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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Први месец нове календарске 2014. године,
протекао је вредно и радно, током ког смо
испоручили помоћ српским породицама широм
бивше Југославије. У склопу дуго најављиване
Божићне акције, помоћ је стигла до породица на
Косову
и
Метохији,
Рашкој,
Војводини,
Херцеговини, Републици Српској и Крајини. Иако
је Божићна акција још увек у току, главни део
помоћи је испоручен према унапред договореном
плану и програму.
Божићне активности започели смо у сарадњи са
студентском организацијом „Осмех на дар“ у
склопу којих смо посетили три вишечлане породице
на подручју Војводине. Подељени су Божићни
пакетићи породицама Дањек, Новаковић и
Вујаковић. Том приликом упознали смо се и са
текућим проблемима и потребама ових породица,
како би имали у виду какву врсту помоћи би могли
да обезбедимо овим вишедетним породицама и
тиме им омогућимо квалитетнији живот.
Традиционална Божићна посета Косову и
Метохији спроведена је средином месеца. У склопу
те велике акције, посећено је девет породица
настањених у Косметским енклавама јужно од
Ибра. За седам од девет породица том приликом
испоручена је разноврсна помоћ у виду лежаја,
шпорета на дрва, веш машина и основних животних
намирница, док смо преостале две породице
посетили како би се упознали и са њиховим
потребама. Укупна вредност испоручене помоћи
износи 454.000 динара. Преостаје још да се
испоручи други део помоћи породицама на Космету
који ће превасходно обухватати куповину
прикључних машина за трактор како би нашим
сународницима омогућили да својим радом
обезбеде себи нормалније услове за живот. Овим ће
бити завршена овогодишња Божићна акција помоћи
српском народу у јужној српској покрајини.
Током посете јужној српској покрајини обишли
смо и породицу Ђорђевић у општини Гњилане,
којој смо у протеклом периоду увели воду,
саградили и опремили купатило, а цена целог
пројекта износила је 230.000 динара.
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Након тога Божићну акцију настављамо на
подручју Мостарске општине у Херцеговини, где
смо уз помоћ братског удружења „Добротвор“ из
Мостара, помогли породице Радишић и Јанковић.
Породице су помогнуте куповином једног шпорета,
као и набавком материјала за изолацију крова
породичне куће. Вредност испоручене помоћи
износила је 505€.
На подручју Рашке, у сарадњи са Центром за
социјални рад из истог места, организовали смо
помоћ за самохрану мајку четворо деце Весну
Ђорђевић. Породици Ђорђевић допремљена је
помоћ у виду једног кауча и веш машине, укупне
вредности 38.490 динара.
Последње одредиште на ком смо започели
спровођење Божићне акције јесте подручје Крајине.
Први део акције спроведен је на подручју Лике,
испоруком помоћи за породице Шупут и Панић из
Коренице, које смо у више наврата помагали
протеклих година. Овог пута испоручена је помоћ у
виду веш машине и комбинованог фрижидера у
вредности од 600€.
Били смо активни и на подручју Мајевице у
Републици Српској, где је достављена помоћ за
изградњу куће шесточланој породице Теодоровић,
за чију намену је утрошено 3.900€ помоћи,
прикупљених на добротворној вечери наших
пријатеља и сународника из Канаде.
Божићна акција се успешно приводи крају на
опште задовољство свих нас који смо узели учешћа
у овом подухвату. Свакако је важно и то да
настављамо још јаче наше добротворне активности,
а све у циљу помоћи још већем броју наших
сународника него што је то био случај у 2013.
години, која је била најуспешнија у досадашњем
раду организације.
Велики изазови су пред нама, које очекујемо да
пребродимо уз помоћ свих људи великог срца и
добре воље, зарад квалитетније будућности оних
који су материјално сиромашни.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Божићни
пакети и посете
Након Дањекових, пут настављамо даље и
посећујемо породицу Новаковић из Дорослова, где
домаћинство чине родитељи Миле и Николета,
очух и мајка као и деца Предраг (16 год.), Алиса
(10), Александра (10), Матија (8 год). Они су
подстанари и плаћају 30 евра кирију. Иначе власник
куће продаје ову кућу за 3.000 евра. Једини посао
који обављају је у току летње сезоне када иду у
надницу. Иначе породица Новаковић је једна од
најпедантнијих и најуреднијих породица које смо
икад посетили. Кажу ако се нема пара, има воље па
све држимо под конац.

Заједничка слика чланова Срби за Србе са децом
породице Дањек
Чланови организације Срби за Србе из Новог Сада
посетили су 4. јануара породице Дањек, Новаковић
и Вујаковић у Бачкој како би им уручили Божићне
пакетиће и упознали се са њиховом ситуацијом.

У дому породице Новаковић

Прву породицу коју смо обишли је породица Дањек
у Равном Селу, коју већ дуже време помажемо. Овог
пута смо само свратили у кратку посету ради
уручења пакетића. Нисмо се најавили како би што
више изнендадили децу која су била одушевљене
поклонима. Иначе породици Дањек смо прошле
године изградили купатило.

