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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Настављено је и током јула месеца у истом
темпу. Активно је било на свим пољима, тако да је
превасходно спроведено више акција по питању
помоћи угроженима од поплава, а у добром смеру
иду и активности пројекта „Тројка из блока“.
Нисмо ни овај пут заборавили угрожене
вишедетне породице које нису погођене поплавама
и које спадају под редовне активности наше
организације.
Свакако највећи акценат се и даље ставља
на помоћ угроженима у катастрофалним мајским
поплавама које су задесиле Србију и Републику
Српску. Наши активисти су током месеца јула
успели да обиђу 52 породице у Параћину и 15
породица у Трстенку. С обзиром да је први на листи
градова за помоћ био Параћин, више него успешно
је одрађена акција помоћи за 52 угрожене породице.
Том приликом уручена је помоћ у виду
најосновније беле технике вредности 2.266.650
динара у сарадњи са реномираном домаћом фирмом
Техноманија.
На подручју Републике Српске, први корак
у борби за санирање штете настале од поплава, био
је набавка 25 сушача просторија, који су
равномерно расподељени на тренутно коришћење
породицама у Добоју, Модричи и Бијељини.
Истакли бисмо и неколико активности
пријатеља и чланова организације широм света, које
су за циљ имале прикупљање средстава у борби
против поплава. Прво је одржан хуманитарни
турнир у Земуну у ОШ „Раде Кончар“ где је
прикупљено 4.060 дин. Затим је на хуманитарном
дружењу у Минхену прикупљено 670 €. Посебно
драга помоћ стигла је и из Русије, у организацији
гђе Галине Мизјук, која је са својим колегама
прикупила и послала $ 550 као вид подршке у борби
против поплава.
Доста је урађено у јулу месецу и у склопу
пројекта Тројка из блока. Одржан је турнир у
Лучанима на којем је прикупљено 62.006 динара.
Помоћ прикупљена на том турниру, биће утрошена
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на помоћ у изградњи купатила за вишечлану
породицу Стевановић из Лучана, коју су
представници наше организације лично и посетили.
Затим је од средстава прикупљених на турниру у
Нишу успешно завршена изградња купатила за
породицу Миливојевић из Ниша. Укупна вредност
радова била је 103.320 динара. На крају је посећена
и многочлана породица Ђурић из Лаћарка, којој се
тренутно проширује постојећа кућа, а пројекат се
финансира од средстава прикупљених између
осталог и на турниру одржаном у Лаћарку
претходног месеца.
Од редовних активности издвајамо значајну
помоћ обезбеђену породици Работа са Пала, којој је
купљен половни трактор вредности 8500 КМ. Са
Друштвом младих уметника РАС и бројним
појединицима великог срца, покренут је пројекат
изградње куће породици Илић из Себечева надомак
Новог Пазара.
Као награда за наш скроман допринос борби
против поплава стигла је прво захвалница општине
Лајковац, а затим и грамата уручена директно од
Његове Светости Патријарха српског господина
Иринеја.
Велики помак начињен је за будућу
делатност организације на територији Немачке,
званичним
регистровањем
огранка
наше
организације у Нирнбергу.
Испорука помоћи и обиласци поплављених
градова широм Србије и Републике Српске и даље
ће бити главна преокупација наше организације и у
месецима који су пред нама. Настојаћемо да
помогнемо што већи број домаћинстава погођених
поплавама, а истовремено да не заборавимо и на
наше редовне активности усмерене ка вишедетним
породицама широм Балкана. Све мање пажње је
усмерено на поплављена подручја, тако да ће се
наша организација својски потрудити да скрене
пажњу како јавности тако и појединаца на проблеме
са којима ће се још дуго времена суочавати
породице са поплављених подручја.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС обишли
Параћинце

Узнемирујуће слике стижу нам из Параћина где су
чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Београда уз помоћ локалног свештенства Српске
православне цркве пописали најугроженије
породице чије су куће претрпеле тоталну штету у
поплавама које су погодиле и овај град. План је да се
за почетак помогне око 50 најугроженијих
породица из Параћина којима ћемо испоручити
помоћ у виду беле технике.

На жалост и месец дана после катастрофалнихи
поплава које су погодиле Србију и Републику
Српску слика је иста широм поплављених подручја.
Санација кућа се јако споро одвија, јер је условљена
исушивањем зидова што је у начелу дуготрајан
процес.
Већина људи у Параћину не живи у својим
кућама, а једном делу њих убијена је свака воља да
се ухвате у коштац са санацијом штете. Разлог за то
је првенствено недостатак материјалних средстава.
И данас, након месец дана од поплаве у Параћину,
око 10 породица живи у колективном
привременом смештају без икаквог изгледа да се
њихова тешка ситуација у којој су се нашли макар за
нијансу промени.
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СЗС обишли
Параћинце

Закључак представника организације ''Срби за
Србе'' на крају посете јесте чињеница да је
материјална штета огромна и да је читав случај
Параћина недовољно пропраћен у електронским,
телевизијским и штампаним медијима, као уосталом
и бројни градови и места јужно од Параћина које ће
организација ''Срби за Србе'' тек посетити и помоћи.

У току наредних 10 дана закључиће се уговор о
пословно-техничкој
сарадњи
са
компанијом
Техноманија, фабриком Горење и Хуманитарном
организацијом Срби за Србе везан за куповину преко
1.000 апарата беле технике. Параћин ће уједно бити и
први град на нашој листи до кога ће стићи први
контигент хуманитарне помоћи наше организације.

Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и
симпатизере организације ''Срби за Србе'' да у
складу са својим могућностима учествују у акцији
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за
поплављена подручја у Србији и Р. Српској.

Месечни извештај за јул 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе

5

Хумани дан у
Минхену

Један од ретких, сучаних викенда у Минхену је
искориштен да се група од 20-так пријатеља окупи уз
роштиљ и уједно помогне својим земљацима у
Србији и Републици Српској, који су погођени
поплавама и прикључи се пројекту Борба против
поплава који спроводи Хуманитрна организација
Срби за Србе.

Овом малом скупу, који је одрзан 06. јула у
Минхену, су се придружили и неки пријатељи српске
заједнице, тако да смо заједно скупили прилог у
износу од 670 еура. Пријатно, недељно поподене, уз
роштиљ и мало песме је овим добило и неки виши,
хуманији карактер.

Надамо се да ће ово окупљање прерасти у традицију
и да ће нам се следећи пут придружити више наших
познаника и пријатеља.
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Срби за Србе
у Трстенику

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Београда уз помоћ локалног свештенства Српске
православне цркве пописали најугроженије
породице у Трстенику чије су куће претрпеле
тоталну штету у поплавама које су погодиле и овај
град.

У склопу пројекта Борба против поплава план је да
се за почетак помогне око 15 најугроженијих
породица из Трстеника којима ћемо испоручити
помоћ у виду беле технике.
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Срби за Србе
у Трстенику

Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и
симпатизере организације ''Срби за Србе'' да у
складу са својим могућностима учествују у акцији
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за
поплављена подручја у Србији и Републици
Српској.
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Подршка из
Земуна

Почетком јула на теренима ОШ Раде Кончар у
Земуну, организован је турнир у фудбалу под
именом Јеловац Куп. Током турнира у Срби за Србе
донаторској кутији прикупљено је од добровољних
прилога укупно 4.060 динара.
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Организатори турнира наменили су ову донацију за
пројекат БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА који
спроводи Хуманитарна организација Срби за
Србе за помоћ пострадалим породицама у недавним
поплавама које су задесиле Србију и Републику
Српску.
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Донаторски
штанд у САД
Целог дана пристизали су људи са свих страна
Илиноиса и Висконсина. И док су се одрасли
дружили уз разговор, шетњу и музику, деца су се
забављала спортским активностима, а лепо је било
прошетати поред великог језера које се налази уз
манастирску порту.

Извор: Франкфуртске вести
И ове године за 4. јул, амерички национални
празник,
Српска
православна
епархија
новограчаничко-средњозападноамеричка
организовала је традиционални пикник у порти
манастира Нова Грачаница у Либертивилу,
удаљеном око 40 миља од Чикага. По изузетно лепом
и сунчаном дану, на лепо уређеном манастирском
имању, окупило се неколико хиљада Срба.
Пикник је започео светом литургијом у 10 сати
ујутро коју је служио владика Лонгин уз саслужење
епархијског свештенства.

Домаћин овогодишњег пикника биле су црквене
општине Светог Ђорђа из Источног Чикага, затим
Светог Архангела Михаила из Ленсинга, Светог
Николе из Брукфилда, Светог Стефана Дечанског из
Леланда, Светог Саве из Милвокија и Светог
Васкрсења Христовог из Чикага.
Почасни гост скупа био је Војислав Михаиловић из
Београда, унук Драже Михаиловића.
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Многи су уживали седећи на ћебадима на трави у
хладовини крошњатог дрвећа, а неки играјући у
колу. На пикнику је служена домаћа храна, а ред за
ћевапе протегао се чак на 10 метара! Локални
трговци такође су напунили тезге својом робом, а
највише су се продавале књиге на српском језику, од
српских писаца и иконе.

