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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Први месец у новој 2013. години обележиле су 
првенствено бројне активности у склопу наше 
традиционалне Божићне акције, а затим и неколико 
мањих пратећих акција. Широм Балкана, наши 
представници обилазили су породице и испоручивали 
или уговарали планирану помоћ како би најрадоснији 
хришћанско-православни празник учинили 
потпунијим за наше сународнике. Посећено је 20 
породица на подручју Косова и Метохије, Републике 
Српске, Херцеговине и уже Србије. Помоћ је 
успешно испоручена за неколицину породица, док се 
потпун завршетак Божићне акције испоруком 
уговорене помоћи очекује у предстојећих неколико 
недеља. 

У сарадњи са два удружења са северно-америчког 
континента у селу Мачвански Метковић близу Шапца 
спроведен је доста брзо мини пројекат куповине 
трактора породици Мијатовић која броји десеторо 
малолетне деце. Наша организација је учествовала са 
око 1.000 € у овом заједничком добротворном 
подухвату. 

Божићна акција је затим настављена на подручју 
Сремске Каменице, где је куповином улазних врата и 
веш машине помогнута од раније нам позната 
породица Јовановић. Висина помоћи износила је око 
45.000 динара. Нешто јужније, у главном граду, 
Божић је улепшан и породицама Марковић и 
Радосављевић куповином најнеопходнијих ствари, 
као и пакетићима за децу. Висина достављене помоћи 
износила је око 42.000 динара. 

У склопу Божићне акције, наши представници из 
Јужне Србије, обишли су многочлану породицу 
Милошевић из села Доњи Адровац недалеко од 
Алексинца и обезбедили изузетну помоћ у виду 
неколико товних крмача и материјала за доградњу 
штале. Целокупна помоћ износила је близу 200.000 
динара. 

Вредни су били и наши представници широм 
Републике Српске, па и Херцеговине. У околини 
Приједора обезбеђене су основне животне намирнице 
за породице Кесар, Здјелар и Марјановић. Успешно је 
исплаћена и последња рата за трактор који је 

намењен породици Вучковић. У Херцеговини близу 
Мостара по први пут је посећена петочлана 
породица Пудар, којој ће планирана помоћ у виду 
грађевинског материјала бити испоручена у 
наредном периоду. 

Централна активност, као и сваке Божићне акције, 
одиграла се на Косову и Метохији. У Косовском 
поморављу успешно је посећено девет угрожених 
породица и за сваку је детаљно испланирана помоћ 
која ће им бити уручена током фебруара. 

Од споредних активности издвајамо и две 
једнократне помоћи од по 10.000 динара деци Сергеју 
Милићевићу из Београда и Николи Радојковићу из 
Бањске (Косово и Метохија). Новац је прослеђен 
оболелој деци на изричит захтев донатора који су 
наменски послали скромну помоћ за њихово лечење. 

Председник организације у разговору за 
електронски магазин „Сербум“ представио је рад 
организације. Са друге стране, истичемо активност 
пријатеља и чланова организације на Флориди, који 
су на скромном скупу у Сент Петерсбургу прикупили 
350 $ донација. 

Наш позив за подршку у спровођењу Божићне 
акције пробудио је, у одређеном броју, савесне људе 
и захваљујући њима, у могућности смо били да 
уговоримо и испланирамо целокупну помоћ српским 
породицама широм Балкана и да им вратимо бар на 
тренутак осмех на лице. 

Захвални смо на пруженој подршци која мора да 
буде стална и још чвршћа, како би могли заједничким 
снагама да променимо нешто и да исправљамо 
неправду која се свакодневно наноси нашем народу, а 
због које највише испаштају наши најмлађи. Нови 
изазови у 2013. години су пред нама, велика 
искушења и мукотрпан рад.  

 

Помозите нам да границе нашег добротворног 

рада у овој години померимо још више, а све на 

радост и корист српскога народа, вишедетних 

породица а пре свега деце. 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

 

Писмо 

донаторима 
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Нова Божићна акција посете и помоћи српским 

породицама на Косову и Метохији спроведена је на 
Богојављање, у суботу 19. јануара. Напета ситуација 
на југу Србије, повећане тензије и све учесталије 
претње на рачун српског народа нису поколебале 
чланове Хуманитарне организације Срби за Србе, 
који су и поред свега стигли у великом броју на 
најсветије парче наше земље и том приликом 
успешно обишли десет породица и упознали се са 
њиховим текућим потребама и проблемима. 
 
Помоћ која је планирана да се прибави и достави 
посећеним породицама у наредном периоду износи 
око 7.000 € и то: 

• Грађевински материјал 

• Материјал за опремање купатила (плочице, 

шоља, лавабо) 

• Електрични шпорет 3 ком 

• Веш машина 3 ком 

• Кревет/кауч 7 ком 

• Хидрофор 

• Фрижидер комбиновани 2 ком 

• Бојлер 

• Кревет на спрат са душецима 4 ком 

• Велики плакар (трокрилни) 3 ком 

• ТА пећ 

Након вишемесечне паузе пресрећни што нам се 
поново указује прилика да крочимо у колевку 
српства, нашли смо се у новом покушају да нашим 

ентузијазмом подстакнемо опстанак угрожених 
сународника у енклавама широм косовског 
поморавља. Подршка нашем народу да остане на 
својим огњиштима испоруком њима најнеопходнијих 
ствари је био примаран циљ наше посете, поред већ 
уобичајеног мотива да се српским породицама и 
њиховој деци омогуће најосновнији услови за живот 
у 21. веку сходно нашим скромним могућностима. 
 
Уз помоћ пријатеља из организације „Мајка девет 

Југовића“ из Грачанице којима се неизмерно 
захваљујемо и без којих ни ова наша посета не би 
била могућа, по већ унапред припремљеном списку 
породица започет је обилазак села по косовском 
поморављу. 
 
У селу Кусце прва од три породице коју смо посетили 
је била породица Николић. У тешким условима 
заједно са најближим рођацима под истим кровом 
живи породица Николић са својим малолетним сином 
Павлетом (2 год). Због нерешених међу породичних 
проблема, отац породице Александар је на малом 
парчету земље у близини заједничке куће, започео 
самостално градњу куће како би започео нови живот 
самостално са својом породицом. За породицу 
Николић је планирана набавка грађевинског 

материјала, како би кућа била што пре оспособљена 
за живот, а након тога како нам је Александар пренео, 
планира се и проширење породице. 
 

 
Предраг Маринковић са Александром и Павлом Николићем 

Божићна 

акција на КиМ 
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Следећа породица коју посећујемо је породица 

Ђорђевић. У тренутку посете затичемо породицу 
која вредно ради на припреми предстојеће крсне 
славе. Осим родитеља у овој заједници одскоро живи 
још само њихов најмлађи син, обзиром да су се све 
три ћерке удале и напустиле породични дом, али су 
ипак остале на Косову и Метохији да граде своје 
породице. Поред минималца који представља једини 
извор за већину породица других примања нема ни 
породица Ђорђевић. Сходно чињеничном стању и 
њиховим потребама, планирана је набавка основног 

материјала за уређење купатила, као и један 
електрични шпорет. 
 