Највећа брига Новаковића је кућа, пошто су
тренутно у кирији и немају стабилне приходе што их
држи у константној неизвесности. Од покућства
требају им кревети за децу и ормари. Простора за
бављење пољопривредом има сасвим довољно.
Тренутно држе само живину за потребе свог
домаћинства.
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Божићни
пакети и посете
Вујаковићи истичу да им је кирија стално за вратом,
и желели би у будућности да иимају свој кров над
главом. Кућа на периферији Сомбора према бездану
(као салаш) кошта око 5.000 евра.

Заједничка слика СЗС-а са младим Новаковићима
После отварања пакетића, дружења са децом
примећујемо да је прошло више од сат времена.
Пакујемо се крећемо према Сомбору где нас чека
једанаесточлана породица Вујаковић. Надамо се
скором виђењу са Новаковићима и да ћемо бар на
неки начин успети одговорити њиховим потребама.
Након посете Новаковићима, одлазимо у Сомбор
код породице Вујаковић - њих има једанаесторо у
кући!

Иначе пре неколико година ова породица је
мислила да им се срећа окренула, пошто им је једна
добротворка купила кућу где би живели. Међутим,
како живот пише романе, због власничких односа
никад је нису успели добити, а предмет је пред
судом и ко зна да ли ће икада добити свој епилог, а
кућа убрзано пропада. Од редовних потрепштина
потребно им је све, али скрећу пажњу на одећу,
пошто деце има много и брзо израстају. Сви
редовно иду у школу и солидни су ученици. Овде
смо донели седам пакетића који су били попуњени
слаткшима, играчкама и играма меморије. После
читавог дана проведеног широм наше равнице
крећемо за Нови Сад пуни утисака и планова
наредних помоћи породицама.
Акцију дељења пакетића смо организовали уз
велику помоће наших пријатеља из фондације
Осмех на дар којима се и овом приликом срдачно
захваљујемо.

Породица Вујаковић у свом дому
Породицу чине мајка и отац Јелица и Саво, деца
Драган (19), Синиша (18), Милица (18), Срђана
(17), Славица (16), Миљана (13), Божана (11) и
Саво (10). Вујаковићи су такође подстанари и
плаћају 70 евра кирију. Живе од социјалне помоћи
18.000 динара и приватно успевају зарадити мало.
Нажалост мајка је јако болесна и не може ништа
физички да ради. До сада је имала два инфаркта и
шећераш је. Њено здравствено стање захтева стално
лечење.

Месечни извештај за јануар 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе Нови Сад

Хуманитарна организација Срби за Србе

4

На КиМ књиге
за библиотеке

Захваљујући донацији Београдског Сајма након
сајма књига као и донатора из Београда,
крајем 2013. године допремљен је велики контигент
књига на Косово и Метохију, који је ових дана
подељен школским и црквеним библиотекама
широм јужне српске покрајине.

Желимо да и овом приликом изразимо захвалност
Епархијској добротворној организацији ''Мајка
девет Југовића'' на помоћи у транспорту и
испоручивању ове вредне донације.
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
КОСОВО ЈЕ СРБИЈА!
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Купатило и за
Ђорђевиће
изолације, плочица, санитарија, као и постављање
неопходне опреме за довод воде.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе,
средином јануара обишли су петочлану породицу
Ђорђевић из села Стража у општини Гњилане на
Косову и Метохији. Родитељи Звонко и Весна
имају троје деце, Данијелу (20) Звездану (19) и
Душана (17). Приликом последње СЗС посете у
октобру, породици Ђорђевић обећана је помоћ у
виду изградње и опремања купатила у склопу
хуманитарног пројекта "Тројка из блока" што је на
крају успешно и учињено пре неколико недеља.
Укупна цена материјала је 163.000 дин. и радова
70.000 дин. Након провере извршених радова, дан
смо завршили посетом братству манастира Драганац.

Ново купатило породице Ђорђевић

Место на коме је планирано да се озида купатило
Ђорђевићима приликом прве СЗС посете

Ново купатило породице Ђорђевић након завршених
радова на изградњи који су обухватали: копање
канала за довод воде у дужини од 450 метара,
зидарске, водоводне и електро радове, постављање
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Хуманитарна организација Срби за Србе позива
пријатеље и донаторе организације широм света да
наставе да пружају подршку пројектима помоћи
угроженим породицама широм Балкана како би што
већи број деце био у прилици да добије неопходну
хуманитарну и друштвену помоћ и подршку.
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Радови на кући
Теодоровића

Стара породична кућа у којој су донедавно
Теодоровићи живели
Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са Центром за социјални рад из Лопара и
великог пријатеља организације господина Василија
Обреновића, успешно је започела радове на кући
шесточлане породице Теодоровић из села
Бобретина брда на Мајевици у општини Лопаре
(Република Српска) у укупној вредности од 3.900
евра које су прикупљене на добротворној вечери у
Канади. Чланови породице Теодоровић су родитељи
Радисав и Јадранка са сином Јовом (16) и ћеркама
Даницом (14) и Стојанком (11), а са њима живи и
стриц Стојан. На жалост, скоро сви чланови ове
породице су мање или више ментално оболели и
живе у крајње нехуманим условима без воде, струје и
основних потребштина.