Званични део програма почео је америчком и
српском химном. Свештеник Саво Босанац подсетио
је на трагичне догађаје у Србији и позвао све госте да
добровољним прилозима помогну нашем народу.
Славко Пановић, дугогодишњи председник Српске
народне одбране, поздравио је све госте, говорио о
Дражи Михаиловићу и поздравио његовог унука
Војислава Михаиловића, који је био гост скупа.
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Донаторски
штанд у САД
На једном штанду представници Генералног
конзулата Репубике Србије из Чикага, на челу са
вице конзулом Миленком Шпицом сакупљали су
доборвољне прилоге.
- Генерални конзулат Републике Србије је
искористио данашњи дан, национални амерички
празник, да сакупи помоћ за настрадале у поплавама.
Овде продајемо Звездине дресове, тек смо почели и
надамо се да ће акција бити успешна, каже Шпица.

су увек хранили народ Светог Саве. Ви сте та црква,
јер је народ црква, а не зграда. Кад се заједно састану
народ и свештенство, онда смо ми божја деца оца
нашег који је на небесима. Зато се сви радујемо када
можемо да се окупимо око наших цркава, рекао је
владика Лонгин и напоменуо да је потребно са истим
жаром одржавати цркве, доводити децу на
веронауку, чувати обичаје и бити захвалан Богу,
свештеницима, колу Српских сестара и свима онима
који се труде око наших богомоља.
Он се захвалио онима који су саградили Нову
Грачаницу и још старији манастир Светог Саве јер
због тога Срби који су дошли касније имају где да
запале свећу, да се помоле, исповеде и причесте.
- Сваки ваш долазак је подршка и помоћ овој
богомољи, рекао је владика Лонгин окупљеним
гостима.
Поплављени нису заборављени

После
њих
госте
је
поздравио
Његово
преосвештенство
новограчаничкосредњозападноамерички владика Лонгин и позвао
све госте да се заједно помоле за наш народ без
обзира где живи и где се налази под овом небеском
капом.

- Наша црква и вера православна увек нас чувају да
се не одродимо и да останемо оно што су били наши
стари вековима - Срби православне вере, који су се
крстили са три прста, који су писали ћирилицу,
волели своју цркву, своју песму и дивне обичаје који

Месечни извештај за јул 2014.

Највише света окупило се око штанда Хуманитарне
организације Срби за Србе. Њени чланови су
изложили мајице, поставили кутију за добровољне
прилоге, а све донације иду за поплављена подручја
и вишечлане српске породице које живе у тешким
условима.
Петко Петровић, директор маркетинга за ХО
Срби за Србе у Северној Америци каже да они
сваке године на штанду сакупљају новац за донације.
- Све паре одмах пребацујемо у Србију и користимо
за реновирање кућа вишечланим породицама,
међутим после поплава почели смо да помажемо том
угроженом становништву. Када се то рашчисти, онда
се враћамо на наш стандардни рад и помоћ
породицама. Њима купујемо пољопривредну опрему,
белу технику, стоку и све што је потребно. Паре не
дајемо никоме јер не знамо како ће да заврше. Ми
прво упознамо породицу, направимо интервју,
информишемо се шта им недостаје и онда то
наручујемо. Све што радимо је 100 одсто
транспаретно и све донације, рачуни, извештаји и
слике се одмах постављају на наш веб сајт. Од 2005.
помогли смо око 350 породица. Кад су се поплаве
догодиле многи су нам се обратили што нас је јако
изненадило и на то смо јако поносни.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Код Ђурића у
Лаћарку
Толико им је, наиме, потребно за један дан. И неком
чаробном снагом ова једанаесточлана породица у
време беспарице и кризе ипак успева да у свом
сиромаштву буде срећна и задовољна.
Од сталних примања Ђурићи имају 16.000 динара
социјалне помоћи и 8.000 динара дечјег додатка.
Остатак зарађују тешким радом и производњом
поврћа у властитом пластенику, а сада ће, јер су од
добрих људи добили на поклон још два пластеника,
производити поврће за себе, али и за пијацу, да би
могли да зараде који динар. Ђурићи верују да ће
њихово сиромаштво бити мање, јер тата Тодор сада
има сигурно радно место у својим пластеницима.
Кућа једанаесточлане породице Ђурић у селу
Лаћарак, код Сремске Митровице, пуна је радости и
дечјег смеха. Мајка Јованка има 30 година, домаћица
је, а отац Тодор (37), незапослени аутомеханичар.
Имају деветоро деце, једно другом до ушију, а
родитељи кажу да су они највеселија, најсрећнија,
али и најсиромашнија породица у Лаћарку.
- Важно је да смо здрави и задовољни, а остало увек
некако дође - каже кроз осмех Тодор.
У монтажној кући од 60 квадрата поред Јованке и
Тодора ту је и деветоро малих Ђурића - Цвија (12),
Милош (11), Милан (10), Немања (9), Милица (8),
Стефан (6), Михајло (4), Огњен (3) и Урош, који је
пре неколико месеци прославио други рођендан.
Петоро малих Ђурића иде у школу, добри су ђаци,
али и још бољи спортисти џудо клуба из Лаћарка.

- Добио сам на поклон два пластеника из Београда,
избушио сам бунар, за који дан ће ми донети и
опрему за наводњавање и сад ћу имати довољно
посла. Све то је организовао Слободан Шкрбић,
Београђанин, бивши фудбалер Црвене звезде.
Долазио је два пута код нас кући, донео нам и сто
хиљада динара, каже сакупио од другара. Боже,
колико је доброте у људима, а ја једино могу да им
се захвалим и да људе не разочарам, да ову своју
дечурлију изведем на прави пут - прича Тодор, не
кријући радост.

Од добијеног новца Ђурићи су купили веш-машину
и телевизор. Срећни су због два нова пластеника,
кажу произвешће довољно парадајза и другог поврћа
за кућу, али и за продају.
Кућа и двориште брује од весеља, док отац Тодор
размишља како за сутрашњи дан да обезбеди осам
векни хлеба и четири литре млека.

Месечни извештај за јул 2014.

Малим Ђурићима помогне понекад и тетка из
Немачке, међутим, то је тек кап у мору немаштине.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Код Ђурића у
Лаћарку
Највећи проблем је свакодневно обезбедити уредну
исхрану за децу, а Ђурићима месечно треба 240
векни хлеба, што је 13.200 динара, 120 литара
млека, око 10.000 динара, за прање и одржавање
хигијене 15 килограма прашка за веш, што је
преко 2.000 динара. И да се даље не набраја, од
24.000 динара колико примају месечно, не
рачунајући трошкове режије.

- Доселио сам се овде, јер у Аврамовини нема школе.
Како бих сада школовао њих петоро, а од ове године
торбу првака треба да понесе и Стефан. Живот је у
суштини леп, срећан сам, кад видите да имам рој
здраве, веселе деце. Тешко јесте, али ипак успевамо
да децу исхранимо, обучемо и школујемо - каже
поносни тата Ђурић.

- Није лако, али некако се сналазимо. Сад сам
смиренија, јер ћемо имати посла око пластеника.
Тодор ће радити сезонски, а ја имам пуно радно
време са овим мојим пачићима - каже мајка Јованка.

Чланови организације ''Срби за Србе'' у посети
Ђурићима у Лаћарку

Ђурићи су се доселили у Лаћарак из села
Аврамовине код Градачца у Босни и Херцеговини.
Купили су стару кућу у Лаћарку и ту себи саградили
монтажну од 60 квадрата, која сада полако постаје
тесна за Тодорово јато.

Месечни извештај за јул 2014.

Чланови Хуманитарне организације „Срби за
Србе“ посетили су почетком маја породицу Ђурић
и договорили се да им помогну у проширењу
стамбеног простора, да се уз постојећу монтажну
кућу опреме још две собе у делу срушене старе куће,
коју су Ђурићи купили. Новац за овај посао
обезбедиће се спортском приредбом „Тројка из
блока“, а део донација ће се издвојити из редовних
пројеката помоћи социјално угроженим породицама.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Трактор за
Работе из РС
Влајко има у свом поседу око 60 дунума земље, од
којих је 20 под црногоричном шумом а 10-так под
бјелогоричном. Пошто су супруга и он јако вриједни
и воле живот на селу, сан им је да направе малу
кућицу на селу, набаве нешто стоке и обрађују своју
земљу, и тако заврше школовање своје дјеце и
осигурају им бољу будућност. Како је кућа у којој
живе јако мала јер у њој живи један Здравкин брат са
породицом (троје дјеце), а и послије оставштине
нису сигурни који ће им дио припасти, њихов сан је
постао потреба.

