
330. Трифун Т. /Србија/ - 700 дин. 
331. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин. 
332. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин. 
333. Рада Б. /Црна Гора/ - 5 € 
334. Ненад С. - 20 € 
335. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
336. Владимир П. /Словенија/ - 110 € 
337. Денис П. /Кипар/ - 250 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
338. Анонимно /УАЕ/ - 50 € 
        (за породицу Ђокић из К. Каменице) 
339. Васка Т. - 10 € 
340. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
341. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
342. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
343. Жељко В. /Канада/ - 10 € 
344. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
345. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
346. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
347. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
348. Хум. вече у Лозани /Швајцарска/ - 1.020 CHF 
349. Милош С. /САД/ - $ 15 
350. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
351. Никола Ц. /Србија/ - 500 дин. 
352. Бојан Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
353. Пицерија „Беба" /Србија/ - 2.700 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
354. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
355. Бранислав П. /Србија/ - 6.200 дин. 
356. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 202.600 дин. 
357. Наташа М. /Немачка/ - 25 € 
358. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
359. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
360. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (за пројекте Косово и Метохија и Р. Српска) 
361. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
362. Бранкица П. /САД/ - $ 25 

363. Зоран М. /САД/ - $ 100 
364. Јадранка П. /Република Српска/ - 55 КМ 
         (за пројекат Крајина) 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ФЕБРУАРУ: 22.517 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за фебруар 2016. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД ЕУР

Почетно стање – 31.01. 564.841 389 1.855 28.520 7.105 14.823 19.170 11.699
Примљене донације 1.035.563 472 215 2.140 1.359 3.310 760 6.867
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -60 0 -158

Донирана средства -2.739.653 0 -9.371 0 0 0 0 0
Помоћ за девет породица са Косова и Метохије -960.000

Помоћ за породицу Вуковић, Пријепоље - грађевински материјал -918.595

Помоћ за породице Здравковић, Крстић, Кастратовић и Ђурић са Косова и Метохије -420.000

Помоћ за породицу Николић, Кладово - грађевински материјал, мајстори -294.983

Помоћ за породицу Стојановић-Вучић, Лесковац - набавка стеоне краве -139.000

Помоћ за породицу Милићевић, Омољица - пакет хране -7.075

Помоћ за породицу Давидовић, Приједор, Р.Српска - Куповина половног трактора -8.000

Помоћ за породице у Лопарама, Р.Српска - мајстори лимар и водоинсталатер -1.371

Oперативни трошкови -728.338 -20 -431 -8 -68 -2.090 0 -682
Трошкови израде годишњег извештаја турнира Тројка из блока -135.266

Набавка 30 малих донаторских кутија -43.200

Трошкови пута у Крајину приликом уручења помоћи за Божићну акцију -28.929

Трошкови пута на Косово и Метохију прилиом испоруке помоћи -19.378

Набавка фото опреме за потребе рада организације у Србији -12.300

Набавка донаторске кутије и постоља за потребе прикупљања донација -11.558

Трошкови набавке материјала за потребе канцеларије у Швајцарској -11.070

Трошкови пута у Бањалуку у оквирз пројекта Тројка из блока -11.030

Трошкови електроматеријала у СЗС канцеларији -10.946

Трошкови пута у Ниш и Пирот у оквиру пројекта Тројка из блока -9.655

Трошкови организације штанда на сајму вина у Београду -4.370

Трошкови промоције турнира Тројка из блока -4.365

Трошкови пута у Лозницу у оквиру турнира Тројка из блока -3.112

Трошкови пута у Омољицу, посета породице Милићевић -3.000

Набавка канцеларијског материјала -2.876

Трошкови пута у Аранђеловац приликом посете породице Јовановић -2.180

Допуна кетриџа за штампач СЗС канцеларије у Београду -1.500

Израда пехара и медаља за турнир Тројка из блока у Земуну -1.135

Накнада Агенције за привредне регистре приликом објављивања фин. извештаја -500

Трошкови пута у Тузлу и Лопаре - обилазак породица -50

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -2.515 -20 -55 -8 -26 -93 -37

Трошкови плата запослених -165.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -100.803 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -25.000

Трошкови књиговодства у Србији -8.680

Трошкови закупа магацина у Београду -5.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -12.540

Наканада за коришћење Вивеум платформе -96

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошкови СМС сервиса у Немачкој -41

Трошкови администрације СЗС канцеларије у Аустрији -30

Трошкови администрације СЗС канцеларије у Р.Српској -50

Трошкови регистрације организације у Канади -1.987

Трошкови израде новог сајта СЗС -92.430

Трошкови маркетинга -500

Интерни трансфери новца 2.581.003 0 12.517 0 -6.400 0 -19.170 -8.800
Трансфер новца из Канаде у Србију 1.501.663 -19.170

Трансфер новца из Аустрије у Србију 1.079.340 -8.800

Трансфер новца из Немачке у Р.Српску 12.517 -6.400

Крајње стање – 29.02. 713.416 841 4.785 30.652 1.996 15.982 760 8.925

САД Канада
Аустрија и 

остале 
Србија Црна Гора

Република 
Српска

Швајцарска Немачка

 
 

 

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  106 
Сједињене Америчке Државе 70 

Немачка  33 
Аустрија 26 

Швајцарска 24 
Канада 21 

Република Српска  12 

Холандија 11 
Аустралија 10 

Велика Британија  9 
Шведска  9 

Црна Гора  7 
Норвешка 6 

Италија 5 

Остале државе 15 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2016. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2016. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за фебруар од 2006. – 2016. године 
 

 
 

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

 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

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

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  

    www.srbizasrbe.net/donacije 
 

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

4. Донирање путем смс порука: 
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији) 
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој) 
 

5. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 

5. Рачун у Швајцарској: 
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000 
Девизни: IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5 
SWIFT: POFICHBEXXX 
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
 Integration Srbi za Srbe Swiss 
 

 

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

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 56201281300241-58,  
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031 
SWIFT BIC: RAZBBA22 
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,  
Dobroslava Jevñevića, Pale 71420 
  

8. Рачун у Немачкој: 
VR Bank 
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 

9. Рачун  у Црној Гори: 

Бр. рачуна: 510-91548-03 
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03 
SWIFT: CKBCMEPG 
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe 
Bank: Crnogorska Komercijalna banka 
 

10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 

 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

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

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Плачи вољена земљо“ – Добрица Ерић 

 

Плачи вољена земљо, и сузама осветли 

Мисао која тиња у свакој нашој жељи. 

Од свих суза које сад капљу по планети 

Најтужније су дечје сузе у мојој земљи. 

 

Ко ће, и чиме, да плати толике дечје сузе 

Страх, несаницу и радост одлетелу у неповрат 

Ко ће деци да врати све оно што им узе 

Ово зло, стало сво у кратку реч – рат? 

 

Плачи вољена земљо , ољагана и сама 

Сузе су твоје давно ушле у Песмарице 

Још нису све дечје кости ни повадили из јама 

А већ ти опет бацају децу у јаме безданице... 

 