Прва посета чланова Срби за Србе код Теодоровића
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Недовршена унутрашњост нове куће Теодоровића
кроз коју је улазила влага и ваздух
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Радови на кући
Теодоровића

Након трансфера средстава из Канаде, убрзо је
стигао први контигент неопходног грађевинског
материјала како би се радови што пре спровели у
дело. Од грађевинског материјала достављен је креч,
цемент, песак, хидро и топлотна изолација, собна и
улазна врата, те електро материјал за развод
унутрашње инсталације. Активно учешће у радовима
на завршетку породичне куће Теодоровића имала је
и Општина Лопаре.

Почетак радова на изолацији и малтерисању прве
просторије у кући

Постављена су и нова улазна врата
На жалост, проблем воде и струје за ову породицу
тренутно је нерешив. Воду тренутно доносе из
бунара који је удаљен неколико километара од саме
куће, док им је струја исечена због великих дуга
према локалној електродистрибуцији. Процењени
трошкови за копање бунара у близини куће на 10
метара дубине је око 1.500 евра уз додатне трошкове
за материјал и раднике.
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Божићна
акција на КиМ
Прва од породица којој је испоручена помоћ јесте
повратничка породица Јевтић из многострадалног
села Жач код Истока. Уз помоћ братства манастира
Високи Дечани, који смо и овога пута посетили,
спроведена је у дело акција помоћи за ову
седмочлану породицу.

СЗС са братством манастира Високи Дечани
У склопу традиционалне Божићне акције,
представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су протеклог викенда подручје
Косовско-метохијских енклава. Том приликом
посећено је и помогнуто укупно девет породица од
којих је седам већ посећено крајем 2013. године када
је и договорена помоћ за њих, а која је уз присуство
чланова СЗС и представника организације „Мајка
девет Југовића“ и испоручена овом приликом.
Укупна вредност испоручене помоћи породицама
износила је 454.940 дин.
Испоручена помоћ се састојала у
• Електрични шпорет
• Замрзивач
• Кревети 10 ком.
• Шпорет на дрва 6 ком.
• Веш машина 2 ком.
• Пакет основних животних намирница

следећем:

Помоћ за породицу Јевтић из метохијског села Жач

Месечни извештај за јануар 2014.

СЗС са породицом Јевтић испред њихове куће
Осим родитеља ову породицу чине и петорица
синова: Раденко (18), Жељко (17), Вељко (14),
Радош (12) и Митар (10). Породици Јевтић
испоручили смо један замрзивач и електрични
шпорет, како би им донекле помогли у њиховој
борби за опстанак на својој дедовини.

Испорука помоћи породици Филић
из села Лабјане у поморављу
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Божићна
акција на КиМ
Након тога, доставу договорене помоћи спроводимо
у Косовском поморављу, а прва од две породице коју
посећујемо у селу Лабјане јесте четворочлана
породица Филић. Породицу чине родитељи и деца
Лука (3) и Невена (8 месеци). За овај млади брачни
пар испоручили смо два кревета и шпорет на дрва,
на чему су нам били неизмерно захвални.

Заједничка слика породице Савић и чланова
Хуманитарне организације Срби за Србе
Пут нас даље води до села Извор. Посета породици
Стојковић из октобра месеца прошле године је
оставила можда и најемотивнији утисак на наше
чланове.

Трогодишњи Лука Филић надгледа испоруку
хуманитарне помоћи у свом дворишту
У суседству долазимо и до шесточлане породице
Савић, коју чине баба и деда, родитељи и дечица
Бојана (5) и Лазар (1). Идентична помоћ је
испоручена и за ово домаћинство - два кревета и
шпорет на дрва.
Предраг Маринковић у разговору са Стојковићима

Срби за Србе уносе нови лежај у дом породице Савић

Месечни извештај за јануар 2014.

Испоручена помоћ у нови дом Стојковића
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Божићна
акција на КиМ
У односу на првобитну посету породица Стојковић
богатија је за још једног члана двомесечну бебу
Луку, а двогодишњи Андрија је добио друштво за
игру. Сходно тешкој ситуацији у којој се налази ова
породица, испоручена је помоћ у виду два кревета,
веш машине и шпорета на дрва.

Дружење са најмлађом Милом Ристић у дворишту
њиховог домаћинства

Први дан активности завршавамо посетом породици
Ивковић из села Стража коју чине родитељи са
своја три сина: Лазаром (24), Милошем (22) и
Бојаном (18). Ова породица претендује да прерасте у
праву малу породичну задругу, обзиром да синови
Лазар и Милош од скоро живе у овом домаћинству
са својим супругама. Породицу Ивковић нисмо
обишли претходно у склопу ове Божићне акције,
тако да је циљ посете био да се утврди шта је
тренутно неопходно да се обезбеди за ово
домаћинство.

СЗС у разговору са Ивковићима у њиховом дому

Након краткотрајног дружења са најмлађим
Стојковићима, долазимо и до трочлане породице
Ристић коју осим родитеља чини још и мала Мила
(18 месеци). У незнатно бољим околностима своју
животну борбу воде и Ристићи, а наша организација
им је у томе помогла испоруком једног кревета и
шпорета на дрва.