 
Дочек чланова организације „Срби за Србе“од стране 

породице Ђорђевић 
 
Последња породица у селу Кусце коју обилазимо 
јесте породица Трајковић. Родитеље Драгољуба и 
Лозицу не налазимо код куће, па нас је уместо њих 
угостила њихова ћерка Данијела (24 год). Осим њих 
породицу чине још синови Далибор (22 год) и Лазар 

(19 год) који су студенти на универзитету у Нишу. 
Недостатак воде у купатилу се показао као највећи 
проблем, те је стога одлучено да се овој породици 

обезбеди један хидрофор, веш машина и два 

скромна лежаја. 
 
Напуштамо село Кусце и долазимо до следеће 
станице села Зебинце и до породице Жике и Ане 

Костић. Ову вредну породицу богату са четворо 
малолетне дечице: Тијана (8 год), Михајло (6 год), 

Александар (4 год) и Даница (2 год) затичемо на 
окупу. Живот у трошној, али уредној кући која им је 
остала од преминулог рођака на коришћење до 
даљњег пружа какву такву сигурност али не и мирну 
будућност. Обзиром да кућа није у породичном 
власништву, одлучујемо се да обезбедимо значајну 
помоћ која може бити од користи и у случају 
пресељења. Три кревета, шпорет на дрва и 

фрижидер ће засигурно донекле олакшати суморну 
свакодневницу. Обавезали смо се да испунимо и пар 
скромних жеља најмлађих и да им доставимо 
неколико скромних играчака приликом испоруке 

главнине помоћи. 
 
На путу ка последњем одредишту тог дана 
Грачаници, свраћамо у село Кузмин где обилазимо 
породицу Живорада и Виолете Стојковић и 
њихових петоро синова: Никола (14 год), Андрија 

(12 год), Бојан (10 год), Оливер (8 год) и Страхиња 

(2 год). Након разговора са родитељима, договорено 
је да се у наредном периоду ова породица помогне 
једним шпоретом на дрва. 
 

 
Најмлађи чланови породице Стојковић у Грачници 

 
Последњу породицу за тај дан обилазимо у самој 
Грачаници. Породицу Арсић Љубинка и Снежане и 
њихово двоје деце Бојана (27 год) и Андријане (23 
год) смо помогли већ пре две године, на чему су нам 
поново изразили неизмерну захвалност. Нажалост и 
даље тешка ситуација влада у овој породици, а 
најтеже је свакако недостатак запослења за било ког 

Божићна 

акција на КиМ 
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од укућана. Због овако тешких услова живота, 
породици Арсић намењујемо једну машину за веш, 
која је била велика жеља ћерке Андријане и један 

бојлер. 
 
Другог дана наше посете светој српској земљи по 
први пут померамо активности северно од Косовске 
Митровице. Овај пут прво посећујемо две 

богословске породице у новоизграђеној стамбеној 
згради у Сувом Долу. Породице Станковић и 

Стојановић чији су очеви породица иначе кумови и 
свршени богослови, расељена су лица и скоро су 
усељени у станове изграђене од стране републике 
Србије. Нажалост главе ових породица су 
незапослени и примају само скромну социјалну 
надокнаду. Прво свраћамо у стан породице Дарка и 
његове супруге иначе рускиње Јулије. Ова 
симпатична породица живи у стану са троје своје 
дечице: Стефан (5 год), Теодор (3 год) и најмлађом 
Ксенијом (1.5 год). Обзиром да је стан делимично 
опремљен, замољени смо да за њих обезбедимо 

првенствено кревет на спрат за најмлађе, а затим 

плакар и електрични шпорет. 
 

 
Најмлађи Станковићи са дрвеним крстићима 

 
На спрату изнад обилазимо и другу породицу, 
породицу Стојановић коју чине родитељи Ненад и 
Татјана и њихово двоје дечице: Димитрије (4 год) и 
Филип (2 год). Занимљиво је свакако да се сваког 

дана очекује да ова породица буде богатија за још 
једног члана јер је мајка Татјана пред порођајем. 
Социјална помоћ је извор примања до даљњег и за 
овај млади брачни пар. Као и њихови кумови и 
Стојановићи имају проблем са основним намештајем, 
па је и за њих планирана набавка једног кревета на 

спрат и једног плакара. 
 
Божићну акцију завршавамо посетом породици 

Синадиновић из Зубиног потока. Суочавамо се са 
заиста тешким условима живота у којима животари 
ова намучена породица. Најстарији укућани бака 
Живана и мајка Блажица скромном пензијом 
покушавају да намире потребе петоро најмлађих 
укућана: Иване (15 год), Јоване (12 год), близанаца 
Миљана и Миљане (7 год) и Благоја (6 год). 
Нажалост отац породице је трагично настрадао и 
породица је препуштена сама себи. Због изузетно 
тешког материјалног стања и тешке болести мајке 
Блажице, планирано је да се ова породица умногоме 
помогне набавком два кревета на спрат, 

фрижидером, електричним шпоретом, једним 

каучем и орманом. 
 
На крају издвајамо и посебну молбу наших домаћина 
из организације „Мајка девет Југовића“ да се 
скромно помогне породица Радуновић из Зубиног 
потока. Иако породица не потпада под нашу циљну 
групу за помоћ, обзиром на околности једногласно је 
одлучено да се ова породица помогне набавком једне 
ТА пећи и једног лежаја. 
 
Борба за боље сутра српског народа се наставља. Ми 
нашу борбу за срце Србије водимо на себи својствен 
начин, покушавајући да својом активношћу утичемо 
како на опстанак, тако и на останак наших 
сународника на Косову и Метохији. Жеља нам је да 
својом хуманитарном делатношћу дамо скроман 
допринос целокупној борби за очување Косова и 
Метохије у саставу Србије и да укажемо на тежак 
живот српских породица у косовско-метохијским 
енклавама. „Не можемо и нећемо да одустанемо од 

борбе за кућу нашу, за земљу своју, јер не само да је 

то људски и природно већ другачије не можемо.“  

Божићна 

акција на КиМ 
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ТРАКТОР ЗА ПОРОДИЦУ ВУЧКОВИЋ 
 

 
 
После нешто мање од годину дана од наше прве 
посјете осмочланој породици Вучковић из села 

Копривна код Приједора, успјели смо да завршимо 
до сада највећу акцију која је спроведена у 
приједорској регији и да овој породици обезбједимо 
трактор. Ово је друга акција куповине трактора 
породицама у Републици Српској и БиХ која је 
успјешно реализована. Да подсјетимо, почетком 2011. 
породици Екмечић из села Пребиловци у Херцеговини 
је такође купљен трактор и прибављена додатна 
механизација. 
 

 

Вучковиће смо посјетили први пут за Бадњи дан 

2012. године у оквиру Божићне акције када смо 
најмлађим члановима породице – Анастасији, 
Дајани, Јелени, Драгану, Стефану и Александру – 

уручили Божићне пакетиће. Тада је са оцем породице 
Драшком начелно постигнут договор око даље 
помоћи и куповине краве како би породица успјела да 
се прехрани и како би обезбједили млијеко за 
најмлађе чланове. Међутим, како Драшко није успио 
да обезбједи шталу у којој би држали краву, долази 
до промјене плана и одлучујемо се за куповину 
трактора. 
 

