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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

  Teжиште активности током фебруара било је 
превасходно на обављању информативних посета 
породицама које би требало да буду у наредном 
периоду помогнуте, а које су се налазиле на нашим 
листама за потенцијалну помоћ. Истовремено 
спроверили смо пар активности на Косову и 
Метохији, а после дужег времена комплетирана је 
Божићна акција за три породице на подручју БЈР 
Македоније. 

 
Као што смо поменули, фебруар месец смо 

искористили за информативне обиласке породица 
које су нам се јављале за помоћ протеклих месеци, а 
и година. Посете смо обављали углавном на 
подручју Србије. Прво је посећена породица 
Мијаљевић из Новог Пазара, која броји 11 чланова, 
од којих је четворо деце. Након тога у околини 
Београда посећене су четири породице. У Панчеву 
посећена је породица Врачар са петоро деце, затим 
породица Крантић из Омољице са троје (ускоро и 
четворо) деце, Митићи са Умке са четворо деце и на 
крају посећени су СИмићи са Уба са петоро деце. У 
Републици Српској, наши представници успели су да 
посете и породицу Гачић у забаченом селу Марни 
код Приједора, са четворо деце. 

 
Наставили смо са пројектима на Косову и 

Метохији. Овај пут значајан износ уплаћен је за 
пројекат отварања продавнице Народних кухиња у 
Косовској Митровици. У том подухвату, наша 
организација учествовала је са 325.000 динара. Са 
друге стране испоручена је помоћ за две породице из 
Метохије. Породици Крстић са троје деце из села 
Љевоше, купљено је шест коза. Трајковићима из 
Ораховца су купљена три кревета и фрижидер. 
Укупна вредност помоћи породицама из Метохије 
износила је 155.000 динара. 

 
После дужег времена, успешно је спроведена 

акција помоћи Српском народу на подручју Скопске 
Црне горе у БЈР Македонији. Помогнуте су породице 
Комненов, Нинкићев и Ачковић. Породицама је 
испоручена помоћ у виду беле технике, тачније веш 
машина и шпорета, укупне вредности 700€. 

Дијаспора је поново била на висини задатка. 
Два окупљања у Немачкој, једно у Норвешкој и једно 

у Аустралији, учинили су да се прича о добротворној 
мисији организације шири и надалеко чује. Поред 
тога прикупљена су и значајна средства. На 
фестивалу у Сиднеју прикупљено је 1.620$. У 
Немачкој прво на хуманитарном окупљању у 
Херцогенаурауху, прикупљено фантастичних 
3.154,50€, док смо окупљање у Минхену на скупу 
под окриљем КУД-а Југос, превасходно искористили 
за промоцију организације и прикупљено је 
симболичних 55€. Полако се покрећу и дешавања у 
новооснованом огранку у Норвешкој, тачније у 
Ослу. На културној вечери прукупљено је 710 НРК, 
што представља добар увод у све будуће активности 
на том подручју. 

 
Почетак 2017. године оцењујемо као 

изузетно добар на свим пољима. Свакако то нас 
обавезује да границе често померамо на виши 
ступањ, јер потребе вишедетних породица су велике, 
а само стање нашег народа како у матици тако и у 
земљама бивше нам државе није најсјајније најблаже 
речено. Настављамо са великим пројектима, 
стандардним великим акцијама на најугроженијим 
подручјима широм Балкана и паралелно са 
спровођењем пројеката који треба да буду на општу 
корист нашим заједницама.  
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

 

 

Писмо 

донаторима 
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У новој акцији сталне сарадње између „Споне“ и 
Хуманитарне организације Срби за Србе, 4. 
фебруара смо наменски с даровима посетили 
породице Комненов, Ачковић и Нинкићев у 
Кучевишту на обронцима Скопске Црне Горе. 
Скопска „екипа“ – Милутин и Никола Станчић и 
Ненад Марковић, у смирај последњег радног дана у 
овој недељи, под благим зрацима сунца на самом 
заласку иза планинских врхова, прилази обронцима 
Скопске Црне горе. У Кучевишту нас дочекује 
појачање - најпре увек насмејана, вредна млађана 
Мирјана Нешковић, а потом и стални сарадник 
Драган Рајичић. 
 
Уз поздраве, “жалимо” се на чудан оссећај како нас 
загушене из скопског смога, реско “сече” и омамљује 
оштар озон који стиже у благим налетима ветра са 
врхова планине. 
 

 
Породица Комненов са испорученом 

 донацијом наше организације 

Полазимо у засеок код Комненових. По договору, 
уручејемо им електрични шпорет и шпорет на 
дрва. Ћутљиви родитељи Љупчо и Ленче окружени 
са своје шеторо дечице: Ивана (9), Мартин (7), 
Мартина (6), Драгица (5), Алек (3) и једногодишњи 
Спасе. 
 

 
Ивана, Мартина и Драгица шаљу захвалност 

донаторима за помоћ 

 
После кратког разговора поздрављамо се јер хитамо 
у суседни засеок, а већ нас “хвата ноћ”. 
 

 
Представници организације Срби за Србе  

са породицом Ачковић 

Помоћ за 

Кучевиште 
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Кроз каљугу блатњавог пута “на једвите јаде” некако 
излазимо и комбијем са донираним апаратима 
долазимо код Ачковића.  
 
Њима је према претходном договору била 
најнепходнија – машина за прање веша. Не 
скривају радост и захвалност. Уз оца Бобија и мајку 
Ирену непосредним осмехом разгаљују нас: Матеј 
(6), Јелена (4) и најмлађи трогодишњи Стефан. 
 

 
Породица Нинкићев са донацијом веш машине наше 

организације 

 
На силаску према породици Нинкићевих, праћени 
све јачим лавежом паса под “опоменом” смо да би 
ваљало завршити испоруку, “кад већ нисмо стигли да 
то урадимо за видела”, како нас пецну један од 
сеоских шерета. 
 
Код Нинкићева завршавамо задатак. И њима смо 
допремили машину за прање веша. 
После заједничког “сликања” и уз стисак руке и 
обећање за поновно виђење, “када мало отопли...” 
спремамо се полазак. 
 
Испраћа нас тихи самохрани отац Срећко који уз 
много искушења брине о осмогодишњем сину 
Марку и годину дана старијој ћерци Јелени детету 
ометеном у развоју... 

 
 

На повратку задовољно смо препричавали озбиљне 
тешкоће које смо успешно пребродили уз помоћ 
предусретљивих сељана када нам се у неколико 
наврата у снегу буквално заглављивао комби којим је 
хуманитарна помоћ допремљена у Кучевиште. 
 

Што због заиста тешког, снегом прекривеног 
коловоза, што због изненађеног возача, били смо у 
озбиљном шкрипцу. Но, у извлачењу заглављеног 
комбија, уз физичку снагу "на гурање" и те како су 
нам од помоћи била и услужна помагала, даске, 
слама и песак "за под точкове"... Све нам је то било 
смешно у препричавању свих згода и незгода, када се 
све добро завршило, иако та искуства нису била ни 
мало мала на "непознатом терену". 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Помоћ за 

Кучевиште 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе крајем јануара обишли су породицу 
Мијаљевић из Новог Пазара.  
 

 
Породична кућа Мијаљевића у Новом Пазару 

Породицу чине 11 чланова, прадеда Милић, деда 
Раде и баба Славица, њихова деца Надежда, Јелена 
и Златко са супругом  Милицом и децом 
Александром(4), Страхињом(6) и близнакињама 
Кристином и Катарином(8).Деда Раде, који је 
армирач, нажалост је спречен за рад јер је оперисао 
тумор на бешици. Једини запослени је његов син 
Златко и то не за стално, већ обавља привремене 
послове. 
 

 
Соба која је у плану да се оспособи за становање 

 

 

СЗС код 

Мијаљевића 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 7 

 

 
 

Живе од  Златкових примања до 24.000 дин., 
социјалног 13.000 дин., дечијег додатка 10.000 дин. и 
Милићеве пензије 7.000 дин.  
 

 
Будућа кухиња и дневни боравак 

Имају 3 хектара шуме и мало шљивака. Живе у кући 
на спрат, а време проводе у приземној соби, која је 
оспособљена за живот. 
 

Деда Раде је пре годину дана на себе несебично 
преузео бригу и старатељство над комшијом 
Радошем(16) за кога је на нашој фејсбук страници 
објављиван апел за помоћ. 
 

