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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Хуманитарна организација Срби за Србе
наставила је са реализацијом бројних пројеката
помоћи српским породицама и у месецу јуну, током
којег је прикупљено преко 14.000 евра у
донацијама. Поред традиционалних Васкршњих
акција наше организације које смо спровели на
простору Крајине, Републике Српске, Косова и
Метохије као и Старе Србије (Македоније) током
којих смо обишли велики број угрожених породица,
посетили смо и породице у Херцеговини, наставили
са изградњом купатила у Србији, а акције за овај
месец завршили смо посетом Косову и Метохији на
Видовдан 28. јуна.
Почетак јуна обележиле су велике добротворне
акције Хуманитарне организације Срби за Србе у
Београду и Чикагу у склопу спортско-хуманитарног
пројекта ''Тројка из блока'' који за циљ има
прикупљање средстава за изградњу 10 купатила
социјално угроженим породицама на простору
Србије. Турнир ''Тројка из блока'' у Београду
одржао се 1. јуна са почетком од 12 часова у
дворишту основне школе ''Лаза Костић'' у блоку 23
на Новом Београду који је окупио неколико стотина
учесника и пријатеља наше организације.
Такође, истог дана се на другом крају света у
Чикагу одржао први по реду турнир ''Тројка из
блока'' у северном Чикашком делу града, на којем је
и поред лошег времена прикупљена велика новчана
помоћ уз лепо дружење свих учесника и витешко
надметање у шутирању тројки. Две недеље након
Београда и Чикага, Крагујевац је био домаћин
''Тројке из блока'' у спортском центру ''Гордана
Гоца Богојевић'' у Шумарицама где се по први пут
окупило око 80 учесника свих генерација који су
својим скромним доприносом омогућили да се
пројекат изградње купатила што пре заврши.
Васкршње акције су као и претходних година
заузеле централну преокупацију чланова наше
организације. Обишли смо српске породице на
простору Крајине, Републике Српске, Косова и
Метохије као и Старе Србије. Планирано је да
предвиђену помоћ уручимо за преко 30 породица у
наредних месец дана, што ће им омогућити да
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предстојеће хладније дане сачекају у мањој бризи и
незивесности.
На простору Србије настављени су радови на
изградњи купатила за породице Димитријевић и
Дањек који ће се током јула успешно завршити.
Такође, за тринаесточлану породицу Гојковић из
Лазаревца наша организација је обезбедила краву
која ће бити извор неопходног млека за децу.
Такође, истичемо и велику акцију наше
организације коју смо спровели на простору
Херцеговине
у
сарадњи
са
епархијском
организацијом ''Добротвор'' која нас је братски и
домаћински угостила у Мостару. У херцеговачком
крају смо обишли четири породице које ће такође
ускоро добити неопходан материјал за доградњу
својих кућа.
У склопу пројекта за куповину куће петочланој
породици Пециреп из Вишеграда коју су покренули
Срби из Минхена, подршку су обезбедили и
чланови наше организације из Канаде са великом
новчаном донацијом која ће бити придодата до сада
прикупљеним средствима из Немачке. Планирано је
да се самохрана мајка и њено четворо деце ускоро
пресели из бараке без воде, купатила и струје у
сређену кућу са свим неопходним пратећим
елементима за становање.
Крај јуна као и предходних шест година чланови
наше организације провели су на Косову и
Метохији где су у склопу обележавања 624. година
од Косовског боја присуствовали на Видовдан
28. јуна литургији у манастиру Грачаница као и
парастосу Св. Кнезу Лазару и Косовским јунацима
на Газиместану.
Упућујемо велику захвалност свим Србима и
људима добре воље који су на било који начин
подржали рад наше организације и тиме обезбедили
вредну помоћ угроженим српским породицама
широм Балкана. Иако је можда наша помоћ само
кап у мору проблема, истрајаћемо у намери да се
бројни проблеми макар мало смање у будућности.
С поштовањем,
Скупштина организације
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„Тројка из
блока“ 2013.

Хуманитарна организација Срби за Србе, у
сарадњи са Кошаркашким савезом Србије, успешно
је организовала 2. по реду хуманитарни турнир у
шутирању тројки ''Тројка из блока'', који се одржао
1. јуна у дворишту Основне школе Лаза Костић на
Новом Београду. Циљ овог такмичења био је
прикупљање финансијских средстава за потребе
изградње најмање 10 купатила социјално угроженим
породицама у Србији.