Спољашност куће породице Ивковић у селу Стража

Срби за Србе са Ристићима и испорученом помоћу
за њихову породицу

Месечни извештај за јануар 2014.

Породицу Ивковић познајемо од раније, односно од
2009. године када смо их приликом тадашње
Божићне акције помогли набавком једног
фрижидера и два лежаја. Обзиром да су купљени
кревети скоро већ одслужили своје, а да је у
међувремену породица добила и нове чланове, као
примарно ова скромна породица истакла је набавку
још неког лежаја. Ипак, стање је доста критичније од
назначеног, обзиром да је свега једна просторија у
функцији и да ту не могу свој породични живот
заснивати свеже ожењени Лазар и Милош.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Божићна
акција на КиМ
Заиста тешка ситуација, коју ћемо пробати да
решимо у што краћем року, како би Лазар и Милош
могли да обогате своје породице бројним
потомством.
Искористили смо прилику да у близини манастира
Драганац, обиђемо петочлану породицу Ђорђевић
којој је обећана помоћ у виду изградње купатила
приликом последње посете у октобру, што је
успешно и учињено пре неколико недеља. Након
провере извршених радова, дан смо завршили
посетом братству манастира Драганац.
На дан великог празника Богојављања након
присуствовања светој литургији у манастиру
Грачаница, долазимо до породице Петровић која
представља можда једну од најтужнијих са којом смо
се сусрели у току нашег вишегодишњег
добротворног рада.
Наиме, пре неколико година у Грачаници отац
породице Петровић је хицима из пиштоља усмртио
своју супругу, а затим и себи пресудио остављајући
на милост и немилост три дечачића која су у то
време имала две, шест и седам година.

Простор у којем спавају родитељи Ивковића
Предлог је да се у координацији са Епархијском
организацијом „Мајка девет Југовића“ организује
набавка материјала за покривање горњег спрата куће,
као и за хидро-изолацију, а потребно би било
опремити и купатило, што је такође једна од
примарних ствари. Родитељи спавају тренутно на
обичном душеку у неомалтерисаној просторији на
самом бетону, како би ослободили простор за своје
синове и њихове нове породице.

Месечни извештај за јануар 2014.

Страхиња, Михаило и Немања Петровић
Сада већ мало старији дечаци Страхиња (10),
Михаило (8) и Немања (5) живе у свом породичном
дому, трошној кућици, под старатељством рођеног
стрица, од пензије која је остала од њиховог
покојоног оца.
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Божићна
акција на КиМ
Метохији. Породицу самохране мајке Гордане
Ристић која живи са своје две ћеркице Тањом (8) и
Сањом (11) помогли смо испоруком три кревета и
једним шпоретом на дрва.

Испорука скромне помоћи за мале Петровиће
у виду намирница и хигијене
Обзиром да је ситуација изузетно специфична и да
осим изградње новог дома за ову дечицу, свака друга
помоћ би била излишна, остаје да у договору са
пријатељима из „Мајка девет Југовића“ и уз
покретање акције која би укључила друге појединце
и институције, пратимо развој догађаја и да узмемо
учешћа када се дође до договора око конкретног
пројекта. Овој породици уручили смо пакет
основних животних намирница и хигијене, као и
нешто слаткиша за ове симпатичне дечаке.

Заједничка слика Вукадиновића и чланова
организације Срби за Србе са испорученом помоћу
Недалеко од њих доставили смо помоћ такође за
самохрану мајку Далиборку Вукадиновић која
живи са своје четворо деце Миљаном (18),
Савом (16), Мирјаном (14) и Аранђелом (10). Ова
породица помогнута је једном веш машином и
шпоретом на дрва.
Божићна акција за породице на Косову и
Метохији, тек је до пола спроведена, иако је
успешно испоручено чак десет комада беле
технике и десет лежаја. Остало је да се у наредних
неколико недеља прикупе средства и набаве
прикључне/помоћне машине за тракторе за неколико
породица које се баве пољопривредом и којима ће та
помоћ у знатној мери омогућити да се још више
осамостале и да буду независни од било какве
социјалне помоћи, а изнад свега што ће им помоћи
да опстану на светој српској земљи.

Испоручена вредна хуманитарна помоћ за Ристиће
Испоруку помоћи завршавамо посетом села Јањина
вода код Обилића. Село које се налази скоро тик уз
Термо-електрану Обилић које нисмо имали прилике
раније да посетимо, а сам крај је познат осим по
термо-електрани и по великом бројним отмицама
Срба током и након сукоба 1999. године на Косову и

Месечни извештај за јануар 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе ће
сходно својим могућностима, радити на томе да
убудуће помоћ за српске породице јужно од Ибра
буде пре свега у циљу поспешивања пољопривредне
делатности и развоја сточарства или било ког другог
вида производње, јер само обезбеђивањем посла
можемо омогућити нашем народу да остане и
опстане у срцу Србије.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Божић са СЗС
у Херцеговини

Породица Радишић у свом дому
У склопу Божићних активности Хуманитарне
организације „Срби за Србе“ из Београда
реализован је пројекат помоћи двема вишечланим
породицама са подручја Мостара. Пристиглим
новчаним средствима помoгнута је породица
Радишић из села Ходбина куповином електричног
шпорета, као и породица Јанковић из Мостара
куповином материјала за изолацију крова. Укупна
вредност ове помоћи износила је 505 евра.