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

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС код 

Мијаљевића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је средином фебруара седмочлану породицу 
Врачар, која живи у Панчеву, у малом, 
изнајмљеном стану пуном љубави и слоге. Ову 
изузетно дивну породицу чине отац Никола, мајка 
Ивана и њихових петоро деце. Веселин има 15 
година, Лепосава 12, Силва 10, Петра 6 и најмлађи 
Јован који има 2 године. 
 

 
Петра показује своју највећу љубав – књиге 

 
Од самог уласка у кућу, породица оставља прелеп 
утисак - иако живе скромно, а родитељи нигде нису 
запослени, с вером у Бога и великом слогом која 
влада међу њима, боре се сваки дан за бољу 
будућност. Стан, који изнајмљују, је веома уредан, 
препун књига, икона и дивних детаља, међу којима 
расту и развијају се пет малишана у квалитетне 
људе. Окружени књигама и родитељском љубављу, 
деца су васпитана и врло уљудна, а док је трајао 
разговор са родитељима, успела су да нам открију 
колико воле књиге, спорт, и једни друге. 

 
Кухиња породице Врачар 

 

 
Машина за вез 

 

Отац Никола је избеглица из Босанске Крајине, 
одакле је отишао као војник, без игде ичега и дошао 
у Панчево да започне нови живот. Судбина га је 
спојила са будућом супругом, и заједно су ни од чега 
кренули да граде породицу. Већ дуги низ година, 
једини извор прихода за ову породицу је, поред 
дечијег додатка, зарада од производње финих везова 
и ствари које производе у кући, на веома сложеној 
машини, а своје радове продају црквама. 
 

 

СЗС код 

Врачара у ПА 
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Радни и стамбени простор  

у малом стану породице Врачар 

 

Благословен посао је развијен због преданог и 
квалитетног рада, а жеља коју су имали да им 
помогнемо је управо нова машина. Кревети са 
фиоком на извлачење су им такође хитно потребни, 
зато што тренутно сви спавају на само три кревета, у 
две собице. Шпорет за кување на плин или струју, 
машина за прање веша са већим бубњем, као и 
замрзивач, скромне су жеље ове скромне породице, а 
које би им знатно олакшале живот. 
 

 
СЗС у разговору са породицом Врачар 

 

Не жале се и не траже ништа више, захвални су што 
их је неко посетио, а посебно им је било драго када 
су схватили да организација не помаже породице 
делећи им милостињу, већ породице којима треба 
мало, да би постигле много, својим радом и трудом, 
и преданом вером и прегалништвом. На нама је сада 
да се ујединимо и да помогнемо породици Врачар!  

За нову машину за вез и покућство потребно је око 
3.500 евра - на тај начин ћемо им обезбедити 
светлију будућност са много мање брига, а много 
више напретка! 

 

 
Јован Врачар –  

најсрећнији и најнасмејанији 

 

 

СЗС код 

Врачара у ПА 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је средином фебруара породицу Крантић која живи 
у Омољици. У малом месту крај Панчева, бака, тата 
Златко и трудна мајка Тамара подижу троје деце. 
Вукашин (5), Огњен (4) и најмлађа Кристина (2) 
одрастају у тешким условима, зато што су оба 
родитеља незапослена, а кућа је недавно претрпела и 
поплаву. 
 

 
Дневна соба која је претрпела поплаву  

услед пуцања водоводне цеви 

 
И поред незапослености, породица не прима никакву 
социјалну помоћ, а једини сигуран приход је само 
7.600 динара дечијег додатка месечно. Отац ради 
повремене, сезонске послове, молерај и остале 
физичке радове, али, како је сам рекао, има проблем 
са нередовном наплатом, а сваки посао га кошта зато 
што је најчешће потребно да путује у Београд. Имају 
дуг за струју и воду који није велики, али им прави 
константан проблем, који се наставља из месеца у 
месец.  

На све то, имају и велики проблем са комшијама - 
нека злонамерна рука потровала им је кокошке, и од 
тада нису набављали никакву живину ни стоку. 
 

 
Насмејани Огњен Крантић 

 

 
Део трпезарије породичног дома Крантића 

 

 
Дневна соба и кухиња 

 које су претрпеле поплаву 

У посети 

Крантићима 
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Живе у кући Златкове маме, која живи са њима и 
доста им помаже у одгоју деце. Немају земљу, па 
самим тим ни услове за пољопривреду, али имају 
жељу да обнове домаћинство са неколико коза и 
свиња. Та би им помоћ била од великог значаја, зато 
што би имали сигурну храну у кући, и понеки 
приход. 
 

 
 

 
СЗС у разговору са породицом Крантић 

 
Такође, санирање последица поплаве им је хитно 
потребно, јер је жена у шестом месецу трудноће и 
ускоро ће им се придружити четврто дете, које 
захтева свој простор и мир за нормално детињство. 
Један кревет на спрат за два дечака би им створио 
доста простора у кући, а за санирање дневне собе 
која је највише настрадала у полави потребно је 
заменити плочице и ламинат и столарију на прозору. 
Ова помоћ би им била од највеће користи, зато што 
би се много променили услови за одрастање 
најмлађих, а са стоком и живином и вредним радом, 
родитељи би могли да граде светлију будућност! 

 

Вукашин Крантић са одбојкашком лоптом 

 
И већ раде на томе - уколико дође до реновирања 
дневне собе, отац је обећао да ће он све урадити и да 
нема потребе за ангажовањем мајстора! Помозимо 
Крантићима, како би они помогли својој деци, да 
одрастају као нормална породица, којој мало 
недостаје, да буде све у најбољем реду! На нама је да 
им помогнемо, и да изградимо још једну здраву 
српску породицу! 

 

 
 

 

У посети 

Крантићима 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
су 22.02.2017. посетили шесточлану породицу 
Митић из Умке. Дочекали су нас осмеси најмлађих 
чланова Данице (6), Софије(4), Михајла(2), 
Николаја (4 месеца) и њихови родитељи Слободан 
и Јелена. Идиличан живот прекинуле су велике 
поплаве, са чијим последицама не могу сами да се 
изборе. 
 

 

Влага која почиње све више да се шири у купатилу 

 
Митићи су некада живели у граду, а онда су 
одлучили да продају кућу и нешто земље и да се 
преселе на Умку. Планирали су мирнији живот и 
здравије окружење за своју децу. Слободан и Јелена, 
која је на породиљском, су запослени и породица се 
издржава од њихових плата. Вредним радом и 
трудом боре се да остваре своје снове, али су их у 
свему омеле велике поплаве 2014. године. 

 

Пукотине настале од подземних вода и кишнице 

 
Кућа је, након поплава 2014. године, почела да има 
проблеме са водом и влагом. Подземне воде праве 
проблем јер се сливају са брда ка кући и како терен 
није издрениран праве проблеме, улегнућа и  
пукотине на више места. Влага се врло брзо шири и 
уколико се не санира хитно, може да направи 
здравствени проблем најмлађим члановима 
породице.  

 

 

Пукотине настале од подземних вода и кишнице 

 
Да би се зауставило даље пропадање куће потребно 
је урадити дренажу терена и санирати влагу. 
Позивамо вас да се укључите и помогнете 
Митићима да избегну даље пропадање куће. 

СЗС код 

Митића  
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У склопу Божићне акције на Косову и Метохији 
помогнуте су породице Крстић Борисава и 
Маријане са децом Матијом (5), Андрејом (3) и 
најмлађом Андријаном (1) из села Љевоша код 
Пећи и породица Трајковић Николе и Анђеле са 
ћерком Иконијом (1) из Ораховца. Крстићима је 
обезбеђено шест коза како би на тај начин 
обогатили свој сточни фонд и могли да лакше живе, 
а породици Трајковић су обезбеђени три кревета и 
фрижидер. Укупна вредност помоћи износи 155.000 
динара. 

 

 

Породици Крстић из села Љевоша обезбеђене су козе 

 
Тата Борисав повремено ради и помаже у 
манастирима Високи Дечани, као и у Пећкој 
Патријаршији. Од раније су имали козе тако да има 
је нових шест додатни извор прихпода за живот 
укућана. 

 

Трајковићи из Ораховца са новим креветима 

 

 

Трајковићи поред новог фрижидера 

 
Како код Трајковића ни један родитељ није запослен, 
породица живи од социјалне помоћи. Помоћ у виду 
три кревета и фрижидера ће има мало олакшати 
тешке услове у којима живе.  