Помоћник Министра за рад, запошљавање и
социјалну политику Владимир Пешић
Поред њих, учешће на турниру узели су и Никола
Хаџи Николић из бенда 357, Аца Селтик из
бендова Ортодокс Келтс и Деспот, глумац Андрија
Кузмановић из популарне серије Монтевидео, певач
Никола Роквић, одбојкаши Новица Бјелица,
Милан Васић, Марко Самарџић, Милош Терзић,
Томислав Докић, кошаркаши Филип Човић и
Александар Цветковић, реп музичар Бошко
Ћирковић Шкабо, реп групе ЈБК, ТХЦ ла
Фамилија, Сик Тач и Фантастична Четворка.
Наступ ових реп група увеличао је и стритбол
фристајлер Немања Блажић који је сјајним
акробацијама подигао публику на ноге.

Потпредседник КСС Дејан Томашевић на отварању
''Тројка из блока''
Такмичење је окупило око 1.000 гледалаца и преко
200 учесника, који су се од 12 часова витешки
надметали у шутирању тројки. Турнир су званично
отворили потпредседник Кошаркашког савеза
Србије Дејан Томашевић, помоћник Министра за
рад, запошавање и социјалну политику Владимир
Пешић
и
бивши
капитен
одбојкашке
репрезентације Србије Бојан Јанић.
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Након квалификација и финалног дела ''Тројке из
блока'', победник турнира био је Милан Стојић са
18 погодака, друго место заузео је Јован Драгаш са
16, док је трећи био Немања Цвјетић са 15. Поред
тројице најбољих, пригодне награде су добили и
остали учесници финалног дела.
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„Тројка из
блока“ 2013.
Србије да ће држава Србија следеће године
пружити подршку у реализацији овог великог
хуманитарног пројекта.

Најбољих 10 такмичара на 2. турниру
''Тројка из блока''
Пошто је турнир био хуманитарног карактера, за
реализацију
пројекта
изградње
купатила
прикупљено
је
355.910
динара,
највише
захваљујући великом броју учесника, донатора и
спозора који су подржали овај хуманитарни
пројекта: Теретана Колосеум (златни спознор),
Инекс Метали Топола, Серђо Елегантико, ПИП
Нови Сад, Белем, Рамипа, Ана 11.04.2009, АСБВ
Термотехника, Вода Врњци, Мишконе пластик,
Тениски клуб Газела, Аги Паста Авеј, Прауд
Мери и Макс кафе. Такође, велику подршку у
организацији пружила је школа Лаза Костић.

Огранак Хуманитарне организације Срби за Србе
организовао је турнир ''Тројка из блока'' само шест
сати касније и на другом крају света, у највећем
српском граду у дијаспори – Чикагу, који је добио
подршку од Владимира Радмановића, кошаркаша
Чикаго Булса. Такође, ''Тројка из блика'' се одржава
по први пут и у Крагујевцу 16. јуна са почетком
од 13 часова у хали Гордана Богојевић.
Један од главних организатора турнира ''Тројка из
блока'' и члана Хуманитарне организације Срби за
Србе Милош Голић изнео је своје утиске о
такмичењу:
- Веома сам задовољан одзивом такмичара као и
подршци коју смо добили од великог броја спознора
и познатих личности из света културе и спорта.
Посебно ме радује обећање Министарства за рад,
запошљавање и социјалну политику Републике
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„Тројка из
блока“ Чикаго
турнира пада киша, која нас је хвала Богу заобишла
на сам дан догађаја, али на жалост јак ветар није.

У суботу 01. јуна, Хуманитарна организација
Срби за Србе из Чикага организовала хуманитарно
шутирање тројки истога дана када и организација у
Београду. Турнир ''Тројка из блока'' је
хуманитарно-спортска манифестација која за циљ
има да окупи велики број младих људи да учествују
у спортском догађају и тиме помогну у прикупљању
новца за угрожене породице у Србији. Такмичење је
ове године имало за циљ да прикупи новац за
изградњу најмање 10 купатила за породице у
Србији, које заједно броје више од 40 деце, која ће
по први пут моћи да имају своје купатило као и сва
остала деца.