 
 
А шта трактор значи на селу нећемо посебно причати. 
Драшко нам каже да је са трактором успио да 
обезбједи храну и огрјев за зиму и да мирно може да 
сачека прољеће. На земљи коју има код Санског 
Моста, одакле је са породицом избјегао 1995. године, 
а коју до сада није обрађивао јер му се није 
исплатило, је засадио пшеницу и има у плану да на 
прољеће засади још 14 ари кукуруза. Успио је да 
прибави и нешто додатне механизације, и планира да 
је увећа, како би искориштеност трактора била 
максимална. Такође, Драшко нам се похвалио да ће 
овогодишњи Бадњак у Копривну доћи са његовим 
трактором. 
 
Вриједност трактора је била 5.500,00 КМ и тај износ 
смо исплатили у 4 уплате, и то: 

Божић у Реп. 

Српској 
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1.880,00 КМ – 25.9.2012. 
1.722,25 КМ – 5.11.2012. 
400,00 КМ – 13.12.2012. 
1.498,00 КМ - 26.12.2012. 
_____________________ 
5.500,25 КМ – УКУПНО 
 
Драшко нам је рекао да му је следеће у плану 
изградња штале како би могао да прихрани стоку, а, 
такође, има и још доста посла око завршетка радова 
на кући. Међутим, сада ће то све лакше да иде. Овде 
још преносимо и захвалност породице Вучковић свим 
донаторима наше организације. Ова донација ће 
породици омогућити да самостално и искључиво са 
својим радом обезбеједи себи и својој дјеци нормалан 
живот. 
............................................................................................. 
 

ПОРОДИЦЕ КЕСАР, ЗДЈЕЛАР И 

МАРЈАНОВИЋ 
 

 
 
У склопу велике Божићне акције помогнуте су и три 

породице из Републике Српске и то: породица 
Кесар са деветоро дјеце, породица Здјелар са петоро 
дјеце и породица Марјановић са десеторо дјеце. 
Породице смо помагали у више наврата у ранијем 
периоду, а и током Божићне акције прошле године, 
тако да смо се овај пут одлучили да им обезбједимо 

најосновније намирнице у виду брашна, уља, соли и 
шећера. У акцији је укупно утрошено 204,40 КМ и 
то: 
 
194,40 КМ – намирнице 
10,00 КМ – гориво. 
 

 
Намирнице за породицу Кесар 

 

 
Помоћ стигла и до породице Марјановић 

 
Велику захвалност при реализације ове акције 
дугујемо Кексари ,,МИРА“ и СТР ,,Месница Бојић“ 
који су се, као и у нашим претходним акцијама, и овај 
пут прикључили донацијама у виду кекса и слаткиша, 
односно меснатих и сухомеснатих производа. 

Божић у Реп. 

Српској 
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Огранку Хуманитарне организације Срби за Србе из 
Републике Српске прикључио се нови члан који ће, 
ако Бог да, покривати акције организације у 
Херцеговини. Сви смо јако срећни и поносни што је 
то управо дијете чију смо породицу раније помогли 
куповином трактора и тракторских прикључака. 
Бојан Екмечић је, заједно са својим оцем 

Миладином, на Богојављење 19. јануара обишао 
српску повратничку петочлану породицу Пудар из 

мјеста Буна код Мостара која, као и многи у том 
подручју, покушава опстати на свом. 
 
У потрази за кућом у којој живи породица Пудар, 
отац и ја смо налетели на једног старијег човјека који 
је за Јована Пудара имао само лепе и похвалне речи – 
„како не знам Јована?! То је јако добар и честит 
човјек.“ Када смо стигли, пред кућом нас је дочекала 
Јованова мајка. За столом смо затекли Јовановог 
брата, а из собе је изашла и Јованова жена 
Александра која је успављивала најмлађе дијете. 
Друго двоје дјеце су били код њене мајке која станује 
у близини. Убрзо је дошао и Јован, који је пре тога 
помагао комшији да заврши неопходне послове пред 
Јовандан. Рекли смо им одакле смо и зашто смо 
дошли. Објаснио сам им да сам се радо прикључио 
Хуманитарној организацији Срби за Србе као 
волонтер у знак захвалности за пружену помоћ мојој 
породици, а и зато што сам себи обећао да ћу исто 
тако ја прискочити у помоћ некоме коме буде 
потребно. 

Разговарали смо о свему и свачему, да и ми имамо 
краве и да обрађујемо земљу и тако посједели пар 
сати. Јован је испричао да је подигао кредит са 
рођаком и да су онда, заједно са комшијом, саградили 
једну мању фарму. Набавили су козе из Србије, али 
нажалост, од њих још увек нема прихода јер се још 
нису почеле козити, а и потребно је време док се 
одгоје козлићи. Сада су козе стално затворене што их 
приморава да купују прекрупу. Иако припремају 
сјено, и то је потребно докупљивати. Посредством 
цркве недавно су добили краву, али се она разболела, 
па су морали да плаћају ветеринара и опоравак, што 
им је додатно оптеретило већ ионако скроман кућни 
буџет. 
 
Александрина породица је раније избјегла у Данску. 
Мајка јој је једно вријеме тамо радила, док је млађи 
брат још увијек тамо настањен. Тако су и Јован и 
Александра Пудар после рата одлучили да оду за 
њима. Међутим, Јован није могао да добије данско 
држављанство, па су се вратили у свој крај и своју 
кућу обновљену 2002. године. Дјеца – Алесандро, 
Леонардо и Анђело – су рођена у Данској. Нису се 
још пријавили Центру за социјални рад па немају још 
ни здравствено осигурање. 
 
У 70 м2 (једна соба, мало мања просторија, купатило, 
шпајз и мала собица) живи њих петоро. Породици 
Пудар је потребна помоћ, пре свега у грађевинском 

материјалу, како би на старим темељима доградила 
једну или двије просторије и тако олакшала ионако 
тежак живот. Кажу да би им та помоћ у материјалу 
заиста добро дошла јер они не могу никако да одвоје 
средства. Добри су и радни људи. Јованов брат 
понекад игра фудбал за Невесиње. Књиге за дјецу им 
даје нека дјевојка која је годину старија и тако макар 
на томе уштеде. Оно што би им такође помогло јесте 
гардероба за млађе дијете (20 мјесеци). На самом 
поласку ми је Александрина мајка шапнула: „Ја им 
помажем колико могу, али, и поред тога, помоћ било 
које врсте њима би много значила“.  
 
Драго им је што смо дошли. Заиста ми је било пуно 
срце! Поздравили смо се и отишли. 

Посета у 

Херцеговини 
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У протеклих неколико месеци, споро, али сигурно, 
довршена је акција помоћи породицама из БЈР 

Македоније (Старе Србије) које су наши активисти 
посетили почетком јануара 2012. године и 
испланирали помоћ која је испоручена уз помоћ 
пријатеља организације из Куманова. Конкретна 
помоћ дошла је до породица Николић из Старог 
Нагоричана, Трајковић из Табановаца и Ђорђевић 
из истог места. 
 
Након што је првобитно решена помоћ за породицу 

Николић из Старог Нагоричана средином маја, 
настављено је пуном паром проетклих месеци и у 
домовима Трајковића и Ђорђевића. Четворочлану 

породицу Трајковић, обрадовали смо куповином 
бојлера и стола за ручавање са столицама. Поред 
обећане помоћи која је обезбеђена од стране 
организације, наши пријатељи из Куманова 
обезбедили су самоиницијативно и велику количину 
одеће. Након Трајковића, помоћ је успешно стигла и 
у дом Ђорђевића. 
 