 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Стигла помоћ 

на КиМ  
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Представнци Хуманитарне организације Срби за 
Србе обишли су крајем фебруара седмочлану 
породицу Симић из села Шарбане код Уба. 
Породицу чине отац Милутин, мајка Драгана и 
петоро деце, Иван (29), Горан (21), Ивана (17), 
Слађана (16) и Милица (13). Симићима је 2016. 
године изгорела цела кућа са свим покућством и од 
тада живе у помоћној кућици са две просторије и 
купатилом, а при томе немају воду у кући. 

 

 
Oстаци изгореле куће 

 
Отац и синови су запослени и породица се издржава 
њиховим радом. Ивана и Слађана иду у школу у 
Ваљеву па ради мањих трошкова тамо и живе, а 
викендом долазе у Шарбане. Родитељима су 
комшије изашле у сусрет и уступиле у својој 
викендици собу за спавање, јер у породичној кући 
Симића имају два лежаја. 

А пет чланова домаћинства радним данима, када 
дођу сестре број укућана расте на седам тако да без 
комшијске помоћи не би имали где да спавају. 
Ствари додатно отежава недостатак воде која није 
доведена до куће. 
 

 
Купатило је опремљено, али још увек није у 

функцији, тачније вода није још уведена 

 

У власништву имају њиву  коју нису обрађивали од 
како им је изгорела кућа, гаје овце, гуске, кокошке а 
имају и крмачу. 
 

 
Помоћна кућа у којој живи породица Симић 

СЗС у посети 

Симићима  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Републике Српске посетили су почетком 
фебруара десеточлану породицу Гачић која живи у 
засеоку Марини крај Приједора.  
Слободан Гачић је глава ове куће у којој живи са 
супругом Милком и четири сина: Лука (21), 
Славко (14), Боро (9), и најмлађи брат Гаврило који 
има 3 године. У кући поред њихове живи најстарији 
син Драган са женом Бојаном и децом Наташом (4) 
и Дарком (3).  
 
Шесторо деце, живи у веома тешким условима у 
удаљеном засеоку, до кога се стиже последњим 
козјим путем дужине чак три километра. На очевини 
са које не желе да оду, поносно живе и сложно се 
боре Гачићи, а посета наше организације пробудила 
им је успавану наду у боље сутра. 
 

 

 
Боро уз помоћ санки доноси храну до куће 

 

 
Очајно стање пута који води до породице Гачић 

СЗС у посети 

Гачићима 

СЗС у посети 

Гачићима  
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Породица Гачић живи јако тешко, у условима 
недостојним човека у 21-ом веку! Немају никакав 
пут до куће, немају никакве услове у тој кући, немају 
чак ни воду ни струју! Прилаз кући је неприступачан 
свим моторним возилима, па чак и трактором, што 
чини њихову изолованост потпуном и још више 
отежава живот! Једини период када се кући може 
прићи трактором је врло кратко у току лета, а тада 
Гачићи сложно приону на посао и позавршавају што 
више могу обавеза око скромне летине и 
пољопривредног добра. 
 

 
Кућа у којој живи породица Гачић 

 

 
Кућа у којој живи најстрији син Драган  

са својом породицом 

 
Без струје, без воде, далеко од цивилизације, живи 
ова породица којој је Бог дао највеће благо - бројно 
потомство. Деца су сада у јако тешком стању, суров 
живот их није мазио и тера их да брзо и грубо 
одрастају.  

Породица поседује неколико кокошака и оваца, тако 
да се на тај начин издржавају. Ово је премало за 
оволику породицу! Деца која одрастају у оваквим 
условима не могу имати срећно детињство, не могу 
имати ни миран сан, не могу уживати у дечијим 
играма и безбрижном одрастању. Родитељи, бака и 
дека, све генерације, сваки дан проведу у бризи шта 
ће ставити на сто, а време пролази и оставља 
последице на живот најмлађих! 
 

 
Боро и Гаврило са мајком Милком 

 

 
Дотрајали шпорет на дрва 

 

Посета људи који верују у идеју СРБИ ЗА СРБЕ је 
први корак ка њиховом бољем животу! Добра воља 
да им се помогне јасна је од самог почетка, јер је сам 
долазак до њих велики посао и велики напор! То је 
тек почетак, за све оно што намеравамо да урадимо, а 
већ смо измамили осмехе малишана, које можете 
видети на фотографијама!  

СЗС у посети 

Гачићима 
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Спаваћа соба која се догрева уз помоћ старе пећи 

 

 
Најмлађи чланови породице Гачић који одрастају у 

нехуманим условима 

 
Гаврило Гачић, најмлађи члан породице 

 

Прва помоћ, и прва нада, прва најава бољих дана 
који долазе за Гачиће! Надамо се да ћемо уз помоћ 
верних донатора из целог света моћи да омогућимо 
овој напаћеној породици живот достојан човека у 21-
ом веку!  
ПРИЛОЖИ И ПОМОЗИ! 

 

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

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

СЗС у посети 

Гачићима 
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Протеклог викенда, 4. и 5. фебруара, сиднејска 
марина Дарлинг Харбор била је домаћин 5. 
Српског фестивала. Захваљујући организаторима 
фестивала и члановима српског православног 
омладинског удружења SOYA, Хуманитарна 
организација Срби за Србе је по други пут имала 
прилику да се кроз засебан штанд представи 
аустралијским Србима, њиховим пријатељима и 
случајним пролазницима. 
 

 
 

Ове године, рад организације представили смо и кроз 
селекцију уметничких фотографија аутора Ђорђа 
Бојовића. Бојовићеве изражајне фотографије, овом 
приликом обједињене под називом ‘Усамљеност’, 
настале су кроз његов изузетно посвећен теренски 
рад који обавља као координатор организације 
СЗС за Косово и Метохију. Неминовно, дела која на 
врло аутентичан начин бележе приче српских 
породица у овим пределима привукла су посебну 
пажњу посетиоца фестивала. 

 
 

Од великог значаја је и чињеница да је велики број 
странаца, суштински врло неупућених у стварна 
дешавања на Косову и Метохији, имао прилику да се 
кроз Бојовићева дела ближе упозна са ситуацијом и 
свакодневним животним борбама ових храбрих 
људи. 
 

Подстакнути истински емотивним мометнима 
забележеним на Бојовићевим фотографијама, као и 
преданим радом организације СЗС документованим 
кроз годишње извештаје и транспаретним приступом 
на нашем сајту, посетиоци су кроз новчане донације 
подржали рад организације.  
 
Захваљујући евидентном ентузијазму посетиоца, 
на овогодишњем фестивалу прикупили смо $ 1, 
620 донација! 

 

 
 

СЗС на фести. 

у Сиднеју 
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Оно што је такође важно да напоменемо јесте да су 
сиднејски Срби директно подржали рад наше 
организације кроз куповину мајица СЗС, чија 
продаја финасира кључне трошкове функционисања 
организације. 
 

 
 

Организација Срби за Србе изражава посебну 
захвалност Димитрију Грашару, председнику 
фестивала срспке културе у Сиднеју, и Илији 
Пераћу, председнику српског православног 
омладинског удружења SOYA. Изузетно ценимо 
подршку коју су указали нашој организацији 
омогућивши нам поновно учешће на овом великом 
фестивалу. Велико хвала и свим волонтерима, који 
месецима несебично раде на овом и другим 
пројектима широм Аустралије. Хвала што кроз 
овакве активности представљате српску културу и 
нашу заједницу на овом континенту у најбољем 
могућем светлу. 
 

У 2017. години, Срби за Србе имају у плану да 
званично региструју хуманитарну организацију у 
Асутралији, као и да организују први спортско-
хуманитарни турнир Тројка из блока. Пишите нам 
ако желите да се укључите у неки од ових пројеката. 
Ваша подршка је од великог значаја! 