Хуманитарна организација Срби за Србе у
Републици Српској успешно је привела крају
велики пројекат помоћи породици Работа са Пала
који је за циљ имао набавку половног трактора (у
вредности од 8.500 КМ) за потребе њиховог
домаћинства и рада на земљи. Породицу Работа чине
отац Влајко (61) и супруга Здравка (51) као и
њихове четири кћерке Ана (24), Ивана (23), Лала
(19) и Јована (12). Ана студира на Палама
новинарство, сестра Ивана српки, док Лала похађа
трећи разред кулинарске, а Јована иде у седми разред
oсновне школе на Палама.

Влајко је са Пала али је живио и радио у Сарајеву. У
рату са породицом бјежи на Пале и прикључује се
Војсци Републике Српске. Селили су се из
викендице у подстанаре док Здравкин отац није
замјенио своју имовину у Федерацији за
муслиманску кућу на Палама, коју сада Здравка
дијели са браћом.

Месечни извештај за јул 2014.

Влајко је једно вријеме послије рата радио на
разминирању терена у Босни и Херцеговини али већ
дуже вријеме нема посла. Иако ради понегдје на
дневницу, а Здравка бере шумске плодове и продаје,
више не могу подмирити потребе једног тако
великог домаћинства. Како год да окрену опет им
село испада као најбоља варијанта али уз неку
пољопривредну машину.
Кћерке су нашу организацију нашле на интернету, те
нам се Влајко обратио директно за помоћ. Уз помоћ
кћерки је опет на интернету нашао јако повољно
трактор који је у одличном стању. Неопходне
прикључке за трактор ће сам зарадити позајмљујући
у почетку од других док своје не купи. Већ је
увелико почео радити са трактором, а планови су му
да посијече нешто шуме и прода, и почне правити на
својој земљи кућу гдје би се преселили и озбиљније
бавили земљорадњом.
Породица Работа се захваљује свим донаторима који
су им омогућили набавку земљорадничке машине
која ће им дати посао за који се од државе нажалост
више не могу надати.

Хуманитарна организација Срби за Србе

14

СЗС код
Стевановића
Породицу чине незапослени родитељи Живорад и
Ивана са петоро деце, Алекса (14), Лука (13),
Лазар (11), Матија (9) и најмлађа Ива (7).
Планирано је да се овој вишедетној породици
обезбеди купатило у склопу пројекта "Тројка из
блока".
Хуманитрни турнир у шутирању тројки одржаће се у
суботу 19. јула на теренима Полигони СРЦ
Младост у Лучанима.

Чланови и пријатељи Хуманитарне организације
Срби за Србе, посетили су 11. јула седмочлану
породицу Стевановић из села Горачићи у општини
Лучане.

Остава која треба да постане део купатила
Стевановићи живе у 50 м2, месечни су корисиници
социјалне помоћи у износу од 19.000 динара и
дечијег додатка у видини од 10.000 динара. У свом
власништву имају 20 ари, краву, теле, по три овце и
јагњета, кокошке као и малу башту.

Тренутно купатило

Месечни извештај за јул 2014.
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СЗС код
Стевановића
Сва деца иду у основу школу у Горачићима, док
најстрији Алекса планира да упише Прехрамбеноугоститељску школу у Чачку. Како деца постају
старија, Живорад има у плану да у наредном периоду
изгради засебну шталу, јер је постојећа назидана на
кућу и на тај начин покуша деци да обезбеди нове
собе.

Њихово тренутно купатило је веома мало и у лошем
стању, па је планирано да се сруши зид који дели
оставу и купатило, како би у будућем купатилу било
простора за све неопходне санитарије.

Како је пут до породице Стевановић у јако лошем
стању, лошим асфалтом се долази до земљаног пута
којим се пењемо до њихове куће. У повратку
комшије су нам понудиле превоз на тракторској
приколици до наших кола што смо наравно
прихватили.

Такође мајка Ивана нас је замолила, ако би могли да
им обезбедимо и веш машину, јер је постојећа више
времена у квару него што је исправна.

Позивано све фирме, донаторе и људе добре воље да
се укључе у пројекат "Тројка из блока" и на тај
начин омогуће безбрижније одрастање деци у
хигијенским условима достојним за људе 21. века.

Месечни извештај за јул 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе

16

Борба против
поплава
Друга фаза помоћи поплављеним подручјима је
почела и подразумева набавку беле технике и
неопходног грађевинског материјала како би
породице биле у могућности да успоставе
минималне услове за живот у уништеним
домаћинствима.
На жалост, процења штета у поплавама је преко 2
милијарде евра, а неколико десетина хиљада људи
широм Србије и Републике Српске је и даље ван
својих домова.

У протекла два месеца, чланови Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ као и целокупан
српски народ, био је мобилисан за потребе помоћи
поплављеним подручјима широм Србије и
Републике Српске. Катастрофа незабележених
размера, која је средином маја потпуно уништила на
десетина градова, села, кућа, фабричких постројења,
домова здравља, вртића, пољопривредних имања и
земље оставила је за собом потпуну пустош.
Како би испоручили ургентну хуманитарну помоћ
али и помогли у поправци и обнови уништених
домаћинстава, Хуманитарна организација СРБИ
ЗА СРБЕ покренула је у првим данима поплава
велику акцију под називом БОРБА ПРОТИВ
ПОПЛАВА која је захваљујући неколико хиљада
донатора из целог света успела да прикупи преко
пола милиона евра донација.
Мањи део прикупљених средстава испоручен је
угроженим породицама у Србији и Републици
Српској виду хране, хигијене, средства за
дезинфекцију, опреме за спашавање, пијаће воде,
душека и кревета, хране и пелене за бебе, одеће,
обуће итд. у укупној вредности од 30.000 евра.
Помоћ је обезбеђена за Обреновац, Крупањ,
Параћин, Трстеник, Бајну Башту, Мали Зворник,
Смедеревску Паланку, Лајковац, Свилајнац,
Добој, Бјељину, Шамац, Приједор, и многа друга
места до којих су стигли пријатељи наше
организације који су допремали хуманитарну помоћ
из Европе.

Месечни извештај за јул 2014.

Захваљујући ретко виђеној слози и јединству широм
света, Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
окупила је велики број донатора, братских
хуманитарних организација (Стара Рашка, Српска
Братска Помоћ, Задужбина..), српских и црквених
заједница у САД, Аустралији, Канади, Немачкој,
Новом Зеланду, Аустрији, Швајцарској, Великој
Британији и бројним другим државама.
Посебно морамо да истакнемо огромну подршку
братског Руског народа који се на наш апел за помоћ
одазвао у великом броју. Такође, истичемо и
захвалност великом броју странаца – пријатеља
нашег народа – који је препознао критичан тренутак
у којем се нашао српски народ. Свима још једном
упућујемо ВЕЛИКО ХВАЛА!
У наредних шест месеци, чланови Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ планирају да
испоруче неопходну хуманитарну помоћ за више
стотина породица погођеним поплавама у Србији и
Републици Српској. Комплетне извештаје о
испорученој помоћи, именима примаоца, рачуна и
фото-видео извештаја биће објављени на званичном
сајту
организације
www.srbizasrbe.org,
www.serbsforserbs.org
и
www.facebook.com/srbizasrbe, a сви извештаји биће
уредно достављани и донаторима, члановима и
пријатељима организације.
Још једном желимо да упутимо ЗАХВАЛНОСТ
добрим људима широм света који су показали
неизмерну
братску
љубав,
солидарност
и
пожртвованост у најтежим поплавним данима у
којима се нашао српски народ како у Србији тако и у
Српској Републици.
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Изградња
куће за Илиће

Шесточлана породица Илић из села Себечево
надомак Новог Пазара живи у изузетно тешким и
нехуманим условима, у трошној и оронулој кући која
није за становање. Кућа има дотрајалу кровну
конструкцију, оронуле зидове, а велики проблем
представља и влага. У једној просторији њих
шесторо узраста од 18 до 82 године проводи већину
времена. Родитељи породице су већ годинама без
запослења, што знатно отежава финансијску
ситуацију. Два сина породице Илић се школују и
постижу одличан успех, иако у тешким условима
немају простор адекватан за учење. Хуманитарна
организација Срби за Србе и Друштво младих
уметника Рас покренули су акцију за изградњу кућe
породици Илић, а сви који желе могу се прикључити
акцији и помоћи уплатом на рачуне:

Динарски рачун:
- 275-0010440819774-64 Славо Илић (власник
рачуна)
Девизни рачун:
- IBAN: RS35275001044281642846
- SWIFT: SOGYRSBG
- Подаци банке: Societe Generale Banka Srbija AD
Beograd
- Подаци примаоца новца: Славо Илић, Себечево
бб, 36300 Нови Пазар, Србија
Захваљујући донаторима и добрим људима из целог
света, изгардња нове куће за породицу Илић је већ
започета. Плац на којем ће бити изграђена кукћа се
налази у близини манастира Ђурђеви Ступови у
Новом Пазару.