Парк у којем се одржала ''Тројка из блока'' био је
одлично место, пре свега због конфора наших
пријатеља и учесника који су дошли, имали смо на
располагању четири коша, паркинг и игралиште за
малу децу. Најмлађи такмичар је имао само 9 година
док је најстарији имао чак 74, који је успе да убаци и
4 тројке!

Турнир ''Тројка из блока Чикаго'' се одржао на
теренима Veteran’s Park Lyons у Илиноису, и имао
је велики успех. Укупно је прикупљено $ 6,903
донација од стране спонзора, донатора и учесника
турнира! Ово је био први пут да СЗС организује
овакав догађај на простору Сједињених Америчких
Држава и слободно можемо рећи да смо остварили и
више него што смо првобитно планирали. Такође,
треба имати на уму да је три дана пред почетак
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„Тројка из
блока“ Чикаго

Поред наших дивних учесника на турниру, имали
смо и неколико посебних пријатеља који су нам се
придружили на такмичењу и то: Tony Brown, из
Dallas Mavericks-а који је дошао да нас подржио,
као и Душан Недић, из Chicago Bulls Academy,
такође бивши играч КК Црвена Звезда. Оба наша
госта су провели пријатно време уз наше госте,
учеснике и донаторе.

Желимо да овом приликом захвалимо свима који
су били у могућности да учествују на нашем
првом турниру у Чикагу. Посебно желимо да
изразимо захвалност спонзорима који су помогли да
овај догађај има потпуни успех и то: Pro Star Freight
Systems,
Woodland
Transport,
Eurodex
Components, Marko Transport, ADR Custom
Builders, Beograd Café, International Carrier
Enterprises, Topaz Café, White City Logistics, Dani’s
Deli, Lady Bug Cafeи Accolade Design.

Турнир се одржао по систему квалификација-четврт
финала, полуфинала и на крају финала за најбоља
четири такмичара.
Победник овогодишње ''Тројка из блока Чикаго''
био је Петар Јовић. Друго место заузео је Павле
Ћосић, треће Стефан Радуновић док је четврто
место припало Зорану Капларевићу.
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
Чикаго, САД
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Васкршња
акција у РС
је одвела госпођа Валентина Бабић из Зворника,
чланица удружења родитеља са четворо и више деце
"Наши Анђели". Дванаесторо Вујевића живи у три
просторије у приземљу куће.

У петак 26. маја представници Хуманитарне
организације Срби за Србе из Београда обишли су
и помогли пет вишечланих српских породица у
Републици Српској у склопу Васкршње акције наше
организације. Укупна вредност помоћи износила је
91.000 динара коју је предходно обезбедила
организација Српска Братска Помоћ из Канаде.

Породична кућа Вујевића у изградњи
Отац Миле, који је иначе пекар по струци, тренутно
нигде не ради, али ускоро отвара своју пекару у
близини села у којем живе. Успео је да озида горњи
спрат где је предвиђено да буду четири собе за децу.
Предвиђену помоћ за Вујевиће у вредности од
58.000 динара утрошили смо на куповину
грађевинског материјала неопходног за завршетак
горњег спрата породичног дома, а договорено је да
ће ''Срби за Србе'' помоћи са додатним материјалом и
неопходним покућством које ће пре свега користити
најмлађи Вујевићи.

Представници Срби за Србе из Београда у дому
породице Вујевић
Посете породицама у Републици Српској почели
смо са дванаесточланом породицом Вујевић. Отац
Милета и мајка Љубица одгајају десеторо деце:
Владана (14), Драгомира (12), Петка (10),
Славољуба (8), Борку и Босиљку (6), Милана (4),
Радмилу (3), Стоју (2) и Ратка (1). До Вујевића нас
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Зaједничка слика СЗС са породицом Михајловић
Друга породица коју смо обишли на нашем путу
била је седмочлана породица Михајловић која
тренутно живи у изнајмљеном стану у Угљевику.
Породицу чине отац Немања и мајка Рената и
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Васкршња
акција у РС
њихово петоро деце: Немања (10 година), Жељана
(6), Јована (4), Дајана и Срђан (1). Уз труд
домаћина
и
велику
помоћ
Хуманитарне
организације ''Немањићи Тићино'' из Швајцарске
и организације ''Срби за Србе'', полако се приводе
крају радови на новој кући која се налази у близини.