 

Списак донатора са српског фестивала у Сиднеју: 
 

Александар Дотлић - $100 
Лука Миловановић - $25 
Слободанка Момчиловић - $50 
О. Немања и Данка Мрђеновић - $110 
Мајкл Бановић - $20 
Момир Малић - $50 

Снежана Мијаковац - $50 
Биљана Травица - $10 
Филип Траживук - $50 
Новаковић - $10 
Драган Ј. - $25 
Мира Д. - $22 
Ведрана и Ацо - $55 
Анонимно - $10 
Бојана - $20 
Вера Илић - $10 
Патрик - $10 
Анонимно - $20 
Анонимно - $20 
Андреј Ђинић - $50 
Влада Димитријевић - $20 
Породица Пераћ - $40 
Данијел Котаран - $20 
Славен и Младен Кокић - $30 
Мира Сивац - $20 
Предраг Дошен - $20 
Милица Цвијовић - $20 
Ристо Ђурић - $50 
Мики Мартиновић - $25 
Анонимно - $10 
Бранка Студен - $20     
Милица Мијаковац - $50 
Снежана Мијаковац - $100 
Породица Поповић - $50 
Породица Бојанић - $20 
Породица Митровић - $40 
Породица Опачић - $50 
Александар Ћатић - $20 
Марија Радић - $50 
Војкана Пјевач - $50 
Жељка Миловић - $30 
Жељко Предић - $25 
Стефан Јовић - $50 
Анонимно - $93 

 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДЋНОСТ! 
 

СЗС у фести. 

У Сиднеју 
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Хуманитарна организација Срби за Србе наставља 
своју добротворну мисију у Немачкој - на 
хуманитарној вечери 4. фебруара у Херцогенаураху 
прикупљено је рекордних 3.154,50 евра донација, 
које ће бити утрошене у склопу велике, 
традиционалне, Божићне акције! Хвала свим 
људима који су дошли у великом броју да помогну и 
који су својим присуством учинили ово вече заиста 
посебним. 
 

 
 
Подршку деценијском хуманитарном раду 
организација добија из целе Немачке, а овога пута 
највећа подршка стигла је од новооснованог 
фолклорног друштва „КУД Младост“ из 
Нирнберга, које је својим играма одушевило 
окупљене и показало свима да подмладак не 
заборавља корене! 

И ово окупљање протекло је у знаку добре забаве и 
квалитетне музике - поново је СМС бенд 
волонтерски наступао и био је главни „кривац“ за 
одличну атмосферу у току вечери. 
 

 

 
Велика захвалност иде за домаћина ове вечери, 
чланове клуба Југословена из Херцогенаураха. 
Људи, међу којима је било и 60-огодишњака (и 
старијих чак) показали су својим крајње 
професионалним односом и максималним трудом 
како се приступа оваквим задацима. Онда и не чуди 
чињеница да је овај клуб, основан давне 1976., 
једини клуб у околини Нирнберга који и дан данас 
ради непрекидно под истим именом! 

Врхунац вечери се десио када је домаћин одлучио да 
сав приход од продаје хране и пића те вечери, 
прослиједи Хуманитарној организацији Срби за Србе 
као велику донацију! Велики моменат за 
дугогодишњи рад организације у Немачкој, и велико 
признање од једног од најстаријих удружења нашег 
народа! 
 

 

 
Ово вече је првенствено дало снагу и вјеру у слогу 
међу Србима и додатну мотивацију да се настави још 
јачим интензитетом и да се шири прича о 
Организацији и промовише рад у што више градова 
и заједница широм Њемачке. 

Хуманитарно 

вече у Немачкој 
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У сарадњи са Српским друштвом „Рас“ из Осла, 
чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
Норвешка имали су задовољство да 11. фебруара 
буду гости на културној вечери у Ослу, где је 
гостовао Радослав Миленковић са позоришном 
представом „Наши дани“.  
 
Овом приликом су сви гости имали могућност да се 
боље упознају са радом новог огранка наше 
организације. Такође смо ступили у значајну 
сарадњу са Српским друштвом „Рас“ и радујемо се 
заједничком раду.  
 
Добили смо и нове чланове, што нам представља 
велико задовољство због ширења новог огранка.  
 
Ове вечери прикупљено је 710 норвешких круна. 
 

 

Деца су наша будућност! 

 
Радослав Миленковић –  

позоришна представа „Наши дани“ 

 

 
Срби за Србе Норвешка 

 

 

СЗС гости у 

Ослу 
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Протеклог викенда, 18. фебруара у Минхену 
одржана је „Прослава". Захваљујући домаћинима 
вечери КУД-у Југос, Хуманитарна организација 
Срби за Србе је имала прилику да са својим 
штандом присуствује овом догађају. Гости вечери 
били су ФМД „Коло Нојхаусен" који су заједно са 
КУД-ом „Југос" одушевили све присутне својим 
играма. За изузетно веселу и угодну атмосферу је, 
између осталог, био заслужан и „Калимеро Бенд" из 
Бања Луке. 
 

 
 
Организација Срби за Србе је у току ове вечери 
успјела да у донаторској кутији сакупи 55 € од 
донација.  
Захваљујемо се домаћинима и свим људима добре 
воље који су присуствовали овом догађају и 
приложили своју донацију. 

 
 

 
 

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

СЗС гости у 

Минхену 
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На радост свих Срба на Космету, у уторак, 
21.фебруара 2017. године у 12 часова свечано је 
отворена и почела са радом епархијска продавница 
„Метох“ у Косовској Митровици, а у којој ће бити 
продавани производи манастира из Епархије 
Рашко-Призренске, као и производи добијени на 
пољопривредном добру којим управља Добротворна 
организација ,,Мајка девет Југовића''. Највећи 
допринос да ова продавница почне са радом дала је 

хуманитарна организација „Солидарност за 
Косово“, а Хуманитарна организација Срби за 
Србе учествовала је са 325.000 динара. 
 

 
 
Када је, пре пар година, покренута пољопривредна 
производња воћа и поврћа, као и узгој стоке, није се 
могло наслутити да ће, поред задовољења потреба 
Народних кухиња, производња моћи и да изађе на 
тржиште.  

И тада су помоћ пружили Французи доброг срца и 
верни донатори и пријатељи Хуманитарне 
организације Срби за Србе из целог света. Међутим, 
пут се отворио, труд исплатио, тако да ће људи бити 
у прилици да пробају изузетне производе и увере се 
у добар квалитет. У понуди су манастирска вина и 
ракије, свеже и пастеризовано поврће, козији и 
крављи сир, месни производи. 
 

 

 
Освећење продавнице је обавио Секретар Епархије 
Рашко-Призренксе и Косовско-Метохијске 
протојереј Саво Шмигић са свештенством и 
монаштвом, уз присуство многобројних пријатеља и 
сарадника. 
 

 

 
Леп и радостан дан за Србе на Космету. Сада постоји 
велика нада да ће се што чешће отварати врата ове 
продавнице, а тиме директно помогати рад народних 
кухиња. 

Нова помоћ за 

Народне кухиње 
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У ЈАНУАРУ 3.713 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 3.713 порука, а од почетка 
акције укупно 64.974 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. 
............................................................................................. 

 

НОВИ СЗС ДУКС У ПРОДАЈИ 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
представља нови дукс из свог СЗС бутика. И овог 
пута изабрали смо за централни мотив српског 
јунака Милоша Обилића чија се слика налази на 
грудима са исписом ''Још рађају мајке Oбилиће''. 
Цена је 3.500 динара (30 евра, 60 КМ) + птт 
трошкови и куповином се помаже рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе.  

Оквир и слова су вез, а остатак је квалитетна штампа 
на кеперу. На рукаву је СЗС пришивач.  
 
Дуксеви су такође у продаји и у бутику Бункер, ул. 
Булевар Деспота Стефана 48 у Београду, као и 
Новом Саду у СЗС канцеларији у Спенсу (поред 
МТС-а). Наруџбине из Србије, Р. Српске и целог 
света можете слати на: 
www.facebook.com/srbizasrbe или 
marketing@srbizasrbe.org 

 

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

 

МИЛИОНСКЕ ПОСЕТЕ 
 НА СЗС САЈТОВИМА 

 
Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је 2. марта 
2017. године 16 милиона посета почев од 2007. 
године када је и постављен бројчаник на сајт, са 
милион нових посета од децембра прошле до марта 
текуће године. Такође важно је поменути да је крајем 
фебруара званични сајт Хуманитарне организације 
СРБИ ЗА СРБЕ на енглеском језику 
www.serbsforserbs.org забележио два милиона 
посета. Ово је свакако додатна подршка нашем 
хуманитарном раду и акцијама помоћи социјално 
угроженим породицама широм Србије, Републике 
Српске и региона. 