По договору који смо направили приликом јануарске 
посете, потпуно је опремљено купатило у скромном 
дому Ђорђевића, који су путем наших пријатеља 

упутили речи захвалности свим донаторима и 
добротворима који се још увек сећају да Срби и даље 
постоје и бију тешке живтоне битке и на простору 
БЈР Македоније, односно Старе Србије. 
 

 
 

 
 
Очекујемо веће ангажовање на тим просторима у 
предстојећој години, јер свакако да околности на 
самом терену то захтевају од нас. Захваљујемо се 
овим путем свим пријатељима организације из 
Куманова без којих спровођење ове акције не би било 
могуће. 

Завршене СЗС 

акције 
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После кише увек дође сунце, па чак и у селу 
Мачвански Метковић. На Богојављање, 19. јануара 
најмлађи чланови дванаесточлане породице 

Мијатовић коначно су могли са одушевљењем да 
дочекају свој Божићни поклон Хуманитарне 
организације Срби за Србе - трактор ИМТ 539, чији је 
долазак прекинуо на кратко свечани породични ручак. 
 
Захваљујући заједничкој акцији Хуманитарне 

организације Срби за Србе, организације Save 

Displaced Serbs (Сачувајмо расељене Србе) из 
Калифорније који су донирали $2,000, као и 
пријатеља наше организације из Торонта који су, 
уместо традиционалних поклона за славу, 
прикупљали донације између себе и за ову акцију 
донирали $1,000 канадских долара под слоганом 
„САМО СЛОГА СРБЕ СПАСАВА“, купљен је 
половни ИМТ 539 трактор (произведен 2003. године) 
у вредности од 4.000 евра. 
 
Након што је извршена куповина трактора у дому 
породице Константивноић у Шапцу, који су иначе 
једни од главних снабдевача свежег млека Млекари 
Шабац и освајачи бројних награда, представници 
организације Срби за Србе упутили су се у дом 
породице Мијатовић у селу Мачвански Метковић у 
општини Богатић, где се увелико припремио свечани 
ручак. 

Улазак трактора на капију изазвао је опште 
одушевљење најмлађих Мијатовића који су одмах 
потрчали да провере све карактеристике овог 
посебног Божићног поклона који смо успели 
заједничким снагама да обезбедимо. 
 
Подсећамо, дванаесточлану породицу Мијатовић 

чине родитељи Илија и Ибојка, и деца Роксанда 

(18), Душан (17), Урош (16), Сава (14), Сузана (12), 
Павле (11), Анђелка (10), Вујадин (6), Јована (5) и 
најмлађа Ивана (2). Породица прима дечији додатак 
за четворо деце и социјалну помоћ у укпној 
вредности од 23.000 динара. Поседују око 2 хектара 
земље, краву, јуницу, две крмаче и нешто мало 
живине. 
 

 
Предаја новца за куповину трактора продавцу Душану 

Константивноићу из Шапца 

 
Поред трактора који је обезбеђен у овој акцији 
помоћи, предлажемо следећу механизацију коју би 
било неопходно набавити као подстицај породици: 

- половна приколица (око 1.200 евра), 
- косачица (око 1.000 евра), 
- прскалица (око 850 евра), 
- преса за балирање сена (око 3.500 евра), 
- цистерна за осоку (око 2.100 евра), 
- дрљача (око 600 евра), 
- грабуља (око 600 евра), 
- пластеник 50х5 метара (око 600 евра), 
- откуп 2ха њиве (око 5.000 евра). 

Трактор код 

Мијатовића  
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У првој недељи јануара 2013. године поново смо 
обишли нама већ добро позната и увек насмејана 
лица породице Јовановић из Сремске Каменице . 
Сиромаштво и немаштина нису заобишли ни ову 
вишечлану породицу, али то за њих није разлог за 
лоше расположење и тугу. У склопу велике Божићне 
акције, за породицу Јовановић обезбеђена су улазна 

врата (17.400 дин.), веш машина (26.991 дин.), али 
и, захваљујући ангажовању наших пријатеља, 
пакетићи за најмлађе. 
 
Породицу смо затекли на окупу како се веселе и 
припремају, сходно својим могућностима, трпезу за 
Божић. Мајка Весна нам је са поносом објашњавала 
како се праве ванилице по рецепту који је остао још 
од њене баке, а верујемо да ће се рецепт и даље 
преносити са колена на колено јер су најстарије две 
ћерке, Јелена и Марина, активно учестовале и 
помагале, као и увек, својој мајци. Разлога за добро 
расположење је било доста: нова година, Божић, 
распуст, али и после много времена, зима у којој 
породица не мора да стрепи за огрев, не мора да 
стрепи да ли ће им електродистрибуција искључити 
струју и да ли ће имати шта да једу, а све то 
захваљујући донаторима који су преко наше 

организације, али и директним донацијама, помогли 
породицу. Многи проблеми и даље постоје, али док 
год је хуманих и добрих људи биће и наде за ову 
дивну породицу. 
 

 
 
Након што смо у првој посети породици обезбедили 
огрев, овога пута смо понешени празничном 
атмосфером заменили стара дотрајала врата од 
шперплоче са ПВЦ вратима, а мајку смо обрадовали 
и куповином веш машине како више не би морала 
да пере и цеди веш на ручно. 
 
Поред горе наведене помоћи коју је обезбедила наша 
организација, пријатељи и чланови организације 
Срби за Србе из Новог Сада и околине су међусобно 
прикупили средства и обезбедили божићне пакетиће 

за Јелену, Марину, Браниславу, Милоша и Марка. 

Божић код 

Јовановића 



 
 
 

Месечни извештај за јануар 2013.                                 Хуманитарна организација Срби за Србе 12 

 

ЗА СЕРГЕЈА И НИКОЛУ 

 

 
 
У току предходне 2012. године, на рачуне 
Хуманитарне организације Срби за Србе стигле су 
две наменске донације за помоћ двогодишњем 
Сергеју Милићевићу из Београда за потребе 
операције тумора на мозгу, као и за Николу 

Радојковића из села Бањске на Косову и Метохији 
кога је погодио гелер 1999. године током NATO 
агресије на Србију и створио му рак грла након прве 
операције. Хуманитарна организација Срби за Србе 
уплатила је по 10.000 динара на сваки наменски 
рачун отворен за потребе операције Сергеја и Николе. 
............................................................................................. 
 

ПОРОДИЦА МИЛОШЕВИЋ 

 

 

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе из 
Ниша у традицоналној Божићној акцији помогли су 
десеточлану породицу Милошевић куповином 
четири крмаче у вредности од 104.000 динара, као и 
материјалом за обнову и проширење штале у 
вредности од 96.015 динара. 
 

 
Крмаче које су купљене породици Милошевић 

 
Породица Милошевић живи у селу Доњи Адровац 

недалеко од Алексинца. Ова многочлана породица 
може да се похвали са својих осам бисера. Никола (18 
година), Ненад (16), Јасмина (14), Алекса (12), 
Александар (11), Тамара (6), Александра (5), 
Анастасија (4) су васпитана и паметна деца која су 
напустила свој дом током рата 1999. године. Свих 
ових година, породица је великом жртвом родитеља 
Љубе и Данијеле, као и најстарије деце, полако 
покушавала да стане на ноге и да обезбеди колико – 
толико за пристојан живот. Увидевши велику жељу и 
вољу породице Хуманитарна организација Срби за 
Србе обезбедила је четири крмаче, као и материјал за 
обнову и проширење штале, како би Милошевићи 
почели да се баве узгојом свиња. Трошкови пута у 
Доњи Адровац износили су 1.000 динара. 
 