Тренутно се обављају грађевнски радови на
изградњи темеља куће, а потребне су додатне
финансије како би се што пре наставило са радовима
на изградњи.

Месечни извештај за јул 2014.
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„Тројка из
блока“Лучани
Турнир је после интонирања химне Србије отворио
прослављени одбојкаш Војислав Шкорић. Пo
дивнoм врeмeну и сaвршeним услoвимa зa дружeњe
и игру, нa тeрeнимa сe oкупиo вeлики брoj
пoсeтилaцa, пoнajвишe дeцe.

Прво, друго и треће место на турниру у Лучанима
У субoту 19. јулa нa кошаркашким тeрeнимa СРЦ
Mлaдoст у Лучaнимa oдржaн je хумaнитaрни турнир
у брзoм шутирaњу трojки „Tрojкa из блoкa“. Први
турнир „Tрojкa из блoкa“ у Лучaнимa, заједничким
снагама организвовала је нeфoрмaлнa oмлaдинскa
oргaнизaциja „Лучaни у срцу“ у сарадњи са
члановима Хуманитрне организације Срби за
Србе. Нa турниру jе укупнo са спонзорима
прикупљeнo 62.004 динaрa.

Месечни извештај за јул 2014.
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„Тројка из
блока“Лучани
Пoбeдник турнирa je Maркo Mићић, кojи je у
финaлу имao 15 пoeнa. Нa нaшe вeликo зaдoвoљствo
мeђу нajбoљим трojкaшимa je пoнoвo jeднa дeвojкa и
тo Aнa Mилeтић, кoja je oсвojилa другo мeстo, дoк je
трeћeплaсирaни
Србoљуб
Aнтaнaсиjeвић.
Нaгрaђeни су пoрeд мeдaљa и пeхaрa дoбили кao
нaгрaду Дeчaнскo винo из Maнaстирa Дeчaни и шoљe
сa лoгoм „Tрojкa из блoкa“.

По завршетку турнира хтели би да напоменемо и
подршку од стране карате клуба Младост који су
укратко демонстрирали вештине овог древног спорта
и привукли пажњу свих присутних.

Пoсeбнo сe зaхвaљуjeмo спoнзoримa турнирa:
Синдикату
„Милан
Благојевић-Неменска“
(30.000 дин), Хeмиjскoj индустриjи „Милан
Благојевић-Неменска“ Лучани (20.000 дин), кao и
фирми „Chips Way“ из Чaчкa кojа је дoнирaла 50
кутиja својих прoизвoдa.

У пaузи пред финално такмичење десетог по реду
турнира "Тројка из блока", нaступили су
пријатељи из кик бокс клуба Младост на челу са
репрезентативцем Србије Немањом Пантелићем и
пoбрaли симпaтиje такмичара и гледалаца.

Учесници, волонтери и пријатељи турнира
"Тројка из блока" у Лучанима
Сва прикупљена средства биће намењена за
изградњу новог купатила за седмочлану породицу
Стевановић из села Горачићи, која има петоро
малолетне деце.
Деца су наша будућност!

Месечни извештај за јул 2014.
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СЗС помогли у
Параћину

Хуманитарна организација Срби за Србе спровела
је у Параћину 19. и 20. јула прву велику акцију
помоћи поплављеним подручјима.
За укупно 52 домаћинства која су поплављена
обезбеђена је вредна хуманитарна помоћ у виду
беле технике у укупној вредности од 2.266.650
динара и то: 28 веш машина, 26 комбинованих
фрижидера, 23 електрична шпорета и 8
замрзивача. У питању су апарати марке Горење
који имају пет година гаранције, а обезбеђени су
захваљујући сарадњи компаније Техноманија и
Хуманитарне организације Срби за Србе и
испоручени уз свесрдну помоћ свештенства цркве
Свете Тројице у Параћину.

Параћин је изабран као прва локација за испоруку
помоћи Хуманитарне организације Срби за Србе
управо из разлога медијске запостављености, а
уследиће низ других поплављених општина. У
питању је прва фаза акције БОРБА ПРОТИВ
ПОПЛАВА која има за циљ да обезбеди 1.000
апарата беле технике за око 500 породица из
Србије и Републике Српске како би били у
могућности да поврате, услед трагичних околности,
изгубљену наду.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
у порти цркве Свете Тројице

Месечни извештај за јул 2014.
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СЗС помогли у
Параћину

- Свесни смо чињенице да донације које смо
прикупили нису велике у односу на катастрофу која
нас је задесила, али нас то не спречава да обезбедимо
помоћ за што више породица и места у границама
могућности наше организације. Изузетно нам је
драго да смо успешно завршили, слободно могу
рећи, до сада највећу акцију наше организације у
вредности од преко 20.000 евра и да смо обезбедили
неопходну помоћ за чак 52 поплављене породице у
Параћину, уз неизоставни жал због стотина других
породица које нисмо успели да обиђемо и помогнемо
услед ограничених средстава - истиче председник
организације Срби за Србе, Игор Рашула.

Такође, хтели би да се захвалимо пријатељима из
угоститељског објекта Villa Modex, који су
омогућили бесплатно преноћиште за девет особа у
својим апартманима, приликом наше дводневне
акције помоћи поплављенима у Параћину.

Он додаје и да посебну захвалност дугујемо
компанијама Техноманија и Горење које су нам
изашле у сусрет са испоруком до крајњих корисника,
као и свештенству у Параћину на огромној помоћи
у складиштењу и испоруци помоћи.

Месечни извештај за јул 2014.
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СЗС помогли
помоћ зау
Параћин
Параћину

Како је једна од пописаних породица у међувремену
обезбедила себи фрижидер, план је да се преостали
комбиновани фрижидер у што скоријем року уступи
угроженој породици са територије општине Параћин.

Хуманитарна организација Срби за Србе позива све
надлежне институције, фондације и појединце да
помогну поплављеним породицама у Параћину јер је
чак 1.200 домаћинстава тешко настрадало од мајских
поплава, а вода је у многим кућама прелазила и ниво
од 2.5 метра у шта су се уверили чланови
организације на лицу места.

Месечни извештај за јул 2014.