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 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63  
  (Тржни центар Видиковац) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А  
  (Браће Јерковић)  
- Фото студио Express,  
   Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а 
  (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а 
  (Жарково) 
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА, 
  Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд) 
- Сликарски атеље и креативна радионица за 
   малу и велику децу "Цвеће и умеће",  
   Косанчићев венац 5/1  

- Фитнес клуб Голиат –  
   Милана Ракића 75 (Звездара)  
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Вождовац) 
- Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке,    
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 

- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун) 
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић) 
- Теретана Колосеум –  
   Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд) 
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково) 
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд) 
- Београдски синдикат свим срцем –  
   Цара Душана 29 (Дорћол) 
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165 
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73  
- ДИС маркет - Аутопут 18 
- ТЦ Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86 
- Кафаница "Дрво јаворово" –  
   Књегиње Зорке 3 (Врачар) 
- ТЦ Delta city - Јурија Гагарина 16 (Нови Београд) 
- Kaфe Имиџ - Нушићева 5 
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча) 
- Павле Корчагин –  
  Ћирила и Методија 2а (Звездара) 
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88 
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар) 
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица) 
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун) 
- Сељачка прича - Владетина 10 (Палилула) 
- Мистер Вок - Палмира Тољатија 5/1  
  (Нови Београд) 
- Тараба Бар - Скендербегова 59 
- Хорус - Теразије 35 
- Кафић Паркић - Цвијићева 93 
- Кафе бар Пауза - Милешевска 44 
- Beo Caffe - Првомајска 10, Земун 
- Caffe Codex - Господска 15, Земун  
- The Rolling Burrel Pub –  
   Књегиње Љубице 26, Дорћол 
- Це кафе - Милешевска 3 
 

ЗРЕЊАНИН 
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А 
 
ВРШАЦ  
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб  
 
СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 

ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63 

Донаторске 

кутије 
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МЛАДЕНОВАЦ 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- Апотека САНА, Војводе Путника 22 
- Апотека САНА, Вука Караџић 44 
- Апотека САНА, Краља Петра I 243 
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2 
 
РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 
НОВИ САД 
- Рода Центар, Руменачка 150 
- Кафе Паб Ладовина - Лазе Телечког 3 
- Канцеларија Срби за Србе - СПЕНС,  
  1. спрат, Сутјеска 2 
 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА,  
  Првог српског устанка 130 
 
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,  
  Српских ратника бб (канцеларија) 
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб 
 
ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Теслић Паб, Светог Саве бб 
- Ресторан Лане, Светог Саве бб 
- Maркет Кошута, 1. Крајишког корпуса бб 
 
ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА  
- Хавана Паб -  Светосавска 72 
 
.................................................................................................................................. 

 

 
 

ЧИКАГО – САД 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road 
- NADA'S DELI & BAKERY,  
  7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights 
- ST. NIKOLA CHURCH,  
4301 Prairie Ave., Brookfield  
- Lazich Deli, 7035 West Higgins Ave., Chicago 
 

ВАШИНГТОН - САД 
- ST. LUKA CHURCH,  
  10660 River Rd Potomac, MD 
 
ТОРОНТО - КАНАДА  
- Bloor Optical, 2235 Bloor St. W. 
 

НЕМАЧКА 
- Храм Светих Српских новомученика у  
  Фридрисхафену –  
   Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen 
- Храма Светог Вазнесења Господњег – 
  Tannenweg 14 , 52146 Wurselen 
- Клуб Југословена - Langenzennerstr. 1,  
  91074 Hercogenaurah 
 
ШВАЈЦАРСКА 
- Ресторан "Il posto accanto" –  
  Via Coremmo 2 , Lugano 
............................................................................................. 
 

 
 

 

Донаторске 

кутије 



 
 
 

Месечни извештај за фебруар 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 28 

 

 

Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ФЕБРУАР 2017. 
 
1. Lazich Deli donation box /САД/ - $ 10 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 20 
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 41 
5. Ђорђије Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
6. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
7. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
8. Душан Д. /Србија/ - 500 дин. 
9. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
10. Урош С. /Србија/ - 1.000 дин. 
11. Драган Н. /Србија/ - 6.150 дин. 
      (комби за школарце у Метохији) 
12. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
13. Апотеке САНА /Србија/ - 20.090 дин. 
      (СЗС донаторске кутије) 
14. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
15. Дара Ђ. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за породицу Јанковић из Кладова) 
16. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
17. Удружење љубитеља карташких 
       игара „Блеф" /Србија/ - 34.000 дин. 
18. Срби у Кини /Србија/ - 73.226 дин. 
      (за пројекте у Републици Српској) 
19. Гирос плус /Србија/ - 550 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
20. Кафић Паркић /Србија/ - 3.620 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
21. ДИС маркет /Србија/ - 7.600 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
22. Драган Ј. /Србија/ - 200 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
23. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
24. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
25. Владимир М. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (Божићна акција) 
26. Јосиф В. /Србија/ - 1.500 дин. 
27. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин. 
28. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
29. Милан С. /Аустрија/ - 30 € 
30. Миран П. /Словенија/ - 15 € 
      (за породицу Стојановић са КиМ) 
31. Љиљана П. /Шведска/ - 15 € 
32. Катарина Л. /Шведска/ - 35 € 
      (пројекти на Косову и Метохији) 
33. Милан М. /Хрватска/ - 10 € 
      (комби за школарце у Метохији) 

34. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 € 
35. Никола М. /Србија/ - 30 € 
36. Иван С. /Аустрија/ - 10 € 
      (за породицу Стојановић са КиМ) 
37. Ненад В. /Велика Британија/ - 300 GBP 
38. Милош М. /Аустрија/ - 30 € 
39. Анонимно /Немачка/ - 50 € 
      (пројекат за Крајину) 
40. Анонимно /Аустралија/ - 50 € 
      (пројекти на Косову и Метохији) 
41. Игор В. /САД/ - 10 € 
42. Милан В. /Норвешка/ - 10 € 
       (пројекат за Крајину) 
43. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 € 
      (за породицу Јанковић из Кладова) 
44. Анонимно /Швајцарска/ - 50 € 
45. Лидија М. /Аустрија/ - 15 € 
      (за породицу Јанковић из Кладова) 
46. Тијана /САД/ - 100 € 
      (за породицу Јанковић из Кладова) 
47. Анонимно /Србија/ - 50 € 
      (пројекти на Косову и Метохији) 
48. Фоча-Миљевина /Немачка/ - 500 € 
49. Ђорђе М. /Србија/ - 15 € 
50. Лидија М. /Аустрија/ - 20 € 
51. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
52. Саша Ц. /Француска/ - 15 € 
53. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
54. Теодора Г. - 5 € 
55. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
56. Фрфе /Норвешка/ - 20 € 
57. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
58. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
59. Гордана С. /Данска/ - 50 € 
     (пројекти на Косову и Метохији) 
60. Бојан Ј. /Србија/ - 1 € 
61. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
62. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
63. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
64. Валентина Г. /САД/ - 20 € 
65. Данијел Ш. /Немачка/ - 200 € 
66. Златко Е. /Аустрија/ - 10 € 
67. Ненад Ј. /Холандија/ - 100 € 
68. Владица С. /САД/ - 20 € 
69. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
70. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
71. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
72. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 

Списак СЗС 

донатора 
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73. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
74. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
75. Предраг М. /Аустрија/ - 10 € 
76. Гордана /Аустрија/ - 20 € 
77. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
78. Анонимно /Аустрија/ - 50 € 
79. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
80. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
81. Радован Г. /Немачка/ - 100 € 
82. Mira D. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекти на Косову и Метохији) 
83. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекти на Косову и Метохији) 
84. Alexander Z. /Немачка/ - 10 € 
85. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
86. Александар П. /Немачка/ - 20 € 
87. Даниела Б. /Немачка/ - 20 € 
88. Дејан С. /Немачка/ - 30 € 
89. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
90. Борис В. /Немачка/ - 30 € 
91. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
92. Мирослав С. /Немачка/ - 65 € 
      (за породицу Јанковић из Кладова) 
93. Љубица Ж. /Немачка/ - 100 € 
      (за породицу Топаловић код Шапца) 
94. Божићна акција у 
      Херцогенаураху /Немачка/ - 3.154,50 € 
95. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
96. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
97. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
98. www.snd-us.com /САД/ - $ 25 
99. Зоран З. /САД/ - $ 15 
100. Radomans F. /САД/ - $ 15 
101. Марко Г. /САД/ - $ 25 
102. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 119,71 
103. Милорад У. /САД/ - $ 100 
104. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
105. Joван А. /Канада/ - $ 110 
106. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
107. Милан Ш. /САД/ - $ 10 
108. Славиша К. /САД/ - $ 25 
109. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
110. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25 
111. Гордана Н. /САД/ - $ 500 
112. Бојана Р. /САД/ - $ 100 
113. Славица и Миленко М. /Р. Српска/ - 20 КМ 
114. Срби из Републике Српске /Р. Српска/ - 70 КМ 
        (пројекти на Косову и Метохији) 