Породица тренутно нема никаква примања, а једина
примања у кућу је доносио отац Ненад нередовним
пословима на којима је радио по позиву. Вредна
помоћ Српске Братске Помоћи од 33.000 динара
коју смо проследили Михаловићима такође је
искоришћена за куповину неопходног грађевинског
материјала за завршетак изградње породичног дома.
Убрзо након посете Михаловићима се налазимо са
нашим великим пријетељем и представником наше
организације у Лопарима господином Василијем
Обреновићем. Заједно одлазимо на Мајевицукод
породице Ћетковић, чију доградњу куће
финансира наша организација у склопу једног од
великих пројеката помоћи.

Нови дом породице Михајловић - у изградњи
Изузетно је важно поменути да је Ненад бивши
припадник једне од познатијих јединица Војске
Републике Српске. Породица је до почетка 2012.
године живела у баракама намењеним избеглицама,
када су на основу одлуке надлежних органа
поменуте бараке срушене, а породице расељене
којекуда. Михајловићима су (као и осталим
породицама) обезбеђена средства за плаћање
изнајмљених станова у периоду од 6 месеци.

Милош Голић и најмлађи чланови породице
Ћетковић у Лопарама
Након што смо се уверили да је купатило комплет
завршено, деца нас воде по свом скромном имању и
са радошћу показују краву коју смо им купили у
једној од претходних акција као и остале животиње.
Невероватно је колико овој скромној деци треба
мало да буду срећни. Одлазимо од њих пуни утисака
и већ полако планирамо наставак радова на
степеницама и поткровљу.

Договор око унутрашњих радова у кући Михајловића

Месечни извештај за јун 2013.

Хуманитарна организација Срби за Србе 8

Васкршња
акција у РС
Четврта породица коју смо обишли на подручју
општине Лопаре је седмочлана породица
Тодоровић. Тодоровићи живе у озиданој али
недовршеној кући у крајњем сиромаштву.
Једини приход им је социјална помоћ, не
успевају нигде да се запосле, бунар са водом им
је далеко од куће, спавају углавном на поду у
две импровизоване собе у тој недовршеној
кући.
Најмлађи Марковићи
Последња породица коју смо посетили су породица
Марковић из Милиног Села, такође у општини
Лопаре. Породицу чине отац Недељко, мајка
Драгана и њихово седморо деце : Адријана (16),
Александар (13), Александра (10), Љубица (8),
Валентина (6), Милица (4) и Немања (7 месеци).
Марковићи живе у кући коју су уз посредство
општине Лопаре направили надлежно министарство
Републике Српске.
СЗС и господин Обреновић испред куће Тодоровића

СЗС и породица Марковић испред њиховог дома

Неусловна ситуација за живот Тодоровића
Овој породици је неопходна помоћ у сваком
погледу а најхитније је да им се ископа бунар и
купе кревети да деца више не би спавала на поду.
Из центра за социјални рад су нам рекли да су им
деца послала писмо у којем их моле да им се
обезбеди кревет да могу нормално да спавају.

Месечни извештај за јун 2013.

Нажалост оба родитеља су без посла, истичу да би
им крава била од изузетног значаја да би лакше
прехранили децу. Треба напоменути да најстарија
ћерка Адријана неколико километара пешачи да би
ухватила аутобус за школу.
Често нас људи питају шта ми добијамо од овог
што скупљамо новац и помажемо породице. У
Републици Српској, за само један дан видели смо
32 мала осмеха пуна радости и наде. Мало ли је...
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СЗС за Васкрс
у Крајини
Мирјана (10) и најмлађи Никола од годину дана.
Једна од малобројних повратничких породица са
оволиким бројем деце преживљава уз скромну
социјалну помоћ и дечије додатке, што ћемо видети
касније да је случај са скоро сваком од посећених
породица.
Обзиром да је био радни дан, сва деца су била у
школи, па смо се уз дружење са најмлађом Николом
и родитељима договарали око планиране помоћи.
Крајњи договор је да се за ову скромну породицу
набаве: веш машина, фрижидер и шест столица за
седење – вредност 700 €.