Уз њихове три крмаче и ових четири које су сада 
добили, прорачуни су да ће породица Милошевић већ 
за неколико месеци имати месечне приходе који ће 
бити сасвим довољни да обезбеде пристојан живот за 
ову многочлану породицу. 

СЗС помаже у 

невољи  
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Током протекле недеље Хуманитарна организација 
Срби за Србе је у оквиру велике Божићне акције 
помогла две породице у Београду – Марковиће и 
Радосављевиће. 
 
Најпре су чланови организације у среду 16. јануара 
обишли седмочлану породицу Марковић из Земуна 
и све укућане обрадовали пакетом основних 

животних намирница и већом количином средстава 

за хигијену. С обзиром на то да Марковићи у 
скромном стану, у којем живе као подстанари, муку 
муче са грејањем, обезбеђен им је и уљни радијатор 
како би лакше поднели хладне зимске дане. 
 

 
Најмлађи члан породице Теодора Марковић 

Током ове посете деци је уручен и компјутер 
(донација РАТЕЛ-а), као и већа количина гардеробе и 
школског прибора. Вредност испоручене помоћи 
Марковићима износила је укупно 18.476 динара. 
 
У вечерњим часовима у четвртак 17. јануара чланови 
организације посетили су и седмочлану породицу 

Радосављевић из Борче и том приликом им уручили 
мини шпорет и два душека у укупној вредности од 

21.979 динара, као и слаткише за децу у вредности 
од 1.254 динара. 
 

 
Мали Богдан и близанци Арсеније и Младен Радосављевић 

 
Пријатељи организације дали су свој допринос у овој 
акцији сакупљањем гардеробе и играчака за најмлађе. 
Најлепши начин захвалности видео се на веселим 
лицима деце када су, с одушевљењем, отворили кесе 
и одмах почели да се играју са њиховим новим 
играчкама. 
 
Обе београдске породице изразиле су велику 
захвалност свим донаторима и људима великог срца 
који су својим донацијама омогућили да помоћ стигне 
до оних којима је најпотребнија. 
 

Активности у 

Београду 
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Аутор: СЕРБУМ, електронски магазин за културу и 

образовање 

 

Сербум: Господине Рашула, откада постоји 

хуманитарна организација и можете ли да нам 

представите делатност удружења Срби за Србе? 
Игор Рашула: Хуманитарна организација Срби за 
Србе настала је као производ једне идеје неколицине 
ентузијаста, добрих људи и родољуба 
распрострањених широм света који се 2002. године, у 
делу политичких дискусија на тада популарном и 
веома посећеном сајту www.serbiancafe.com, 
самоиницијативно окупљају и организују у циљу 
прикупљања неопходне новчане помоћи дечијем 
дому у Добоју као и једне социјално угрожене 
породице из истог града. Идеја је била да 
превасходно ураде нешто конкретно за српски народ, 
под условом да све буде транспарентно приказано на 
интернету. Одазив овој акцији је премашио 
очекивања организатора, што потврђује податак да су 
у прикупљању финансијских средстава учествовали 
добротвори широм света. Новац који је том приликом 
прикупљен употребљен је за куповину намирница и 
одеће од стране организатора, који су том приликом 
обишли дечији дом у Добоју и социјално угрожену 
породицу и материјалну помоћ им уручили лично. 
Након новинске репортаже у „Вестима“ о социјално 
угроженој породици Рашковић из Крагујевца са 
петоро деце крајем 2005. године, Маркус Ћућић из 
Немачке поново покреће иницијативу о формирању 
организације Срби за Србе како би се породици 
Рашковић уручила неопходна помоћ. Као и 2002. 
године, неопходна финансијска средства пркупљана 
су путем сајта Serbian Cafe-a. Након тога, почетком 
јануара 2006. године покренут је и званични интернет 
сајт на адреси www.srbizasrbe.org, путем којег су 

донатори могли да се информишу о прикупљеним 
донацијама, као и планираним и спроведеним 
акцијама помоћи за породице. 
Сербум: Шта Вас покреће да радите тако хуман и 

одговоран посао? 
Игор Рашула: Покреће нас превасходно жеља да из 
дана у дан чинимо добра дела за наш народ, за 
угрожену децу и њихове породице, колико год нам 
донације то дозвољавају. Иако је велика већина 
чланова организације релативно млада, сви смо, 
нажалост, били сведоци ратова, патњи, страдања и 
прогона српског народа, који су се скоро непрекидно 
одвијала у последњих 25 година на тлу Балкана. 
Током наших посета угроженим породицама, изнова 
сведочимо о ратном вихору и какве је све последице 
оставио на наш народ, а поготово какву суморну 
будућност за нашу децу. 
Сербум: Који су по Вашем мишљењу највећи 

проблеми са којима се суочава наш народ на овим 

просторима? 
Игор Рашула: На жалост проблема је толико много 
да не бих знао ваљано да их рангирам по важности, 
нити да их све споменем. Почев од свеопштег 
материјалног и духовног сиромаштва, преко спектра 
изопачености које нам се свакодневно сервира кроз 
телевизију и новине па све до мањка материјала за 
рад, за привређивање, недостаје бескаматно 
кредитирање пољопривредника, развој сточарства, 
обнова сеоских задруга и других услова које пре 
свега држава треба да створи како би људи могли да 
живе од свог поштеног рада. Посебно бих издвојио 
проблем беле куге тј. изумирање српског народа. Ту 
је математика проста – у последњих 10 година имамо 
око 400.000 људи мање у Србији, а у наредних 10 тај 
број ће се повећати можда чак и на пола милиона. У 
Републици Српској је на жалост скоро исти степен 
угрожености. Шлаг на торти су политички и 
национални проблеми. 
Сербум: Имате ли било какву помоћ државних 

институција и колико су оне отворене за сарадњу? 
Игор Рашула: У последњих седам година колико 
организација постоји нисмо имали сарадњу са 
државним институцијама Србије. Неколико пута смо 
разговарали са представницима локалне власти који 

Срби за Србе у 

медијима 



 
 
 

Месечни извештај за јануар 2013.                                 Хуманитарна организација Срби за Србе 15 

 

су обећавали разноразну помоћ за породице које смо 
помагали, али од свега тога обично није било ништа. 
Једину конкретну сарадњу смо имали у Републици 
Српској, где смо са Министарством за пољопривреду 
и водоснабдевање купили нов трактор за повратничку 
породицу Екмечић из Херцеговачког села 
Пребиловци. Такође, добијамо годишње донације у 
висини од 500 евра из буџета општине Источно 
Сарајево за помоћ породицама у тој општини. Поред 
тога, не постоји никаква конкретна сарадња са 
државним институцијама. 
Сербум: Како би држава могла да помогне? 
Игор Рашула: Држава треба да ради свој посао 
ваљано, поштено и праведно и верујем да би онда 
било и новца и посла за све у Србији. Када је матица 
јака и добро организована онда и Срби у осталим 
крајевима Балкана могу да очекују адекватну помоћ, 
подршку и заштиту. Држава не треба да помаже нашу 
организацију, већ треба да брине о социјално 
угроженим породицама до којих ми не можемо да 
стигнемо. 