Јереј Марко Гојачић са породицом Јанковић
Након посете Радишићима, помоћ смо уручили и
четворочланој породици Зорана и Наташе
Јанковић. Купљен је кровни изолациони
материјал, који је био неопходан за нормалне
услове живота у овој кући. Најмлађи чланови Жана
(11) и Лана (8) такође су обрадоване пакетом
слаткиша.

Хуманитарно
друштво
„Добротвор“
као
координатор пројекта спровело је акцију уз помоћ
волонтера Милоша Јањића. Шесточланој породици
Срете и Николине Радишић уручен је електрични
шпорет, а децу Еву (7), Љуба (6), Рада (4) и Уроша
(1) обрадовали смо слаткишима. Иако скромна,
помоћ је добро дошла овом домаћинству.

Месечни извештај за јануар 2014.
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Божић уз СЗС
и у Кореници
Чланови породице Панић су родитељи Милан и
Миланка са децом Миленом (21), Невенком (18),
Драганом (17) и Милошем (13). Паниће смо
помагали у више наврата и надамо се да ће им ова
скормна помоћ у виду комбинованог фрижидера
олакшати свакодневницу.

Породица Панић поред новог фрижидера
Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла
је у склопу велике Божићне акције више породица
са простора Крајине. Први извештај нам долази из
Коренице где су помогнуте две породице.
Помогнута је породице Панић куповином
комбинованог фрижидера и породица Шупут
куповином веш машине. Укупна вредност помоћи
износила је 600 евра.

Најмлађи Милош Панић поред новог фрижидера

Месечни извештај за јануар 2014.

Душан Шупут поред нове веш машине
Породицу Шупут чине родитељи Жељко и
Оливера са синовима Александром (21) и
Душаном (15). Као и Паниће, породицу Шупут смо
помагали неколико пута, тако да је овај пут за њих
обезбеђена веш машина.

Мајци Оливери нова машина олакшаће прање веша

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Активности
СЗС у јануару
СРБИ ЗА СРБЕ ПОМОГЛИ
У РАШКОЈ ОБЛАСТИ

РЕКОРДНА 2013. ГОДИНА ЗА СЗС

Табеларни преглед прикупљених донација
Х.О. Срби за Србе од 2006. године у €

Хуманитарна организација Срби за Србе у
склопу Божићне акције, помогла је вишечлану
социјално угрожену породицу Ђорђевић из Рашке
области куповином веш машине и кауча у
вредности од 38.490 дин. Чланови породице су бака
Драгица, самохрана мајка Весна са синовима
Малишом (21) и Миланом (17) и ћеркама
Светланом (15) и Иванком (11).

Хуманитарна организација Срби за Србе
наставила је свој вредан и пожртвован рад на помоћи
угроженим вишечланим породицама широм Балкана
и у 2013. години која ће свакако остати забележена
као рекордна по испорученој помоћи породицама
али и у укупној своти прикупљених донација.

Табеларни преглед укупног броја донација
Х.О. Срби за Србе од 2006. године
И овом приликом желимо да упутимо велико
ХВАЛА свим донаторима и пријатељима
организације широм света који су допринели да се
обезбеди значајна помоћ за преко 110 угрожених
породица које укупно броје око 600 деце.

Нова веш машина за породицу Ђорђевић
Надамо се да ће ова скормна помоћ организације
Срби за Србе помоћи породици Ђорђевић да
преброди тежак период и обезбеди им свакодневне
егзистенцијалне потребе.

Месечни извештај за јануар 2014.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Хуманитрани
СЗС бутик

Месечни извештај за јануар 2014.
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Финансијски
извештај
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈАНУАР 2014.
1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 27
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15
3. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 72
4. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 25
5. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 136
6. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
7. Зоран М. /САД/ - 50 €
8. Милан М. /Шведска/ - 15 €
9. Милош Ј. /САД/ - $ 25
10. Дан К. /САД/ - $ 25
11. Сербоси /Канада/ - $ 415
12. Рајна Р. /Канада/ - $ 25
13. Маркус С. /САД/ - $ 500
14. Филип Г. /Србија/ - 2.500 дин.
15. Нимекс Нова доо Нови Сад /Србија/ - 2.000 дин.
16. Радомир Д. /Србија/ - 2.000 дин.
17. Дејан Т. /Србија/ - 300 дин.
18. Драган М. /Србија/ - 1.000 дин.
19. Бојан И. /Србија/ - 6.000 дин.
20. Никола С. /Србија/ - 20 €
21. Банијац /Исланд/ - 20 €
22. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
23. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 €
24. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
25. Александар Т. /Канада/ - 15 €
26. Драган Н. /Аустралија/ - 10 €
27. www.cikaskisrbi.com /САД/ - $ 25
28. Љиљана Т. /САД/ - $ 100
29. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
30. М. П. /Швајцарска/ - 50 CHF
31. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
32. Чуњеви - 21.53 €
33. Р. Б. /В. Британија/ - 58.87 €
34. Владо П. /САД/ - $ 50
35. Невена Ц. /САД/ - $ 25
36. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
37. George J. /Aустралија/ - 25 €
38. ЈСО ерепублик /Швајцарска/ - 76.61 €
39. Христос се роди! /Србија/ - 3.000 дин.
40. Предраг Т. /Србија/ - 1.500 дин.
41. Драго М. /Србија/ - 1.000 дин.
42. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин.
43. Жељка С. /Србија/ - 200 дин.
44. Рагби клуб Долгопрудный /Русија/ - 7.500 дин.
45. Раковићи КМ /Србија/ - 4.000 дин.
46. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF

Месечни извештај за јануар 2014.

47. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF
48. Жељка Б. /САД/ - $ 25
49. Немања Л. /САД/ - $ 100
50. Larissa H. /Аустрија/ - 100 €
51. Паскал Л. /Француска/ - 20 €
52. R. Reshef /Аустрија/ - 200 € (за Божићну акцију)
53. Петар Б. /Немачка/ - 15 €
54. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
55. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
56. Анонимно /Србија/ - 420 дин. (за Ћетковиће)
57. Јелена М. /Србија/ - 1.000 дин.
58. Вељко Л. /Србија/ - 3.000 дин.
59. Бојан С. /Србија/ - 5.000 дин.
60. Миладин Ж. /Србија/ - 1.000 дин.
61. Јелена Г. /Србија/ - 1.000 дин.
62. Репчанин /Канада/ - 30 €
63. Данијела Ш. /Канада/ - 50 €
64. Јовица В. /Канада/ - 30 €
65. Душанка и Драган С. /Немачка/ - 100 €
(за Стојковиће)
66. Адриана М. /Немачка/ - 100 €
67. Владимир Б. /Канада/ - 50 €
68. Иван К. /Србија/ - 5 €
69. Биљана и Ранко Б. /Словенија/ - 20 €
70. Срђан Н. /Немачка/ - 30 €
71. Јелена П. /Србија/ - 1.500 дин.
72. Никола Р. /Србија/ - 2.000 дин.
73. Николина и Ђорђе /Србија/ - 20 €
74. Д. и Н. /Канада/ - $ 15
75. Милан Д. /САД/ - $ 15
76. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
77. Дијана А. /Швајцарска/ - 20 CHF
78. Владимир Д. /Србија/ - 500 дин.
79. Вампир /Русија/ - 5.000 дин.
80. Драгана /Шведска/ - 50 €
81. Мира Т. /Шведска/ - 500 € (за Маловиће, РС)
82. Слав К. /САД/ - $ 25
83. Александар М. /Канада/ - $ 60
84. Дејан О. /Немачка/ - 20 €
85. Љубица О. /САД/ - 35 €
86. Иван А. /САД/ - $ 25
87. Ricky H. /САД/ - $ 30
88. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
89. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
90. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
91. Стефан С. /Аустрија/ - 20 € (за Божићну акцију)
92. Марко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
93. Краљево /Србија/ - 1.000 дин.
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94. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
95. Јелена Н. /Србија/ - 1.000 дин. (за Божићну акц.)
96. Ненад Ђ. /Србија/ - 500 дин.
97. Биљана В. /Србија/ - 1.000 дин.
98. Александар М. /Србија/ - 1.001 дин.
99. Мирјана М. /Србија/ - 2.010 дин.
100. Драгомир В. /Србија/ - 2.000 дин.
101. Аnton M. /Холандија/ - 20 €
102. Danny V. /Холандија/ - 10 €
103. Nikoleta V. /Холандија/ - 10 €
104. Svetlana V. /Холандија/ - 10 €
105. Еlizaveta V. /Холандија/ - 10 €
106. Ekaterina V. /Холандија/ - 10 €
107. Марко Т. /Србија/ - 500 дин. (за Антиће)
108. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
109. Владимир Р. /Србија/ - 2.000 дин.
110. Жарко С. /Србија/ - 1.000 дин.
111. Бојан К. /Србија/ - 500 дин.
112. Даниел В. /Словенија/ - 100 €
113. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
114. Љиља и Драгомир /Србија/ - 1.000 дин.
(за Божићну акцију)
115. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
116. Иво В. /Канада/ - 20 €
117. Небојша М. /Канада/ - 10 €
118. Иван Р. /САД/ - $ 25
119. Ана и Бранислав /Србија/ - 2.000 дин.
120. Радован Д. /Србија/ - 500 дин.
121. Звездан В. /Србија/ - 10.000 дин.
122. Мирко П. /Србија/ - 2.000 дин
123. Сергеј Ц. /Србија/ - 6.000 дин.
124. Љубица Ђ. /Италија/ - 50 €
125. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 €
126. Драган З. /Србија/ - 500 дин.
127. Вељко С. /Србија/ - 2.000 дин.
128. Дј МиВу /Немачка/ - 10 €
129. Жарко С. /Србија/ - 1.000 дин.
130. Николина Б. /САД/ - $ 15
131. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
132. Александар Ж. /САД/ - $ 50
133. Валентина С. /Канада/ - 35 €
134. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
135. М. С. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
136. Бојан Р. /Швајцарска/ - 100 CHF
137. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
138. Ирена Г. /САД/ - $ 25
139. Александар М. /САД/ - $ 15
140. Марко С. /Србија/ - 2.000 дин.