115. Владимир В. /Република Српска/ - 10 КМ 
        (за породицу Јанковић из Кладова) 
116. Илија Т. /Република Српска/ - 50 КМ 
117. Тамара М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
118. Александар М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
119. Ђорђо Г. /Швајцарска/ - 50 CHF 
120. Александар Л. /Швајцарска/ - 100 CHF 
121. Слободан Р. /Норвешка/ - 500 NOK 
122. Сања Б. /Норвешка/ - 300 NОК 
123. Милош Гидак /Канада/ - $ 20 CAD 
124. Силвиа Јелић /Канада/ - $ 20 CAD 
125. Angie LaMarre /Канада/ - $ 20 CAD 
126. Татијана Маловић /Канада/ - $ 20 CAD 
127. Нада Милојевић /Канада/ - $ 20 CAD 
128. Манојло Шешлија /Канада/ - $ 70 CAD 
129. Љиљана Сикман /Канада/ - $ 40 CAD 
130. Божо Шпирић /Канада/ - $ 20 CAD 
131. Боро Шпирић /Канада/ - $ 30 CAD 
132. Јелица Стеванов /Канада/ - $ 20 CAD 
133. Јован Урукало /Канада/ - $ 50 CAD 
134. Ђорђе Величковић /Канада/ - $ 50 CAD 
135. Никола Зубић /Канада/ - $ 20 CAD 
136. Чедомир Цигановић /Канада/ - $ 25 CAD 
137. Љубомир Ђурић /Канада/ - $ 23 CAD 
138. Том Добрић /Канада/ - $ 20 CAD 
139. Крофна журка дон. кутија /Канада/ - 
        $ 167,15 CAD 
140. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD 
141. Маја Ј. /Република Српска/ - 10 КМ 
142. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
143. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
144. Зоран П. /Србија/ - 3.300 дин. 
145. Ивана С. /Србија/ - 7.000 дин. 
146. ТЦ Авив парк Звездара /Србија/ - 25.050 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
147. ТЦ Стадион /Србија/ - 39.150 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
148. Дејан П. /Србија/ - 200.000 дин. 
149. Аутсајдери из Линца /Аустрија/ - 100 € 
150. Анонимно /Србија/ - 3 € 
         (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
151. Иво В. /Канада/ - 20 € 
152. Немања В. /Србија/ - 10 € 
153. Михаило Д. /Италија/ - 5 € 
154. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
155. Оливера М. /Аустрија/ - 20 € 
156. Жарко Б. /Белгија/ - 50 € 

Списак СЗС 

донатора 
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157. Nick J. /САД/ - $ 25 
158. Милорад Б. /САД/ - $ 30 
159. AmazonSmile Foundation /САД/ - $ 51,9 
160. АТ&Т /САД/ - $ 118,4 
161. Бреза /САД/ - $ 50 
162. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
163. Владимир И. /САД/ - $ 30 
164. Иван Р. /САД/ - $ 25 
165. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
166. Дружење у Новом Саду /Србија/ - 2.539 дин. 
167. ТЦ Делта Сити /Србија/ - 48.380 дин. + 5 € 
        (СЗС донаторска кутија) 
168. Далибор Б. /Србија/ - 69,66 дин. 
169. Павле К. /Србија/ - 1.000 дин. 
170. Александра П. /Србија/ - 1.000 дин. 
171. Мирко П. /Србија/ - 1.000 дин. 
172. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
173. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
174. Ненад С. /Србија/ - 20.000 дин. 
175. Анонимно /Словенија/ - 100 € 
         (пројекти на Косову и Метохији) 
176. Анонимно /Шпанија/ - 100 € 
        (комби за школарце у Метохији) 
177. Анонимно /Немачка/ - 10 € 
        (комби за школарце у Метохији) 
178. Славиша С. /Аустралија/ - 50 € 
179. Борислава Ј. /САД/ - 15 € 
180. Анонимно /Аустрија/ - 15 € 
181. Ђорђе Ж. /Немачка/ - 40 € 
182. Момчило В. /Аустрија/ - 10 € 
183. Иван Ж. /САД/ - 100 € 
184. Димитрије Т. /Србија/ - 15 € 
185. Стојан В. /Немачка/ - 10 € 
186. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ 
187. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
188. Ресторан Лане /Република Српска/ - 490,5 КМ 
        (СЗС донаторска кутија) 
189. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
190. Александар М. /САД/ - $ 15 
191. Милан З. /САД/ - $ 25 
192. Весна К. /САД/ - $ 25 
193. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
194. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
195. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
196. Стево М. /Србија/ - 1.000 дин. 
197. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
198. Маја Т. /Србија/ - 2.000 дин. 
 

199. Кафе бар Хемигвеј /Србија/ - 2.440 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
200. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
201. Биљана Б. /Србија/ - 2.500 дин. 
202. Никола В. /Србија/ - 3.000 дин. 
203. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
204. Ђорђе М. /Србија/ - 6.500 дин. 
205. ТЦ Рода Центар /Србија/ - 49.000 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
206. Uta /Немачка/ - 100 € 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
207. Исидора и Јована Г. /Холандија/ - 30 € 
208. Небојша М. /Србија/ - 20 € 
209. Анонимно /Србија/ - 5 € 
        (комби за школарце у Метохији) 
210. Михајло С. /Чешка Република/ - 15 € 
        (комби за школарце у Метохији) 
211. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 50 € 
212. Данка П. /Аустрија/ - 20 € 
213. Дражен П. /Аустрија/ - 20 € 
        (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
214. Крстан К. /Аустрија/ - 100 € 
215. Бојана М. /Република Српска/ - 10 КМ 
        (пројекат за Крајину) 
216. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
217. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
218. СЗС на фест. у Сиднеју /Аустралија/-  
        $1.620 AUD 
219. СЗС штанд у Ослу /Норвешка/ - 710 NOK 
220. Матеја и Филип С. /САД/ - $ 15 
221. Милош К. /САД/ - $ 15 
222. Милош А. /САД/ - $ 15 
223. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
224. Vozi Inc. /САД/ - $ 100 
225. Лидија Б. /Канада/ - $ 50 CAD 
         (за покој душе оца Јована) 
226. Драгана Павловић /Канада/ - $ 30 CAD 
227. Владимир Т. /Србија/ - 10 € 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
228. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
229. Драган Н. - 30 € 
230. Бојан Ш. /Србија/ - $ 50 
231. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
232. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ - 20 € 
233. Данијела M. /Немачка/ - 10 € 
234. Весна Н. /Швајцарска/ - 5 CHF 
235. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 

Списак СЗС 

донатора 
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236. Страхиња П. /САД/ - $ 10 
237. Јела Н. /САД/ - $ 15 
238. Данијел П. /САД/ - $ 25 
239. Милан Д. /САД/ - $ 25 
240. Саша С. /САД/ - $ 30 
241. Никола М. /САД/ - $ 40 
242. Желимир Л. /САД/ - $ 40 
243. Невен Лончар /Канада/ - $ 680 CAD 
244. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
245. Никола М. /Србија/ - 600 дин. 
246. Кафе бар Пауза /Србија/ - 900 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
247. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин. 
248. Борко и Слободан М. /Србија/ - 1.000 дин. 
249. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин. 
250. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин. 
251. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
252. Гојко С. /Србија/ - 2.000 дин. 
253. СЗС штанд у Орашцу /Србија/ - 2.500 дин. 
254. Бојан Ј. /Србија/ - 3.000 дин. 
255. Аница Ј. /Србија/ - 5.000 дин. 
256. Forte Fruits /Србија/ - 10.700 дин. 
257. Стефан С. /Србија/ - 30.000 дин. 
258. Денис Р. /САД/ - 15 € 
        (за породицу Јанковић из Кладова) 
259. Александар и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
260. Миран П. /Словенија/ - 10 € 
         (пројекат за Крајину) 
261. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
262. Анонимно /Канада/ - 60 € 
263. Били Питон /Шпанија/ - 50 € 
264. Борка М. /САД/ - 15 € 
265. Тања М. /САД/ - 10 € 
266. Радован А. /Немачка/ - 10 € 
267. Бошко Ђ. /Србија/ - 10 € 
268. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
269. Бразилски Jiu Jitsu Србија /Србија/ - 850 € 
270. Драган З. /Немачка/ - 10 € 
271. Горан М. /САД/ - $ 5,35 
272. Слободан П. /САД/ - $ 40 
273. Лана Ц. /САД/ - $ 40 
274. Срђан П. /САД/ - $ 50 
275. Александар Д. /САД/ - $ 50 
276. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25 
277. Драгомир С. /Канада/ - $ 50 
278. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
279. Владимир М. /САД/ - $ 25 
280. Предраг А. /Норвешка/ - 200 NOK 