У продужетку се налази списак помогнутих
породица, уручена помоћ, као и вредност уручене
помоћи:
1. Јаблановић З. ( шпорет, машина за веш,
комбиновани фрижидер) -78,470 динара (дете)
2. Ђорђевић Б. ( сандучар) - 28,490 динара (дете)
3. Стојановић Г. (шпорет,машина за веш) - 50,480
динара (двоје деце)
4. Живковић Т. (комбиновани фрижидер,
машина за веш) - 56,480 динара (двоје деце)
5. Михајловић И. (шпорет, замрзивач усправни,
машина за веш) - 80,470 динара (троје деце)
6. Младеновић (шпорет) - 21,990 динара (двоје деце)
7. Игњатовић М. (замрзивач усправни) - 29,990 дин.
8. Милановић Ж. (комбиновани фрижидер, шпорет,
машина за веш, ) - 78,470 динара (четворо деце)
9. Атанасковић З. (шпорет, сандучар) - 50,480
динара (двоје деце)
10. Каштеварац Б. (машина за веш, комбиновани
фрижидер) - 56,480 динара (троје деце)
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СЗС помогли у
Параћину
11. Стојановић И. (комбиновани фрижидер) - 27,990
динара (троје деце)
12. Николић (машина за веш) - 28,490 динара
(троје деце)
13. Марковић В. (шпорет, комбиновани фрижидер)
- 49,980 динара (двоје деце)
14. Марковић Г. (шпорет, комбиновани фрижидер)
- 49,980 динара (двоје деце)
15. Милошевић П. (машина за веш) - 28,490 динара
(дете)
16. Живковић З. (машина за веш) - 28,490 динара
17. Милић Н. (машина за веш, замрзивач усправни)
- 58,480 динара (двоје деце)
18. Живадиновић С. ( машина за веш) - 28.490
динара (дете)
19. Велисављевић (шпорет) - 21,990 динара
(двоје деце)
20. Тафро (замрзивач усправни, машина за веш)
- 58,480 динара (двоје деце)
21. Милошевић Б. (комбиновани фрижидер)
- 27,990 динара (троје деце)
22. Минасијан П. (веш машина) - 28,490 динара
(двоје деце)
23. Милошевић Н. (машина за веш, комбиновани
фрижидер) - 56,480 динара (дете)
24. Милошевић А. (машина за веш, комбиновани
фрижидер) - 56,480 динара (дете)
25. Јоцић Д. (шпорет) - 21,990 динара (двоје деце)
26. Петровић Б. (комбиновани фрижидер, машина
за веш) - 56,480 динара (двоје деце)
27. Петровић А. ( шпорет, комбиновани фрижидер)
- 49,980 динара (двоје деце)
28. Анђелковић Д. (комбиновани фрижидер,
шпорет) - 49,980 динара (двоје деце)
29. Дашић С. (шпорет, комбиновани фрижидер)
- 49,980 динара (двоје деце)
30. Павловић В. (шпорет, комбиновани фрижидер)
- 49,980 динара (двоје деце)
31. Андрејић Д. (шпорет, замрзивач усправни)
- 51,980 динара (двоје деце)
32. Грујић Д. (машина за веш, шпорет) - 50,480
динара (дете)
33. Балотић М. (машина за веш, комбиновани
фрижидер) - 56,480 динара (двоје деце)
34. Миленковић М. (комбиновани фрижидер)
- 27,990 динара (дете)
35. Степановић М. ( машина за веш) - 28,490
динара (четворо деце)
36. Јосић М. (шпорет) - 21,990 динара (двоје деце)
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37. Илић Ж. (комбиновани фрижидер, машина за
веш) - 56,480 динара (дете)
38. Радуловић Ж. (комбиновани фрижидер) - 27,990
динара (дете)
39. Арсенијевић В. (замрзивач сандучар) - 28,490
динара (двоје деце)
40. Ружић Н. (комбиновани фрижидер) - 27,990
динара (дете)
41. Микић Д. (машина за веш, шпорет) - 50,480
динара (дете)
42. Марковић Н. (машина за веш) - 28,490 динара
(троје деце)
43. Савић Б. (шпорет) - 21,990 динара (двоје деце)
44. Игњатовић Д. (шпорет, машина за веш) - 50,480
динара (троје деце)
45. Илић И. (машина за веш) - 28,490 динара
(четворо деце)
46. Станојевић Н. (комбиновани фрижидер, шпорет)
- 49,980 динара (дете)
47. Савић С. (комбиновани фрижидер, машина за
веш) - 56,480 динара (троје деце)
48. Милошевић Ј. (комбиновани фрижидер) - 27,990
динара (дете)
49. Танасковић С. (комбиновани фрижидер, машина
за веш) - 56,480 динара (троје деце)
50. Зимоњић Љ. (шпорет, комбиновани фрижидер)
49,980 динара (двоје деце)
51. Костић Р. (шпорет, машина за веш) - 50,480
динара (двоје деце)
52. Димитријевић Б. (машина за веш) - 28,490
динара (дете)

Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Борба против поплава није трка на 100
метара, већ маратон!
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Купатило за
Миливојевиће
На турниру је премашена цифра од 103.328 динара,
колико је укупно коштало реновирање купатила,
тако да ће остатак новца бити утрошен у акцији
„Борба против поплава" која за циљ има
прикупљање и уручивање помоћи поплављеним
породицама у Србији и Републици Српској.
Чланови породице Миливојевић су: отац Драгиша,
мајка Мариола и деца Миодраг (11), Миљана (9),
Милидар (7), Милунка (6), Момчило (4).

Хуманитарна организација „Срби за Србе" и
студентско - ученичко удружење „ОРНАС"
организовали су 25. маја хуманитарно - спортски
турнир у брзом шутирању тројки под називом
„Тројка из блока" на коме је сакупљено 120.030
динара како би се реновирало купатило породици
Миливојевић.

Породица Миливојевић са члановима СЗС из Ниша
Породица Миливојевић је до пре нешто више од
шест месеци живела у катастрофалним условима. Без
струје, без основних услова за живот, а често и без
довољно хране.
Стање купатила пре реновирања

Тренутни изглед реновираног купатила
породице Миливојевић

Месечни извештај за јул 2014.
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Купатило за
Миливојевиће
Из ОШ „Бубањски хероји" стигла им је помоћ од
акције које су организовали њихови другари из
одељења, и том приликом купиљеба су им два
кревета на којима спавају мајка и петоро деце.
Ипак и даље су остали велики проблеми, а један од
њих је и то што Миливојевићи осим старе вц шоље
ништа нису имали у купатилу, па су се деца купала
посипајући се водом коју греју на шпорету.
Пре неколико дана у склопу хуманитарно - спортског
пројекта „Тројка из блока" успешно је завршена
акција реновирања купатила седмочланој породици
Миливојевић из Ниша.
На њихову срећу, Блиц фондација пружила им је
помоћ у виду нових двоседа, ормана, столова,
столицама и кухињом.

Купатило у току реновирања

Овом приликом захваљујемо се свим спонзорима и
донаторима хуманитарно – спортског пројекта
„Тројка из блока“ у Нишу и позивамо их да нас
прикључе и наредне године.

Купатило после реновирања

Месечни извештај за јул 2014.
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Велика помоћ
за Р. Српску
Послије доста анализирања ситуације на терену,
обилазака као и разних добијених података и уз
консултације са Српским центром у Бризбејну смо
закључили да је настрадалим подручјима најхитнија
и
најнеопходније
помоћ
у
исушивању
поплављених просторија.

Хуманитарна организација Срби за Србе из
Републике Српске успешно је спровела нову велику
акцију за помоћ поплављеним домаћинствима и то
кроз набавку апарата за исушивање просторија.
Захваљујући пре свега донацији Српског центра у
Бризбеjну (Аустралија) који је средином јуна
послао помоћ од 15.000 аустралијских долара
(19.958,29 КМ) купљено је укупно 25 апарата Rotek
у Бечу гдје смо пронашли најбољу понуду.
Сушилице су стигле крајем јуна по нашем плану у
току јула расподјељена у Добој (12 комада), Шамац
(5 комада), Бијељину (3 комада), Бања Лука (3
комада) и Приједор (2 комада).

Здравствене установе у Републици Српској су
читаво вријеме апеловале на то да прије било какве
санације просторија и повратак настрадалих у своје
домове све мора бити суво.

Пристигла помоћ у виду сушилица за угрожене
породице у Републици Српској

Месечни извештај за јул 2014.
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исушио потребно је до 6 мјесеци али само ако је
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Велика помоћ
за Р. Српску

Из тог разлога смо кренули у акцију набавке
апарата за исушивање просторија. Свијесни да
нам јако пуно људства и времена треба за такав
подухват ипак смо тај вид помоћи изабрали јер је
таквих апарата јако мало на поплављеним теренима.
Неке хуманитарне организације већ дијеле сушилице
али само свом националном тијелу којем Срби не
припадају.
Институције као Црвени крст или државни органи их
посједују јако мало па их самим тим по ригурозним
условима дијеле на кориштење настрадалим. Постоји
такође могућност изнајмљивања али већина
поплављених поред претрпљене штете не може себи
то обезбједити.
Поједине породице обесхрабрене усељавају у још
увијек влажне а понегдје чак и мокре домове. Људи
који су се у прво вријеме склонили код комшија или
родбине једноставно више не могу бити на терету и
враћају се својим кућама/домовима иако им је у
таквим просторијама здравље нарушено.
Неки се одлучују на сушење гријањем и иако је
строго забрањено, ложе да би што брже исушили
што само погодује плијесни и разним бактријама.
У овој акцији као и у акцији помоћи Добоју, нам је
притекао у помоћ члан пријатељске организације,
Павле Марић. Он нам је помогао у потрази за
најповољнијим и квалитетнијим сушлицама.

Месечни извештај за јул 2014.
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Велика помоћ
за Р. Српску
Већина сушилица је већ подијељена. Неки станови
су осушени тако да смо већ носили сушилице и у
друге домове. Пошто је за један стан потребно од 2
до 4 седмице (зависно од величине стана) наша
акција ће трајати читаво љето и јесен и уз помоћ
осталих институција Републике Српске надамо се да
ће сви страдали бити санирани.

Приликом подјеле сушилица уједно провјеравамо да
ли је неким породицама још нешто неопходно а да то
ни на који начин не могу прибавити. Тако спремамо
и планирамо слиједеће акције за поплавом угрожено
становништво, пре свега у виду покућства и
грађевинског материјала.