Месечни извештај за јануар 2014.

141. Extra DD /Србија/ - 2.000 дин.
142. Драган К. /Чешка/ - 10 €
143. Борис Д. /Норвешка/ - 20 €
144. Александар Ђ. /САД/ - $ 10 (за Крајину)
145. Радмила А. /Канада/ - $ 15
146. Урош П. /Словенија/ -30 €
147. Весна К. /САД/ - $ 25
148. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
149. Иван Б. /Србија/ - 5.000 дин.
150. Снежана В. /Србија/ - 1.000 дин.
151. Трифун Т. /Србија/ - 1.300 дин.
152. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
153. Бојан В. /Србија/ - 1.000 дин. (за Божићну акц.)
154. Бора Гуштер /Србија/ - 1.000 дин.
(Тројка из блока)
155. Марко П. /Србија/ - 1.300 дин.
156. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
157. Милица С. /Србија/ - 2.000 дин.
158. Миодраг А. /Србија/ - 500 дин.
159. Радан Ж. /САД/ - 20 €
160. Аленка Ј. /САД/ - 30 €
161. Снежана И. /Канада/ - $ 30
162. Милован И. /Норвешка/ - 30 €
163. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 €
164. Милен Т. /САД/ - $ 20
165. Б. Н. /Аустралија/ - 20 €
166. Саша Л. /САД/ - $ 30
167. Maja K. /САД/ - $ 50
168. Предраг К. /САД/ - $ 50
169. ПЛАТОМАТ /Србија/ - 1.420 дин.
170. Катарина и Саша П. /Немачка/ - 10 €
171. Александар Ј. /Србија/ - 1.100 дин.
172. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
173. Дали С. /Француска/ - 10 €
174. Милош Ђ. /САД/ - 20 €
175. Владимир Д. /САД/ - $ 20
176. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
177. Драган Б. /Србија/ - 7.000 дин.
178. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
179. Милутин Т. /Русија/ - 50 €
180. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF
181. Марко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
182. Иван и Слободан Б. /Србија/ - 1.000 дин.
183. Теодора С. /Француска/ - 10 €
184. Игор И. /Аустралија/ - 20 €
185. Ashbringer /Србија/ - 10 € + $ 30 (facebook)
186. Вива /Шпанија/ - 50 €
187. Иван А. /САД/ - $ 25
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188. Владимир Д. /Србија/ - 200 дин.
189. Жарко С. /Србија/ - 1.000 дин.
190. Јелена С. /Канада/ - 40 €
191. Oља М. /САД/ - $ 15
192. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
193. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин.
194. Дарио Ц. /Србија/ - 3.000 дин.
195. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
196. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
197. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
198. Richard K. /САД/ - $ 250 (facebook)
199. Јован С. /Немачка/ - 40 €
200. Јелена П. /Србија/ - 500 дин.
201. Милица Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
202. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
203. Сања Т. /Србија/ - 2.000 дин.
204. Ф. 99 /Шведска/ - 20 €
205. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 €
206. Ирена Ж. /Србија/ - 1.900 дин.
207. Марко-Атина /Грчка/ - 10 €
208. Милош Ђ. /Србија/ - 500 дин.
209. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
210. Ненад С. /Србија/ - 1.500 дин.
211. Емина И. /САД/ - $ 30
212. Славојла Ј. /САД/ - $ 100
213. Денис Р. /САД/ - $ 100
214. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
215. Олга Г. /Словенија/ - 20 €
216. Душко Ц. /Канада/ - 70 €
217. Владимир М. /Србија/ - 400 дин.
218. Владан В. /Србија/ - 1.000 дин.
219. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
220. Feinbaum Consulting GMBH
/Швајцарска/ - 100 CHF
221. Сандра Б. /Србија/ - 2.000 дин.
222. Давор Д. /Србија/ - 1.000 дин.
223. Лука Н. /Србија/ - 600 дин. (Тројка из блока)
224. Јулијана Л. /Србија/ - 2.000 дин.
(Тројка из блока)
225. Небојша П. /Словенија/ - 21.39 €
226. Мирјана В. /Србија/ - 1.000 дин.
227. Цветковићи /Канада/ - 50 €
228. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
229. Анкица Д. /САД/ - $ 25
230. Саша С. /САД/ - $ 25
231. Владан Ж. /Холандија/ - 20 €
232. Марта С. /Канада/ - $ 25
233. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50

Месечни извештај за јануар 2014.