281. Роберт Ћ. /Норвешка/ - 250 NOK 
282. Милош П. /Норвешка/ - 1.000 NOK 
283. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
284. Горан М. /Србија/ - 800 дин. 
285. Миомир Г. /Србија/ - 1.000 дин. 
286. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин. 
287. Урош П. /Србија/ - 1.000 дин. 
288. Михајло Ж. /Србија/ - 2.000 дин. 
289. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
290. Бранислав Ш. /Србија/ - 5.000 дин. 
291. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин. 
292. Ђуро З. /Република Српска/ - 50 КМ 
         (пројекти на Косову и Метохији) 
293. Анонимно /САД/ - 10 € 
294. Оливера Ј. /Србија/ - 30 € 
        (комби за школарце у Метохији) 
295. Даница Ј. /Србија/ - $ 1,88 
296. Ненад С. /Македонија/ - 20 € 
        (за породицу Јанковић из Кладова) 
297. Дејан М. /Република Српска/ - 15 € 
        (за породицу Јанковић из Кладова) 
298. Угљеша Е. /Србија/ - 50 € 
299. Бојан Б. - 50 € 
300. Зоран Р. /Канада/ - 40 € 
301. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
302. Слободан и Наташа В. /Аустрија/ - 10 € 
303. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
304. СЗС штанд у Минхену /Немачка/ - 55 € 
305. Стеван П. /Немачка/ - 60 € 
306. Стојан Ш. /Аустрлија/ - $ 20 
307. Сања Т. /САД/ - $ 25 
308. Младен С. /САД/ - $ 25 
309. Славица П. /САД/ - $ 25 
310. Давид Г. /САД/ - $ 50 
311. Милен Т. /САД/ - $ 50 
312. Benevity giving platform /САД/ - $ 70 
313. Јанко В. - 7,53 € 
314. Герман /Русија/ - 15 € 
         (комби за школарце у Метохији) 
315. Биљана Ц. /Канада/ - 25 € 
316. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
317. Владимир П. /Словенија/ - 120 € 
318. Породица Гаврић /Аустрија/ - 200 € 
319. Оља М. /САД/ - $ 15 
320. Mаik G. /Немачка/ - 50 € 
        (комби за школарце у Метохији) 
321. Никола Ђ. /Србија/ - 200 дин. 
322. Јована М. /Србија/ - 1.000 дин. 

Списак СЗС 

донатора 
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         (за породицу Јанковић из Кладова) 
323. Бане Наја Грил /Србија/ - 2.280 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
324. Мистер Вок /Србија/ - 2.350 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
325. Пекар Код Жике /Србија/ - 4.040 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
326. Јелена П. /Србија/ - 5.000 дин. 
327. Blue Sky /Србија/ - 5.000 дин. 
328. Маја Т. /Србија/ - 6.000 дин. 
        (за породицу Јанковић из Кладова) 
329. Аперитив бар /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
330. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 83.600 дин. 
331. Анонимно /САД/ - 100 € 
332. Анонимно /Канада/ - 50 € 
333. Момир Г. /Канада/ - 15 € 
        (за породицу Јанковић из Кладова) 
334. Славица П. /Велика Британија/ - 20 € 
        (за пројекте у Републици Српској) 
335. Анонимно /Аустрија/ - 20 € 
336. Бранислав Ђ. /Аустралија/ - 50 € 
337. Игор Г. /Француска/ - 50 € 
338. Сања С. /САД/ - 10 € 
339. Стојан В. /Немачка/ - 10 € 
340. Радан Ж. /САД/ - 25 € 
341. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
342. Светлана Ј. /Холандија/ - 20 € 
        (за породицу Миљевић из Новог Пазара) 
343. Дејан С. /Немачка/ - 10 € 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
344. Радован Г. /Немачка/ - 100 € 
345. Дејан И. /Швајцарска/ - 10 CHF 
346. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 10 CHF 
347. Стоја Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF 
348. Дарко Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF 
349. Слободан Ј. /Швајцарска/ - 100 CHF 
350. Марта С. /Канада/ - $ 25 
351. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
352. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
353. Срђан М. /САД/ - $ 25 
354. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
355. Кафе Имиџ /Србија/ - 700 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
356. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
357. СТР Сани /Србија/ - 2.460 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
358. Сервис компјутера Xelart /Србија/ - 2.500 дин. 

        (СЗС донаторска кутија) 
359. Никола В. /Србија/ - 3.200 дин. 
360. Кафаница Дрво јаворово /Србија/ - 4.380 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
361. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин. 
362. Јелена Р. /САД/ - 15 € 
        (пројекат за Крајину) 
363. Анонимно /САД/ - 50 € 
        (за породицу Столић са КиМ) 
364. Владимир И. /Србија/ - 15 € 
365. Љиљана П. /САД/ - 100 € 
        (пројекат за Крајину) 
366. Дејан Г. /Шведска/ - 50 € 
        (за пројекте у Републици Српској) 
367. Банијац /Исланд/ - 15 € 
368. Горан Д. /САД/ - 50 € 
        (за пројекте у Републици Српској) 
369. Ненад С. - 8 € 
370. Анонимно /Холандија/ - 15 € 
371. Анонимно /САД/ - 30 € 
372. Анонимно /Србија/ - 15 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
373. Срђан Г. /Србија/ - 10 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
374. Анонимно /Француска/ - 10 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
375. Анонимно /Швајцарска/ - 15 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
376. Ана В. /Србија/ - 20 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
377. Наташа Б. /Белгија/ - 50 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
378. Анонимно /Данска/ - 100 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
379. Далибор В. /Словенија/ - 20 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
380. Анонимно /Немачка/ - 10 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
381. Никола П. /Немачка/ - 100 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
382. Мирјана Р. /Шведска/ - 10 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
383. Иван Р. /САД/ - 100 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
384. Анонимно /Канада/ - 100 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
385. Александар Б. /Норвешка/ - 50 € 

Списак СЗС 

донатора 
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         (за породицу Топаловић из Шапца) 
 
386. Марко /Канада/ - 15 € 
         (за породицу Топаловић из Шапца) 
387. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
388. Анонимно /САД/ - 10 € 
         (за породицу Топаловић из Шапца) 
389. Ненад Г. и Мара Р. /САД/ - 50 € 
390. Анонимно /Аустрија/ - 70 € 
391. Горан И. /Шведска/ - 10 € 
392. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
393. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
394. Маринко Ш. /Холанија/ - 10 € 
395. Миленко П. /Велика Британија/ - 10 € 
396. Вања П. /Србија/ - 50 € 
397. Радмила Н. /САД/ - 100 € 
398. Срђан Л. /Шведска/ - 100 € 
399. Анонимнац /Велика Британија/ - 60 € 
400. Александар П. /Аустрија/ - 100 € 
401. Ђорђије Бојић Украјинац /Србија/ - 10 € 
402. Александар и Славица У. /Швајцарска/ - 20 CHF 
403. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
404. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
405. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
406. Ранко М. /САД/ - $ 25 
407. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
408. Здравко Д. /САД/ - $ 30 
409. Влад Д. /САД/ - $ 100 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
410. Милан Ш. /САД/ - $ 15 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
411. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 12,73 
412. Марко В. /Србија/ - 130 дин. 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
413. Никола Б. /Србија/ - 200 дин. 
414. Урош С. /Србија/ - 200 дин. 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
415. Стефан М. /Србија/ - 500 дин. 
416. Милан Н. /Србија/ - 500 дин. 
417. Драган К. /Србија/ - 500 дин. 
418. Борислав Р. /Србија/ - 500 дин. 
419. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
         (за породицу Топаловић из Шапца) 
420. Стефан М. /Србија/ - 1.000 дин. 
421. Сања Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
422. Зоран З. /Србија/ - 1.000 дин. 
423. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин. 