Сербум: Које сте акције до сада реализовали и 

који донатори су највише помогли у остварењу 

тих акција? 
Игор Рашула: До сада смо са прикупљених 300.000 
евра помогли 290 вишедетних српских породица, 
неколико амбуланти са лековима, народне кухиње, 
основне и средње школе. И свака акција помоћи 
носила је неку специфичну тежину и важност. 
Наравно, нису све породице добиле исту помоћ, 
некима смо могли да помогнемо више, некима мање, 
некима само симболично, али смо се трудили да 
помоћ стигне до што више људи, па макар то била и 
мала пажња посвећена деци у виду слаткиша и 
играчака. Свакако да бих издвојио наш највећи 
пројекат до сада, а то је изградња куће породици 
Баловић, који се налазе у копненој зони између 
централне Србије и Косова и Метохије. То је био 
заиста огроман изазов за нашу организацију, али уз 
помоћ донатора и пријатеља из Новог Пазара, Богу 
хвала, успели смо све да завршимо пре првих снегова. 
Поред тог пројекта, имали смо на десетине акција 
помоћи српском народу на Косову и Метохији, где 
смо, у сарадњи са пријатељима из организације 

„Мајка девет Југовића“, помогли преко 120 породица. 
Такође, имали смо преко 15 акција помоћи српском 
становништву на простору Крајине и Далмације. Што 
се донатора тиче, не бих хтео никог посебно да 
издвајам, јер је свако допринео нашим пројектима у 
складу са жељом и могућностима. Важно је истаћи да 
су се донатори из целог света окупили око ове наше 
идеје и оно што нас храбри јесте чињеница да се број 
људи који подржавају наш рад из године у годину 
повећава. 
Сербум: Најавили сте и велику Божићну акцију 

прикупљања средстава за српске породице које су 

погођене егзистенцијалним проблемима? 
Игор Рашула: Божићне и Васкршње акције су сада 
већ постале традиционалне. Месец дана пре самих 
празника припремимо терен и списак породица које 
ћемо посетити и обићи неколико дана после Божића и 
Васркса јер тиме желимо да, поред хуманитарне, 
придодамо и православну димензију нашег рада и 
деловања. У акцијама обилазимо и помажемо 
породице у зависности од њихових потреба, а наших 
могућности. 
Сербум: На који начин би могли и остали 

појединци и удружења да помогну у Вашим 

активностима? 
Игор Рашула: Свакако да постоји неколико 
различитих начина на који се појединци и удружења 
могу укључити у наш рад. Пре свега, потребни су нам 
редовни месечни донатори који ће, макар и са 
скромном донацијом, подржати планиране акције за 
тај месец. Затим, потребни су нам појединци и 
удружења широм дијаспоре који ће организовати 
различите манифестације у циљу промоције и 
прикупљања средстава за наменске пројекте наше 
организације. Потребни су нам појединци који ће у 
сваком тренутку и на сваком месту чинити добра 
дела, без обзира да ли је то кроз нашу организацију 
или самостално. Ми би највише волели када би се 
Срби широм света организовали у мање, али 
компактне организације и у сарадњи са нама или 
самостално помагали српски народ поштено и 
транспарентно. Само на тај начин можемо да 
обезбедимо сигурну будућност за нашу децу, што је 
уједно и наш циљ. 

Срби за Србе у 
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Хуманитарна организација Срби за Србе одржала 
је крајем 2012. године годишњу скупштину у 

Чикагу како би се сумирао досадашњи рад и 
направили планови за следећу годину. Усагласили 
смо се да су сви већи циљеви у 2012. години успешно 
остварени: ојачали смо идеју организације у САД и 
Канади, повећали број донација и појединачних 
донатора, организвали смо хуманитерне вечере у 
Чикагу, Њујорку и Лос Анђелесу, палачинка журке 
и сл... Поставили смо донаторске кутије у више 
продавница у Чикагу и направили план да поставимо 
још више кутија у другим градовима. Финансијски 
циљ је био да сакупимо $ 40,000 у 2012. и успели смо 

да прикупимо око $ 60,000 из САД и Канаде. 
 
Направили смо нови план рада за 2013. годину: 
 

� Ојачаћемо још више рад организације у Чикагу 
и изван Чикага. Повећаћемо број донатора и 
износе донација на месечном нивоу. 

� У 2013. години планирамо да организујемо још 
више хуманитарних вечери, палачинка журки, 
спортских дешавања... 

 

ПЛАН ДЕШАВАЊА И ОКУПЉАЊА ЗА 2013 

ГОДИНУ 
 
– 13. јануар 2013. – у организацији Nem & Nesh 
одржава се прослава Православне Нове 2013. године 
у NV Penthouse Lounge у Чикагу. Део средстава 

прикупљених од улазница биће уплаћен у фонд 
Хуманитарне организације Срби за Србе; 
 
– фебруар – организовање хумнитарне журке у 
Индијани и палачинка вечери у Чикагу; 
 
– март – дегустација вина и аукција фотографија 
пејзажа и манастира Србије; 
 
– 27. мај – посета меморијалном пикнику код 
манастира Нова Грачаница; 
 
– 1. јун – хуманитарна спортска акција под називом 
„Тројка из блока“(такмичење у шутирању тројки на 
кошаркашким теренима у околини Чикага по узору на 
турнир „Тројка из блока“ организован прошле године 
у Београду); 
 
– 4. јул – посета пикнику код манастира Нова 
Грачаница; 
 
– август – учествовање на више српских фестивала 
који се традиционално организују у овом месецу; 
 
– 2. септембар – LABOR DAY код манастира Нова 
Грачаница; 
 
– октобар – СЗС журка у Чикагу. 
 
У 2013. години планирамо да организујемо више 
хуманитарних дешавања, палачинка вечери, роштиља 
и пикника са циљем помоћи српским породицама са 
више деце. Позивамо све Србе који живе у Америци и 
Канади да нам се придруже и помогну деци Србије 
колико год могу. 
 
Такође, желимо да се што више људи 
самоиницијативно укључи и помогне организовањем 
разних дешавања у градовима у којима живе. 
Најбољи и најлакши пример су палачинка вечери 
када свака породица може да позове своје пријатеље 
на једно вече дружења у кућној атмосфери и да 
новац, који би можда потрошили на излазак, уплати 
за децу у Србији. 