234. Анастасија М. /Србија/ - 400 дин.
(Тројка из блока)
235. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
236. В. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
237. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
238. Echo Nites /Аустралија/ - $ 1.300 AUD
(за Републику Српску)
239. Вељко С. /Србија/ - 1.000 дин.
240. Синиша П. /САД/ - $ 25
241. Срђан М. /САД/ - $ 25
242. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
243. Огњен М. /Канада/ - 40 €
244. Марија М. /Србија/ - 500 дин.
245. Синиша П. /САД/ - $ 50
246. Миланка С. /Француска/ - 100 €
247. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин.
248. Марко Којић (Срби еРепублик)
/Француска/ - 10.69 €
249. Анонимно /Србија/ - 1.000 дин.
(Тројка из блока)
250. Лазар М. /Србија/ - 500 дин. (Тројка из блока)
251. Dragana W. /САД/ - $ 25
252. НЛСТД /Холандија/ - 40 €
253. Д. С. 99 /Немачка/ - 5 €
254. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
255. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
256. Томас Б. /Србија/ - 1.000 дин.
257. Анонимно /Србија/ - 11.000 дин.
256. Војислав С. - Крупа /Србија/ - 6.000 дин.
257. Х0 /Србија/ - 300 дин.
258. Жарко С. /Србија/ - 1.000 дин.
259. Домаћини /Србија/ - 2.000 дин.
(Тројка из блока)
260. Мирослав С. /Аустрија/ - 30 €
261. Слободан О. /Француска/ - 50 €
262. Сербоси /Канада/ - $ 450

Укупно у јануару: 9.040 €
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Преглед новчаних токова за јануар 2014. године
Србија
ЕУР
Почетно стање – 1. 1.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ породици Јевтић из Жача на Косову и Метохији
Помоћ породицама на Космету - Божићна акција I део
Помоћ породици Ђорђевић из Рашке области
Помоћ породици Петровић из Грачанице
Помоћ породицама на Космету - Божићна акција II део
Помоћ породици Пудар код Мостара-доградња куће
Помоћ породици Маловић из Републике Српске
"Хљеб за све" - хуманитарна акција у Републици Српској
Помоћ породицама у Крајини - Божићна акција I део
Помоћ породицама у Херцеговини - Божићна акција
Помоћ породицама у Крајини - Божићна акција II део
Oперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трошкови трансфера новца
Трошкови плате запослених у Београду за јануар
Обавезни намети државе на плате запослених за јануар
Трошкови књиговодства у Србији за јануар
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду за децембар
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трансфер новца са девизног на динарски рачун
Трансфер новца из Швајцарске у Србију
Трансфер новца из Аустрије у Србију
Трансфер новца из САД у Србију
Трансфер новца из Аустрије у Републику Српску
Трошкови Божићне акције на Косову и Метохији
Трошкови канцеларије у Београду
Трошкови слања помоћи у Александровац
Трошкови пројекта "Тројка из блока"
Годишњи трошак рачуна у Швајцарској за 2013. годину
Трошкови маркетингшке кампање (2. део)
Трошак двогодишњег хостинга, домена и SSL
Провизија Facebook донаторске апликације
Крајње стање – 31. 1.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
530
0
-10
0
0
0
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0
0
0
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0
870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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РСД
160.007
202.851
0
-752430
-61.500
-387.440
-38.490
-6.000
-259.000
0
0
0
0
0
0
665.851
-1.249
0
-50.000
-30.314
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0
-12.412
0
0
20.200
92.176
0
714.000
0
-31.680
-17.000
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-10.020
0
0
0
0
276.279

Република
Аустрија и
Швајцарска
Српска
остале земље
КМ
ЦХФ
ЕУР
1.285
1.487
7.434
1.597
765
3.265
0
0
-83
-2.889
0
-4.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.400
0
0
-889
0
0
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0
0
0
0
-3.140
0
0
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0
0
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-1107
-2581
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-6.5
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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САД
УСД
11.438
3.240
-79.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8548
-3
-45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.051

Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број
број донатора у %)
Шведска
1.9%

Канада
8.0%

Aустрија
5.7%

Аустралија
1.9%
Остале државе
9.2%

Холандија
3.4%
Немачка
3.4%

Словенија
2.3%

САД
19.1%
Србија
37.4%

Швајцарска
7.6%

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

БРОЈ
ДОНАТОРА
15
5
21
9
24

Месечни извештај за јануар 20144.

САД
Словенија
Србија
Холандија
Швајцарска
Шведска
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Примљене донације у 2014
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Донације за месец јануар од 2006. – 2014. године
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Могућности
донирања

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе на званичном сајту
организације: www.srbizasrbe.net
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
Banca Intesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Швајцарској:
Swiss posst: 85-419625-6

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

IBAN: CH460900 0000 8541 96256
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
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Српска слава
Данас широм белог света,
свугде где се српски збори,
"Ускликнимо Светом Сави"
побожна се песма ори.
Данас свака српска кућа,
уз молитве Богу свете,
Светом Сави свећу пали
и зелене венце плете.
Данас Срби, сви и свуда,
славе једну исту славу:
прослављају светитеља
свога српског – Светог Саву.

Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.srbizasrbe.at
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за јануар 2014.
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