424. Јасна В. /Србија/ - 1.000 дин. 
425. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
426. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
427. Слободан Б. /Србија/ - 2.000 дин. 
428. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
429. Марко Ј. /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
430. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
431. Пончо /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
432. Вељко П. /Србија/ - 10.000 дин. 
433. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 162.753 дин. 
434. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ -  
        310.800 дин. 
435. Милица /Аустралија/ - 30 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
436. Денис Р. /САД/ - 15 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
437. Дарко П. /САД/ - 10 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
438. Даница /Француска/ - 10 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
439. Михајло С. /Чешка Република/ - 15 € 
         (за породицу Топаловић из Шапца) 
440. Рајко К. /Црна Гора/ - 10 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
441. Анонимно /Аустралија/ - 15 € 
         (за породицу Топаловић из Шапца) 
442. Горан И. /Немачка/ - 15 € 
443. Анонимно /Немачка/ - 30 € 
444. Анонимно /Канада/ - 150 € 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
445. Иван Ђ. /Аустрија/ - 5 € 
446. Добривоје Б. /Србија/ - 5 € 
447. Александра и Дамир В. /Аустрија/ - 20 € 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
448. Братислав С. и Илија К. /Швајцарска/ - 5 CHF 
449. Невена Ш. /Швајцарска/ - 5 CHF 
450. Анонимно /Швајцарска/ - 10 CHF 
451. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
452. Р. М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF 
453. Н. Т. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF 
454. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF 
455. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
456. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF 
457. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (за пројекте на Косову и Метохији и Р. Српској) 

Списак СЗС 
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458. Дејан Н. /Швајцарска/ - 50 CHF 
459. Маја С. /САД/ - $ 30 
        (за породицу Топаловић из Шапца) 
460. Емилија В. /САД/ - $ 20 
461. Драгиша С. /САД/ - $ 20 
462. Срђан Г. /САД/ - $ 10 
         (за породицу Топаловић из Шапца) 
463. Владислав Т. /САД/ - $ 10 
464. Николина Л. /САД/ - $ 25 
465. Немања Л. /САД/ - $ 500 
466. Масленица палачинка фестивал у 
         Мелбурну /Аустрaлија/ - $ 1.246,75 AUD 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ФЕБРУАРУ: 61.691 € 
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Преглед новчаних токова за фебруар 2017. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК ЕУР

Почетно стање – 31.01. 2.830.391 1.442 985 13.528 3.225 9.600 35.393 16.536 37.932

Примљене донације 1.597.022 0 771 965 3.950 3.709 1.420 2.960 8.249

Трошкови донација 0 0 0 0 0 -91 0 0 -207
Донирана средства -257.210 0 -1.378 0 0 0 0 0 -23.600

Помоћ за породицу Страјнић, Каћ - куповина беле технике за кућу -101.710

Помоћ за породицу Трајковић, Ораховац, КиМ - три кревета и фрижидер -81.500

Помоћ за породицу Крстић, Пећ, КиМ - три козе -74.000

Помоћ за породицу Брадаш, Крајина - берач за кукуруз -3.000

Помоћ за породицу Перић, Стрезовац, КиМ - изградња купатила -2.500

Помоћ за породицу Филиповић, Доње Кормиљане, КиМ - доградња собе -2.500

Помоћ за породицу Нонковић, Крајина - балирка за сено -2.400

Помоћ за породицу Видовић, Крајина - крава са телетом -1.670

Помоћ за породицу Котараш, Крајина - грађ.материјал за куђу -1.500

Помоћ за породицу Ђорђевић, Прековац, КиМ - куповина краве -1.400

Помоћ за породицу Рапо, Крајина - грађ.материјал за кућу -1.300

Помоћ за породицу Цвејић, Старо Градско, КиМ - бушотина за бунар, 30м -1.200

Помоћ за породицу Лукавац, Крајина - крава -1.100

Помоћ за породицу Лукић, Крајина - крава -1.100

Помоћ за породицу Пржић, Могиле, КиМ - гардероба за децу и покућство -1.000

Помоћ за породицу Паклар, Крајина - косачица -1.000

Помоћ за породицу Пауновић, Понеш, КиМ - кревет, замрзивач, орман -780

Помоћ за породицу Грчић, Крајина - намештај, ел материјал за кућу -1.378 -550

Помоћ за породицу Шатлан, Крајина - шпорет на дрва -400

Помоћ за породицу Стефановић, Кишница, КиМ - шпорет на дрва -200

Oперативни трошкови -544.540 -11 -469 -165 -15 -55 -145 -230 -1.450
Трошкови набавке горива за потребе обиласка породица -50.000

Трошкови посете породицама у Крајини -36.278

Трошкови урамљивања захвалница за спонзоре турнира Тројка из блока -22.400

Трошкови израде застава за турнире Тројка из блока -10.125

Трошкови Божићне акције на Косову и Метохији -6.780

Трошкови израде пехара и медаља за турнир Тројка из блока у Торонту -4.712

Трошкови пута приликом посете породицама у Рипњу и Старој Пазови -2.000

Трошкови штампања захвалница за спонзоре турнира Тројка из блока -1.932

Трошкови пута у Нови Сад -1.563

Трошкови фестивала у Мелбурну, Аустралија -180

Трошкови закупа сале за хуманитарно вече у Лозани -162

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -751 -11 -396 -3 -15 -45 -145 -230 -46

Трошкови плата запослених -205.000

Обавезни намети државе на плате запослених -125.904

Трошкови закупа канцеларија -25.000

Трошкови књиговодства у Србији -8.680

Трошкови закупа магацина у Београду -5.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -13.673

Административни трошкови канцеларије у Београду и Новом Саду -24.743

Наканада за коришћење Вивеум платформе -72

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a

Наканада за коришћење Skrill платформе -20

Наканада за коришћење ЕПС платформе

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошкови СЗС организације ван Србије -73 -46

Трошкови СМС сервиса

Трошкови маркетинга -1.086

Интерни трансфери новца 964.582 200 21.675 0 0 -5.000 -25.200 0 3.530
Трансфер новца из Канаде у Р.Српску 12.578 -9.000

Трансфер новца из Канаде у Аустрију -5.000 3.530

Трансфер новца из Канаде у Р.Србију 989.582 -11.200

Трансфер новца из Србије у Црну Гору -25.000 200

Трансфер новца из САД у Р.Српску 9.097 -5.000

Крајње стање – 28.02. 4.590.244 1.631 21.584 14.328 7.160 8.164 11.469 19.266 24.454

САД Канада Норвешка
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  141 
Сједињене Америчке Државе 100 

Немачка  43 
Канада 36 

Швајцарска 30 
Аустрија 29 

Аустралија  15 

Република Српска  13 
Холандија 10 

Норвешка Црна Гора 10 
Словенија 6 

Шведска  6 
Велика Британија 5 

Француска 5 

Остале државе 17 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2017. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2017. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за фебруар од 2006. – 2017. године 
 

 
 

Број примљених донација за фебруар 
 од 2006. – 2017. 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.  
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 

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

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

4. Донирање путем смс порука: 
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији) 
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој) 
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској) 
 

5. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 

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

 

6. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 BLZ: 32000 
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. Für. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 

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

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

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

10. Рачун у Норвешкој: 
DNB Bank  Бр. рачуна: 1503 83 80483 
IBAN: NO92 1503 8380 483 
SWIFT: DNBANOKKXXX 
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for 
Serbere 
 

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

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! 

„Уздах са Дунава“ – Владислав Петковић - Дис 

 

На Калемегдану, посред старог града, 

Где Београд грле и Дунав и Сава, 

Једно Српче гледа земљу наших нада, 

Што их тајно крије та даљина плава. 

 

Огромна равница пред њима се пружа, 

Несрећна и лепа, као српска туга, 

У тој земљи има и поља и ружа, 

Ал' слобода само тој се земљи руга. 

 

Столећима Србин у тоје земљи живи, 

Ал' Немац и Мађар вечито га гоне, 

Једино се Србин тој земљи не диви, 

Јер његова звона само на плач звоне... 