Списак породица којима су уручене сушилице:
1. Славица Старчевић (Добој)
2. Дарио Ђурић (Добој)
3. Сања Сушић (Добој)
4. Свјетлана Милутиновић (Добој)
5. Мишо Медић (Добој)
6. Радојка Никић (Добој)
7. Симић Веселинка (Добој)
8. Сандра Ристић (Добој)
9. Ненад Регојевић (Челинац)
10. Жељко Благојевић (Челинац)
11. Маја Мачкић (Бања Лука)
12. Боро Малетић (Бања Лука)
13. Славица Маличевић (Бања Лука)
14. Смиљка Радановић (Бања Лука)
15. Горан Мијатовић (Бања Лука)
16. Давор Поњевић (Бања Лука)
17. Новица Бабић (Бања Лука)
18. Данијел Шурлан (Бања Лука)
19. Чедо Мијатовић (Бања Лука)
20. Драган Милисавић (Бања Лука)
21. Бранко Зорић (Бања Лука)
22. Чедо Митрић (Бања Лука)
23. Илија Поповић (Бања Лука)
24. Радован Милинковић (Бања Лука)
25. Александар Бекић (Бања Лука)
26. Породица Дошеновић (Приједор)
27. Бабић Огњен (Шамац)
28. Велислав Мишуран (Бијељина)

Због територијално великог простора било нам је
немогуће ову акцију започети без помоћи пријатеља
организације и људи вољних помоћи. За сваки град
нам је требала особа од повјерења која ће прихватити
апарате, однијети породици са списка, објаснити
употребу, обилазити и на крају преузети па однијети
даље на друго мјесто.

Из тог разлога се овим захваљујемо многим добрим
душама које своје слободне вријеме троше на овој
акцији. Захваљујемо се и свештенству Српске
православне цркве које нам је у неколико наврата
притекло у помоћ као и нашим донаторима у
Аустралији који су овако нешто и омогућили.
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Помоћ младих
из Русије

Људи из Русије изнова показују своју велику
подршку угроженима од поплава и српском народу.
Пријатељица Хуманитарне организације Срби за
Србе из Москве, Галина Мизюк организовала је
своје пријатеље и колеге да допринесу пројекту
Борба против поплава. Прикупљена је помоћ од
$ 550 долара. Лепе фотографије са речима подршке:
Serbia, we care можете погледати у наставку вести.

Још једном се захваљујемо Галини, као и свим
њеним пријатељима који су у тешким тренуцима
пружили преко потребну подршку и помоћ
породицама настрадалим у поплавама које су
погодиле Србију и Републику Српску.
СПАСИБО!
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Хуманитарна организација Срби за Србе

30

Захвалница за
СЗС из Лајковца

Председник општине Лајковац Живорад Бојичић
уручио је на Огњену Марију 30. јула 2014.
захвалницу Хуманитарној организацији Срби за
Србе за солидарност и пожртвовање исказано
према грађанима Лајковца и колубарског краја
током мајских поплава.
Хуманитарна организација Срби за Србе испоручила
је 23. маја 2014. вредну хуманитарну помоћ
грађанима Лајковца у виду 26 дечијих душека,
104 душека самаца, 30 душека на надувавање и 2
француска душека. Донацију су обезбедили
компанија ФМП, Кабинет градоначелника и
Градска управа града Београда, а примио је Штаб
за ванредне ситуације који је смештен у Спортској
хали Техничке средње школе "17. септембар" у
Лајковцу.

Испорука помоћи угроженим породицама
у општини Лајковац
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Захвалница за
СЗС из Лајковца
Огњена Марија је уједно и слава општине Лајковац,
тако да су уручивању претходиле Света Литургија у
храму Светог Великомученика Димитрија у
Лајковцу, литија улицама Лајковца и резање
Славског колача у великој сали Градске куће, а
уследио је свечани коктел.

Резање славског колача у просторијама
општине Лајковац

Црква на слици је Храм Светог Димитрија у
Лазаревцу са спомен-костурницом израђеном у славу
погинулим војницима српске и аустроугарске војске
у Колубарској бици.
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Активности
СЗС у јулу
РЕГИСТОРВАН ОГРАНАК
СРБИ ЗА СРБЕ У НЕМАЧКОЈ

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ УРУЧИО
ГРАМАТУ СЗС

Лепе вести стижу нам из Немачког града Нирнберга
где је током месеца јула званично добијен статус и
потврда пореске службе да је на територији савезне
републике
Немачке
регистрован
огранак
Хуманитарне организације Срби за Србе.
Организација ''Срби за Србе'' ће у Немачкој имати
статус хуманитарног удружења, на основу кога ће
сви донатори моћи да остваре пореске олакшице
на крају године.

Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј
примио је 31. јула 2014. године у Патријаршији
српској у Београду представнике најзаслужнијих
организација и фирми и појединце који су пружили
немерљив допринос Верском добротворном
старатељству
приликом
расподеле
помоћи
најугроженијем становништву у току мајских
поплава 2014. године.

Рачуни Хуманитарне организације Срби за Србе
Немачка су:
Konto: 2751992 BLZ: 760 606 18
IBAN: DE84760606180002751992
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
Bank: VR Bank
Контакт: szsnemacka@gmail.com
Адреса: Poppenreutherstr. 7 90419 Nürnberg
Хуманитарна организација Срби за Србе у Немачкој
је шести званичан огранак организације који је
регистрован код државних институција. Пре
Немачке, организација је регистрована у Србији,
Аустрији,
Републици
Српској,
Сједињеним
америчким државама и Швајцарској. Тренутно се
ради на формирању организационог одбора наше
организације у Торонту који ће покренути захтеван
процес регистрације у Канади, а такође, почеле су и
припреме за регистровање организације ''Срби за
Србе'' у Аустралији.

Месечни извештај за јул 2014.
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Донаторске
кутије
- Фото студио Express, Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а

(Жарково)
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130
......................................................................................
Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm.
Позивамо све пријатеље организације који су у
могућности да поставе донаторске кутије у својим
локалима да нас контактирају на следећи емаил:
c3c.org@gmail.com
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Занатска радња FANCY LAND,
Kнеза Вишеслава 63 (ТЦ Видиковац)
- Филолошки факултет, Студентски трг 3
(у холу факултета)
- Продавница САНИ, Запљањска 86а
(Браће Јерковић)
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних
инвалида бб (Борча)
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар)

Месечни извештај за јул 2014.