Годишња СЗС 

скупштина 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ 

1. Вељко Д. /САД/ - 150 € 
2. Данијела Д. /Велика Британија/ - 45 € 
3. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 107 
4. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 20 
5. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 25 
6. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 35 
7. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 77 
8. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 119 
9. Mary Margaret G. /Велика Британија/ - 10 € 
10. Ненад М. /Италија/ - 10 € 
11. Црвене еБеретке /Швајцарска/ - 24 € 
12. Милан М. /Шведска/ - 15 € 
13. Дан К. /САД/ - $ 25 
14. Јелена С. /Канада/ - 20 € 
15. Славка Т. /Аустралија/ - 30 € 
16. Серђо /Србија/ - 7.000 дин. (Тројка из блока) 
17. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
18. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 € 
19. www.cikaskisrbi.com - $ 25 
20. Александар Т. /Канада/ - 15 € 
21. А. S. /САД/ - $ 200 
22. Др Божовић Раде /Србија/ - 1.000 дин. 
23. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 94 км 
24. MJ Cook /САД/ - 10 € 
25. Драгиша С. /САД/ - $ 50 
26. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
27. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
28. Ивана П. МБА /Аустрија/ - 50 € 
29. Браћа Ђуричић /Холандија/ - 100 км 
30. Ђенерал Вељко /Србија/ - 6.562 дин. 
31. Никола Ц. /Србија/ - 5.000 дин. 
32. Далибор Б. /Србија/ - 500 дин. 
33. Imworker - 77.58 € 
34. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
35. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
36. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF 
37. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
38. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
39. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
40. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
41. Константин К. М. /В. Британија/ - 100 € 
42. Милан Д. /САД/ - $ 15 
43. Марко М. /Србија/ - 2.500 дин. 
44. Милош М. Ћ. /Србија/ - 1.000 дин. 
45. Цар Хотел /Србија/ - 15.000 дин. 
46. Бојан Б. /Немачка/ - 40 € 

47. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
48. Raymond P. /Канада/ - $ 100 
49. Тихомир Б. - $ 100 
50. Слав К. /САД/ - $ 25 
51. Ashbringer - 7.46 € 
52. Репчанин /Канада/ - 50 € 
53. Милутин Т. /Русија/ - 58 € 
54. Драгана W. /САД/ - $ 50 
55. The Firm 1989 International /Канада/ - $ 21 CAD 
56. Иван А. /САД/ - $ 25 
57. М. З. - 150 € 
58. Александар и Jeлена М. /Шведска/ - 45 € 
59. Бранислав Сикимић /Немачка/ - 10 € 
60. Данијела Ш. /Канада/ - $ 30 
61. Петар П. /Аустрија/ - 10 € 
62. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
63. Наталија В. /Аустрија/ - 20 € 
64. Немања М. /Аустрија/ - 20 € 
65. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
66. Владо Ш. /Финска/ - 30 € 
67. Александар-Пал С. /САД/ - 10 € 
68. Драган Д. /Јужна Африка/ - 400 € 
69. Иван Р. /САД/ - $ 25 
70. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
71. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
72. Иво В. /Канада/ - 20 € 
73. Милан2525 - 44.58 € 
74. Христос се роди - 3.000 дин. 
75. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
76. Радован Д. /Србија/ - 700 дин. 
77. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин. 
78. Елена Б. /Русија/ - 125 € 
79. Горан П. /Велика Британија/ - 130 € 
80. Покрет Чиста Србија /Србија/ - 3.000 дин. 
81. Милутин С. /Србија/ - 3.000 дин. 
82. Дамјан Б. /Србија/ - 2.550 дин. 
83. Сандра Б. /Србија/ - 2.000 дин. 
84. Мациеј С. /Пољска/ - 50 € 
85. Милинко Ф. /Канада/ - $ 500 
86. Душан К. /В. Британија/ - $ 10 
87. DJ Mivu /Немачка/ - 10 € 
88. Биљана Ц. /Канада/ - $ 20 CAD 
89. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 € 
90. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
91. Александар М. /САД/ - $ 15 
92. Валентина С. /Канада/ - 35 € 

Финансијски 

извештај 
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93. Бранислав Л. /Канада/ - 15 € 
94. Марко Н. А. /Србија/ - 5.500 дин. 
95. Кнежевић Транс /Србија/ - 4.000 дин. 
96. Христос се роди - 2.000 дин. 
97. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
98. Велибор Ч. /Немачка/ - 50 € 
99. Бојан М. /САД/ - $ 50 
100. Српска Омладина /Србија/ - 3.000 дин. 
101. Радмила А. /САД/ - $ 15 
102. Јелена К. /САД/ - $ 15 
103. Младен и Милица С. /САД/ - 20 € 
104. Марија Г. /Канада/ - 40 € 
105. Живко Т. /САД/ - $ 40 
106. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
107. Keller Richard/Scherrer Karin /Швајц./ - 200 CHF 
108. Saldor Treuhand Ag /Швајцарска/ - 500 CHF 
109. Жељана - 11.71 € 
110. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 € 
111. Драгана У. /Аустрија/ - 15 € 
112. Срђан /Немачка/ - 52 € 
113. Синиша Д. /САД/ - 100 € 
114. Симке /САД/ - 15 € 
115. Иван Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
116. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
117. Синиша С. /САД/ - $ 25 
118. Олга Г. /Словенија/ - 30 € 
119. Б. С. /Аустрија/ - 20 € 
120. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
121. Милош В. /Србија/ - 50 € 
122. СССС /Канада/ - $ 1000 CAD 
123. Тања Ј. /САД/ - $ 20 
124. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
125. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин. 
126. Миле и Ружица Рашула /Србија/ - 50 € 
127. Клеопатра /Канада/ - 50 € 
128. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
129. Вељко Н. /Србија/ - 500 дин. 
130. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
131. Миленко П. /Грчка/ - 5 € 
132. Јовица В. /САД/ - $ 25 
133. Жељко Б. /САД/ - $ 50 
134. Банијац /Исланд/ - 15 € 
135. Мирко П. /Србија/ - 1.500 дин. 
136. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
137. Иван Б. /Србија/ - 2.000 дин. 
138. Оља М. /САД/ - $ 15 
139. Ashbringer - 7.3 € 
140. Делије Њујорк /САД/ - $ 16.5 
141. Станко Р. /Аустрија/ - 20 € 

142. Борис М. /Норвешка/ - 20 € 
143. Рајко М. /Србија/ - 3.000 дин. 
144. Војислав Ц. /Аустрија/ - 10 € 
145. Марко/Атина - 10 € 
146. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
147. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
148. Недељко П. /САД/ - 20 € 
149. Славомир В. /Србија/ - 20.000 дин. 
150. Стефан В. /Србија/ - 5.000 дин. 
151. Ведран В. /Србија/ - 1.000 дин. 
152. Божидар Ј. /Србија/ - 800 дин. 
153. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
154. Саша В. - $ 50 (facebook) 
155. Якимов Сергей /Русија/ - 20 € 
156. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
157. Feinbaum Consulting GMBH /Швајц./ - 100 CHF 
158. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
159. Срђан М. /САД/ - $ 25 
160. Душан М. /Србија/ - 9.000 дин. 
161. Тања С. /Србија/- 8.000 дин. 
162. Никола М. /Србија/ - 2.000 дин. 
163. Душан П. /Србија/ - 550 дин. 
164. Борис С. /Швајцарска/ - 30 € 
165. Тениско вече у Минхену /Немачка/ - 800 € 
166. Марко М. /Аустрија/ - 306 € 
167. Душан К. - 30 € 
168. Небојша С. /Србија/ - 1.200 дин. 
169. Милош Ђ. /Србија/ - 400 дин. 
170. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
171. Драгана /Шведска/ - 15 € 
172. Љубица О. /САД/ - $ 50 
173. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
174. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
175. Техно каса комисион /Србија/ - 3.000 дин. 
176. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
177. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
178. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
179. Вујадин О. /САД/ - $ 250 
180. Желимирка К. /САД/ - $ 60 
181. Silvia N. /САД/ - $ 45 
182. Српска Нова година /САД/ - $ 400 
183. НЛСТД /Холандија/ - 20 € 
184. Douglas N. /Данска/ - 25 € 
185. Незнани јунак /Србија/ - 1.000 дин. 
186. Живко Т. /САД/ - $ 50 
187. Михајло В. /САД/ - $ 100 
188. Иван М. /САД/ - $ 50 
189. Синиша П. /САД/ - $ 25 
190. Зоран П. /Данска/ - 25 € 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за јануар 2013.                                 Хуманитарна организација Срби за Србе 19 