ЧИКАГО
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,
Chicago, Illinois
- DANI'S DELI, 7316 West Lawrence Avenue,
Harwood Heights, Illinois
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,
LaGrange, Illinois
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,
McCook, Illinois
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,
Brookfield, Illinois
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУЛ 2014.
1. Compass Fuel donation box /САД/- $ 80
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 30
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 151
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 60
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 20
6. City Fresh Market donation box /САД/ - $240
7. Bubamara cafe donation box /САД/- $ 50
8. Вујадин & Бојана О. /САД/ - $ 1.000
9. Славојка Ј. /САД/ - $ 150
10. Orsus, Inc. /САД/ - $ 100
11. Ивана & Александар Н. /САД/ - $ 200
12. Mary N. /САД/ - $ 25
13. Александра Л. /САД/ - $ 30
14. Glen W. /САД/ - $ 150
15. Mirjana's Tailoring /САД/ - $ 100
16. National Philanthropic Trust - Ariel Property
Advisors /САД/ - $ 1.000
17. Daphne Highschool /САД/ - $ 187.77
18. Д. Атанасовски /Аустралија/ - $ 50
19. Њ. Драгић /Аустралија/ - $ 100
20. Р. Аврамоски /Аустралија/ - $ 50
21. Д. Јанески /Аустралија/ - $ 100
22. Немања М./Аустралија/ - $ 100
23. Иванчо Н. /Аустралија/ - $ 100
24. Милан Ћ./Аустралија/ - $ 100
25. Горан Г. /Аустралија/ - $ 150
26. Марија М. /Аустралија/ - $ 50
27. Lakshitha S. /Аустралија/ - $ 50
28. Devindha deM /Аустралија/ - $ 100
29. Sebastian M. /Аустралија/ - $ 50
30. BOB & GO /Аустралија/ - $ 50
31. Г. Павић /Аустралија/ - $ 100
32. Kai L. /Аустралија/ - $ 90
33. Jeremy La B. /Аустралија/ - $ 50
34. Adam G. /Аустралија/ - $ 100
35. Rafael C. /Аустралија/ - $ 30
36. Stuart T. /Аустралија/ - $ 50
37. Jim D. /Аустралија/ - $ 100
38. Marianna B. /Аустралија/ - $ 50
39. Manuela D. /Аустралија/ - $ 50
40. Brian Q. /Аустралија/ - $ 50
41. DK Grafix - I-Serb Apparel /САД/ - $ 1.000
42. АТ&Т Анонимно /САД/ - $ 40
43. АТ&Т Анонимно /САД/ - $ 2,12
44. АТ&Т Милан Д. /САД/ - $ 4,20
45. АТ&Т Марко П. /САД/ - $ 12,12
46. АТ&Т Зоран Г. /САД/ - $ 27,64
47. Раде С. /САД/ - $ 200
48. Драгиша & Надежда М. /САД/ - $ 100
49. Screening of movie "Tacno u centar"
by Marko Grujic /САД/ - $ 290
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50. Miljana Jocic Charity Tennis Tournament with
Five Star Tennis Club /САД/ - $ 1.870
51. Dalibor Mihajlovic Hinsdale Racquet Club
& Cress Creek Tennis Club /САД/ - $ 4.615
52. Запослени компаније youngculture за породицу
Ђурић /Србија/ - 77.000 дин.
53. Станислав Л. /САД/ - 10 €
54. Милан М. /Шведска/ - 15 €
55. Недељко К. /Аустрија/ - 100 €
56. Роберт К. /Аустрија/ - 20 €
57. Предузеће за информатику и рачунарство
INTECH доо. /Србија/ - 6.000 дин.
58. Игор Л. /Србија/ - 643 дин.
59. Ана & Зоран В. /Србија/ - 500 дин.
60. Александар Ј. /Србија/ - 500 дин.
61. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
62. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
63. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
64. Philip A. /Норвешка/ - 20 €
65. Бојан Б. /Велика Британија/ - 10 €
66. Dan К. /САД/ - $ 25
67. Небојша Ж. /САД/ - $ 25
68. Марко М. /Србија/ - 10 €
69. Надежда С. - 20 €
70. DJ Mivu /Немачка/ - 10 €
71. Дарко С. /Aустрија/ - 30 €
72. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
73. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
74. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
75. Тања Л. и Зоран С. /Италија/ - 12,82 €
76. Хуманитарни турнир у фудбалу, Нови Сад
/Србија/ - 35.200 дин.
77. Другари из Шапца /Србија/ - 4.000 дин.
78. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
79. Post MA ZH /Швајцарска/ - 140 CHF
80. Михаило К. /Швајцарска/ - 50 CHF
81. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
82. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 1.389 CHF
83. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF
84. В.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
85. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
86. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
87. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
88. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
89. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
90. Милош М. /Швајцарска/ - 2.000 CHF
91. Навијачи Легије Варшава /Пољска/ - 1.150 €
92. Бранка Д. /Данска/ - 80 DKK
93. Биљана Р. /Немачка/ - 50 €
94. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
95. Саша С. /САД/ - $ 30
96. Ален Ђ. /Канада/ - 21 €
97. Породица Јовановић /Србија/- 500 дин.
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Списак СЗС
донатора
98. Биљана Ц. /Канада/ - 10 €
99. Слађана Ј. /Аустрија/ -10 €
100. Маја Ј. /Швајцарска/- 20 CHF
101. ФМД Извор /Швајцарска/ - 5.000 CHF
102. Маријана М. /Србија/ - 6.400 дин.
103. Вукашин К. /Србија/ - 1.400 дин.
104. Слободан М. /Србија/ - 200 дин.
105. Драган К. /Шпанија/ - 50 €
106. George J. /Аустралија/ - 25 €
107. Јовица В. /Канада/ - 30 €
108. Александр Б. /Русија/ - 10 €
109. Роштиљ журка у Минхену /Немачка/ - 670 €
110. Жељка Б. /САД/ - $ 25
111. Тихомир Б. - $ 100
112. Милан Д. /САД/ - $ 15
113. Славиша K. /САД/ - $ 25
114. Иван А. /САД/ - $ 25
115. Sergey G. /Русија/ - 15 €
116. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
117. Нинослав М. /Србија/ - 2.000 дин.
118. Јасмина Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
119. Јелена Д. /Србија/ - 1.500 дин.
120. youngculture, ДОО /Србија/ - 50.000 дин.
121. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин.
122. Picnic at New Gracanica Monastery /САД/ - $ 550
123. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
124. St King Milutin Church /Нови Зеланд/ - 9.333,03 €
125. Nicolas B. - 10 €
126. Андреја С. /САД/ - $ 100
127. Том К. /Аустралија/ - $ 20 AUD
128. Горан Г. /Швајцарска/ - 30 €
129. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
130. Душан К. - 25 €
131. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
132. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин.
133. Урош С. /Србија/ - 1.200 дин.
134. Александар М. /Србија/ - 1.000 дин.
135. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
136. Cargo Network Solutions /САД/ - $ 4.450
137. Ехо коктели /Србија/ - 3.170 дин.
138. Небојша М. /Канада/ - 10 €
139. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
140. Иво В. /Канада/ - 20 €
141. Тања Ј. /САД/- $ 25
142. Wilma E. - $ 20
143. Иван Р. /САД/ - $ 25
144. Урош П. /Словенија/ - 50 €
145. Наташа С. /Немачка/ - 20 €
146. Горан П. /Немачка/ - 10 €
147. Горан О. /Словенија/ - 100 €
148. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 €
149. Mилован М. /Аустрија/ - 10 €
150. Techno casa стр комисион /Србија/ - 3.000 дин.
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151. Бобан Р. - $ 50
152. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
153. Владимир П. - 10 €
154. Милован 99 /Швајцарска/ - 60 CHF
155. Даниел С. /Швајцарска/ - 50 CHF
156. Пријатељи из Берна /Швајцарска/ - 800 CHF
157. Бошко и Иоана П. /Швајцарска/ - 200 CHF
158. СКК Цуг /Швајцарска/ - 5.200 CHF
159. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 €
160. Донаторска кутија на Филозофском факултету у
Београду /Србија/ - 2.000 дин.
161. Никола Н. /Србија/ - 10.000 дин.
162. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
163. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
164. Надежда К. /Србија/ - 500 дин.
165. Мирослав К. /Србија/ - 300 дин.
166. Евгений Г. /Русија/ - 70 €
167. Дарко С. /Србија/ - 15 €
168. Валентина С. /Канада/ - 35 €
169. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
170. Драган К. /Чешка/ - 10 €
171. Милан З. /CAD/ - $ 25
172. Александар М. /САД/ - $ 15
173. Irena G. /CAД/ - $ 25
174. Manpret S. /САД/ - $ 176
175. Весна К. /САД/ - $ 25
176. Аaron H. /САД/ - $ 25
177. Душко Ц. /Канада/ - $ 100 CAD
178. Олга Ц. /Русија/ - 10 €
179. Людмила /Русија/ - 21 €
180. Милица Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин.
181. Бранко Ш. /Србија/ - 1.000 дин.
182. Љубомир Д. /Норвешка/ - 40 €
183. Лазар Д. - 5 €
184. Тања П. /Србија/ - 1.300 дин.
185. Миломирка Ж. /Србија/ - 1.000 дин.
186. Огњен Б. /Србија/ - 1.000 дин.
187. Анонимно /Србија/ - 50 €
188. Јеловац куп, фудбалски турнир у Земуну
/Србија/ - 4.060 дин.
189. Предраг К. Valley of the Sun United Way /САД/ - $ 50
190. Драган Н. - 30 €
191. Jesus C. G. - $ 2,4
192. Александар Д. /Србија/ - 1.100 дин.
193. Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
194. Милан Благојевић Лучани /Србија/ - 20.000 дин.
(спонзор ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Лучани)
195. Синдикална организација Милан Благојевић
Лучани /Србија/- 30.000 дин.
(спонзор ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Лучани)
196. Anastasia S. /Русија/ - $ 20
197. Његош М. /Србија/ - 5.000 дин.
198. Зоран С. - $ 20
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199. Игор Лана Г. - $ 50
200. Хелена У. /Канада/ - $ 15
201. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
202. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
203. Даниел П. /САД/ - $ 25
204. Тијана А. /САД/ - $ 1.000
205. Бојан С. /Аустрија/ - 30 €
206. Вања П. - 10 €
207. Теодора С. /Француска/ - 10 €
208. Игор И. /Аустралија/ - 20 €
209. Васка Т. - 10 €
210. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин.
211. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
212. Светлана M. /Србија/ - 500 дин.
213. Иван А. /САД/ - $ 25
214. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин.
215. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин.
216. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
217. Недељко П. /САД/ - 20 €
218. Мирко Р. Б. /Перу/ - $ 25
219. Драгиша Ђ. /САД/- $ 15
220. Denise L. - $ 20
221. Банијац /Исланд/ - 15 €
222. Гордон Ј. /САД/ - 5 €
223. Роман Л. /Русија/ - 20 €
224. Жељко Д. /Норвешка/ - 50 €
225. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
226. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 €
227. Руслан Б. /Русија/ - 75 €
228. Lino A. /Италија/ - 50 €
229. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Лучани /Србија/ - 12.004 дин.
230. Вампир /Русија/ - 5.000 дин.
231. Драгомир В. /Србија/ - 10 €
232. Марко/Атина /Словенија/ - 10 €
233. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
234. Анонимно /Израел/ - 10 €
235. Слађана М. /Италија/ - 50 €
236. Српски центар из Бризбејна /Аустралија/
за жртве поплава у Србији - $ 15.000 AUD
237. Српски центар из Бризбејна /Аустралија/
за жртве поплава у Р. Српској - $ 15.000 AUD
238. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
239. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
240. Јован С. /Немачка/ - 40 €
241. Марта С. /Канада/ - $ 25
242. Александр Р. /Русија/ - 10 €
243. Предраг Ц. /Немачка/ - 100 €
244. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
245. Мирослав Б. /Аустрија/ - 50 €
246. Срђан М. /САД/ - $ 25
247. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
248. Наташа Л. /Немачка/ - 15 €
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249. Бојан Б. /Канада/ - 100 €
250. Омладинска група "Лучани у Срцу"
/Србија/ - 6.700 дин.
251. Стево Б. /Реп. Српска/ - 30 КМ
252. Јелена С. /Канада/ - 47,8 €
253. Саша Џ. - $ 50
254. Љиљана Т. /САД/ - 500 €
255. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
256. Спортски клуб Алти /Србија/ - 14.000 дин.
257. Јелена С. /Србија/ - 2.000 дин.
258. Група младих Руса /Русија/ - $ 550
(Борба против поплава)
259. Анкица Д. /САД/ - $ 25
260. Александар К. /САД/ - $ 50
261. Исидора и Лазар Б. /Канада/ - 220 €
262. Драшко К. /Шведска/ - 200 €
263. ТЕХНОМАНИЈА ДОО /Србија/ - 137.238 дин.
264. Драгана Р. /Србија/- 26.000 дин.
265. Мирјана & Синиша П. /САД/ - $ 50
266. Сербоси Канада /Канада/ - $ 300
267. Ненад Ф. /Немачка/ - 30 €
268. Лидија П. /Србија/ - 10.000 дин.
269. Агенција "Крупа" Војислав С. /Србија/ - 6.000 дин.
270. Дамир П. /Србија/ - 1.100 дин.
271. АТ&Т Милан Д. /САД/ - $ 4,2
272. АТ&Т Марко П. /САД/ - $ 12,12
273. АТ&Т Зоран Г. /САД/ - $ 27,64
274. АТ&Т Анонимно /САД/ - $ 2,12
275. АТ&Т Анонимно /САД/ - $ 40
276. Стојан М. /САД/ - 50 €
277. Спортски клуб Економист /Србија/ - 3.000 дин.
278. Димитрије Т. /Србија/ - 2.000 дин.
279. Драгана Н. /САД/ - $ 25
280. First Giving /САД/ - $ 45,37
281. Срби из СФ & света /САД/ - $ 2.000
282. St. Nectarios Greek Ortodox Church /САД/ - $ 200
283. Андреја С. /САД/ - $ 100
284. Момо М. /Швајцарска/ - 50 €
285. Лепосава М. /Србија/ - 5.540 дин.
286. Слађана М. /Србија/ - 2.000 дин.
287. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.

УКУПНО У ЈУЛУ: 70.674 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за јул 2014. године
Србија
Почетно стање – 1. 7.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ породици Ђурић из Лаћарка - доградња куће
Помоћ породици Миливојевић из Ниша - изградња купатила
Помоћ породици Миливојевић из Ниша - веш машина
Помоћ породици Марковић из Дренове - изградња купатила
Помоћ породици Марковић из Дренове - радници
Помоћ поплављеним породицама у Параћину-бела техника
Помоћ породици Лазовић из Гараша-грађевински материјал
Помоћ породици Чакаревић из Републике Српске
Помоћ породици Гојковић из Републике Српске
Набавка 25 апарата за исушивање просторија за Р. Српску
Помоћ поплављеним породицама у Крајини
Oперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Инострана провизија банака
Трошкови трансфера новца
Трошкови плате запослених у Београду за јул
Обавезни намети државе на плате запослених за јул
Трошкови књиговодства у Србији за јул
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду за јун
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Повраћај VAT-a за 25 апарата за исушивање у Р. Српској
Трансфер новца са девизног на динарски рачун
Трансфер новца из Швајцарске у Републику Српску
Трошкови организације "Тројка из блока" Лучани
Трошкови акције у Параћину
Трошкови пута у Горњи Милановац
Трошкови пута у Лучане
Трошкови пута у Лајковац
Трошкови превоза сушилица по Републици Српској
Провизија Facebook донаторске апликације
Трошкови маркетингшке кампање (8. део)
Завршно стање – 31. 7.
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ЕУР
РСД
3.796 10.634.854
1.180
1.811.218
0
0
0 -2734712.1
0
-66.588
0
-32.221
0
-25.600
0
-11.156
0
-5.000
0 -2.266.650
0
-327.497
0
0
0
0
0
0
0
0
-230
-140.659
0
-2.071
0
0
0
0
0
-50.000
0
-30.313
0
-8.190
-200
0
0
-12.696
0
0
0
0
0
0
-30
3.481
0
0
0
-7.900
0
-24.970
0
-3.000
0
-3.500
0
-1.500
0
0
0
0
0
0
4.746
9.570.701

Република
Аустрија и
САД и
Швајцарска
Српска
остале земље Канада
КМ
ЦХФ
ЕУР
УСД
8.576
34.144
147.827 137.838
38.419
15.129
3.983
24.116
0
0
-95.45 -254.15
-5468
0
-12.629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.518
0
0
0
-2.950
0
0
0
0
0
-11.089
0
0
0
-1.540
0
4350
-3300
1304
-2.8
-12
0
0
0
-60
0
0
0
-106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24
0
0
0
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0
0
0
1.848
0
0
0
0
0
5.315
-3.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
-787
0
0
0
0
0
0
-3
0
0
-500
0
45.877
45.973
140.390 161.697
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација
ција у %)
Канада
4.9%

Aустрија
4.9%
Аустралија
10.1%

Непознате државе
4.5%
Русија
3.8%

Остале државе
10.8%

Србија
23.3%
Немачка
3.1%

САД
24.7%

Швајцарска
8.0%
Норвешка
1.7%

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
дона
ДРЖАВА
Сједињене Америчке Државе
Србија
Остале државе
Аустралија
Швајцарска
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БРОЈ
ДОНА
ДОНАЦИЈА
71
67
31
29
23

Аустрија
Канада
Непозната држава
Русија
Немачка
Норвешка
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2014. години
350000. €

335.595 €

Јануар
Фебруар

300000. €

Март
250000. €

Април
Мај

200000. €

Јун
150000. €

Јули
97.419 €

100000. €
50000. €

70.674 €

Август
Септембар
Октобар

13.025 €
9.040 € 8.020 €
12.528 €

Новембар

.€
1. јануар - 31. децембар 2014.

Децембар

Број примљених донација у 2014. години
4500

4.182

Јануар

4000

Фебруар
3500

Март

3000

Април

2500

Мај
Јун

2000

Јул

1500

Август

1000

Септембар

500

262

328
212

472
277

Октобар
287

0

Новембар
Децембар

1. јануар - 31. децембар 2014.
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације за јул од 2006. – 2014. године
80000. €
70.674 €

Јул 2006.

70000. €
Јул 2007.
60000. €
Јул 2008.
50000. €
Јул 2009.
40000. €
Јул 2010.
30000. €
Јул 2011.
20000. €
Јул 2012.
8.138 €

10000. €
2.320 €
684 € 100 € 835 € 2.256 €

.€

5.108 € 5.137 €

Јул 2013.
Јул 2014.

Јул 2006. - Јул 2014.

Број примљених дона
донација за јул од 2006. – 2014. године
300

287

250

Јул 2006.
Јул 2007.

191

200

Јул 2008.
Јул 2009.

150
117

Јул 2011.

100

72
52

50

Јул 2010.

31

28

36

Јул 2012.
Јул 2013.

4
0

Јул 2014.
Јул 2006. - Јул 2014.
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Могућности
донирања СЗС

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

7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe

3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
Banca Intesa, Београд

8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5688061340001652,
Банка Српске, Бања Лука

5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35 1600 0508 0002 3812 69
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia

9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA39 5688 0612 0000 2134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka

6. 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

10. Рачун у Немачкој:
VR Bank, Konto: 2751992 BLZ: 760 606 18
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

Месечни извештај за јул 2014.
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Ој војводо Синђелићу – народна песма
Ој војводо Синђелићу,
српски сине од Ресаве равне.
Ти си знао Србина заклети,
како ваља за слободу мрети.
Пушка пуче, бој се вије,
а Синђелић љуту битку бије.
Љуту битку бије за слободу,
за слободу српскоме народу.
Ој војводо ти си пао,
али душман још од тебе стрепи.
Душманске си посекао главе,
зато тебе Срби радо славе.
Ти си дао живот за слободу,
за слободу српскоме народу.

Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.serbenfuerserben.org
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за јул 2014.
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