 

191. Сербоси Канада /Канада/ - $ 420 
192. Саша Л. /Швајцарска/ - 30 € 
193. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
194. Милош Д. /Србија/ - 480 дин. 
195. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
196. Бранкица Б. /САД/ - $ 15 
197. Н. Р. /Канада/ - 55 € 
198. Урош А. /Србија/ - 10.000 
199. Мајице „Нема предаје“ /САД/ - $ 90 
200. Црква Свети Сава, Ст. Петерсбург /САД/ - 270 € 
201. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF 

202. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
203. Никола и Милица Ћ. /Швајцарска/ - 60 CHF 
204. Соња Х. /Швајцарска/ - 30 CHF (за Антиће) 
205. Мирјана С. /Швајцарска/ - 30 CHF (за Антиће) 
206. Јована П. /Швајцарска/ - 30 CHF (за Антиће) 
207. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
208. Л. Судар /Швајцарска/ - 20 CHF 
209. Милош С. /САД/ - $ 25 
210. Нивес Н. /САД/ - $ 20 
211. Никола Р. /Србија/ - 2.000 дин. 

 
 
 
 

Преглед новчаних токова за јануар 2013. године 

 

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД

Почетно стање – 1. 1. 42 237.316 3.186 1.817 2.920 11.198

Примљене донације 255 176.742 194 1.370 4.266 3.610

Трошкови донација 0 0 0 0 -97.16 -67

Пренос новца -100 1.010.883 4.303 0 -2.200 -12.000

Оперативни трошкови -90 -43.075 -14 -27 -42 -559

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 -935 -5 -27 0 -13

Закуп СЗС канцеларије на Новом Београду -90 0 0 0 0 0

Трошкови пута у Шабац – код Мијатовића 0 -3.340 0 0 0 0

Трошкови пута на КиМ – Божићна акција 0 -20.000 0 0 0 0

Трошкови пута у См. Паланку – код Тодоровића 0 -1.000 0 0 0 0

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a 0 0 0 0 -20 0

Трошкови Moneybookers-а (покушај донирања) 0 0 0 0 -1 0

Активирање апликације Facebook donate 0 0 0 0 -1 0

Израда 60 мајица "Нема предаје" у САД 0 0 0 0 0 -400

Набавка SendBlaster email software 0 0 0 0 0 -116

Трошкови трансфера новца 0 -17.800 -9 0 -20 -30

Донирана средства 0 -310.309 -6.402 0 -4.440 0

Хуманитарна акција за операцију Николе Радојковића 0 -10.000 0 0 0 0

Хуманитарна акција "Срце за Сергеја" 0 -10.000 0 0 0 0

Набавка краве за породицу Тодоровић, См. Паланка 0 -57.600 0 0 0 0

Исплата 3. и 4. рате за трактор за Вучковиће, Р. Српска 0 0 -1.898 0 0 0

Набавка душека за породицу Радосављевић, Бгд 0 -10.980 0 0 0 0

Набавка мини шпорета за породицу Радосављевић, Бгд 0 -10.999 0 0 0 0

Мотокултиватор и тестера за Трифковиће, Р. Српска 0 0 -4.300 0 0 0

Осн. жив. намирнице и радијатор за Марковиће 0 -18.476 0 0 0 0

Слатикиши за најмлађе Радосављевиће, Београд 0 -1.254 0 0 0 0

Божићна акција у Републици Српској 0 0 -204 0 0 0

Набавка трактора за породицу Мијатовић, М. Метковићи 0 -181.000 0 0 -2.400 0

Слатикиши за децу – Божићна акција на КиМ 0 -10.000 0 0 0 0

Божићна акција у Крајини 0 0 0 0 -2.040 0

Крајње стање – 31. 1. 107 1.071.557 1.267 3.160 407 2.182

Србија
Република 

Српска
Швајцарска САД

Аустрија и 

остале земље
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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. 
  
1. Путем Pay Pal система: 
       Европа:  szsaustrija@gmail.com 
       САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем Pay Pal система - директно кроз кредитну 

картицу 
 
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
         Бр. рачуна: 160-279491-71,  
         Banca Intesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
         IBAN: RS35160005080002381269 
         SWIFT: DBDBRSBG 
         Customer: SRBI ZA SRBE 
         Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
         11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Аустрији 
         Account: 10364339 
         BLZ: 32000 
         Post code: 1030 
         City: Wien 
         Country: Austria 

7. Девизни рачун у Аустрији: 
         IBAN: АT973200000010364339 
         SWIFT: RLNWATWW 
         Customer: Serben fur Serben 
          
8. Рачун у Републици Српској: 
         КМ рачун: 5514802213924928,  
         Unicredit банка, Бања Лука 
      
9. Девзини рачун у Републици Српској:  
         IBAN: BA395514804813925344 
         SWIFT: BLBABA22 
         Customer: Srbi za Srbe 
         Bank: Unicredit Bank AD,  
         Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka 
 
10. Рачун у Швајцарској: 
         Swiss posst: 85-419625-6 

          
11. Девизни рачун у Швајцарској: 
         IBAN: CH460900 0000 8541 96256 
         SWIFT: POFICHBEXXX 
         Customer: Serben fur Serben 
 
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

 

Могућности 

донирања 
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ХХууммааннииттааррннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ССррббии  ззаа  ССррббее  

hhttttpp::////wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..oorrgg  

ДДЕЕЦЦАА  ССУУ  ННААШШАА  ББУУДДУУЋЋННООССТТ!!  

  

CChhaarriittyy  oorrggaanniizzaattiioonn  SSeerrbbss  ffoorr  SSeerrbbss  

hhttttpp::////wwwwww..sseerrbbssffoorrsseerrbbss..oorrgg

CCHHIILLDDRREENN  AARREE  OOUURR  FFUUTTUURREE!!  

  

OOrrggaanniissaattiioonn  ffüürr  hhuummaanniittäärree  HHiillffee  ––  SSrrbbii  zzaa  SSrrbbee  

hhttttpp::////wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..aatt  

KKIINNDDEERR  SSIINNDD  UUNNSSEERREE  ZZUUKKUUNNFFTT!!  

БОЖИЋ, БОЖИЋ, БЛАГИ ДАН... 

 

Божић, Божић, благи дан, 

Благог Христа рођендан, 

Божић, Божић, светли дан, 

Сав светлошћу обасјан. 

 

Дева Христа родила, 

Пеленама повила, 

У пећини Христос спи, 

Света Дева над Њим бди. 

 

Слама лепо мирише, 

Богомајка уздише, 

Утом звезда засија, 

Пећина се загрија. 

 

Анђели се спустише, 

Пастирима јавише: 

Весел`те се, сви, ноћас, 

Роди нам се - Христос Спас! 