СЗС и породица Мраовић испред њихове куће
Први део нове Васкршње акције на подручју
Крајине спроведен је успешно крајем маја.
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе том приликом су посетили дванаестпородица
са подручја Кордуна и Далмације и на лицу места
испланирали помоћ, која ће сходно финансијским
средствима бити испоручена у наредном периоду.
Посећене породице броје укупно 37-оро деце
различитог узраста. Процена вредности планиране
помоћи износи око 7.600 €.

Срби за Србе са Зимоњама испред њихове куће
Акцију посете породицама у Крајини, по први пут
започињемо посетом Кордуну, односно селима у
близини места Топуско. Прва породица коју
посећујемо јесте седмочлана породица Зимоња,
коју поред родитеља Миодрага и Далиборке и баке
Љубе, чини четворо деце Драгана (13), Матија (11),

Месечни извештај за јун 2013.

СЗС у разговору са Мраовићима у њиховој кући
Друга и последња породица коју посећујемо на
подручју Кордуна, односно Топуског јесте
седмочлана породица Мраовић. Породицу осим
родитеља Миодрага и Зорице чине и деца Љуба
(20), Драгана (19), Нада (18), Зоран (17) и најмлађа
Жељка (6). Породица Мраовић је била једна од
првих повратничких породица на овом подручју, али
и даље по њиховим речима се повремено дешавају
непријатности којима су изложени како они, тако и
остали Срби на том подручју. Обзиром да живе на
самом крају села, скоро у шуми доста непријатности
стварају и дивље животиње које се неретко нађу у
дворишту угрожавајући укућане. Из тог разлога
договорена је првенствено помоћ у виду бетонских
стубова за ограђивање дворишта, а поред тога
биће достављен и један шпорет на дрва –
вредност720€. У нади да ће ова прва посета подручју
Кордуна бити само почетак наше успешне
добротворне делатности срдачно се растајемо са
посећеним породицама и нашим домаћином који нам
је помогао у проналажењу породица за помоћ.
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СЗС за Васкрс
у Крајини
Наставак акције спроводимо на већ добро нам
познатом подручју Далмације у пределима око
Книна, Кистања и Обровца. Као и до сад,
упућујемо велику захвалност свештенству
Епархије Далматинске, као и осталим запосленима
при Богословији смештеној у манастиру Крка без
којих ни први, а ни завршни део наших планираних
активности не би било могуће спровести.

Породица Говоруша дочекује СЗС у свом дому

Акцију даље настављамо у Мокром пољу, посетом
породици Опачић. У врло неприступачном пределу,
на самом крају села некако стижемо до трочлане
породице Опачић. Скоро одсечени од света, некако
преживљавају родитељи Невен и Мира и њихова
ћерка Марија (12). Изузетно тешка материјална
ситуација у којој живи ова породица је прво што
упада у очи. Поврх свега тога, цео тај крај
карактерише недостатак водоводног система, па се
народ снабдева скупљајући кишницу у тзв.
густернама (једном врстом бунара) у којој се чува
вода за људску употребу и појење стоке. Породица
Опачић не поседује ни овај рекло би се
средњевековни систем снабдевања водом. Радови на
изради густерне су започети још одавно, али даље од
копања рупе се није стигло. Да би густерна била
израђена, потребно је набавити грађевински
материјал – вредност 900 € - како би ова породица
имала најнужније услове за живот. У договору са
њима и са комшијом који ће се побринути за радове,
настављамо пут даље.

Првог дана обилазимо две породице на подручју
Пађена. Шесточлану породица Говоруша затичемо
на окупу код куће. Родитељи Дражо и Бранка, деда
Петар и деца Петар (17), Анђела (14) и Никола (9),
срдачно су нас дочекали. Кроз разговор са њима,
сазнајемо као што смо већ напоменули да су и они
једна од повратничких породица, који преживљавају
на скромној социјалној помоћи, дечијем додатку и
повременим надничењем. Договорена је набавка
грађевинског материјала – вредност 600 € - у
сврху заштите улаза који се зими налази на удару
ветра и који уноси кишу и снег у кућу и причињава
велике проблеме.
У дворишту куће породице Бунчић

СЗС у разговору са Опачићимаиз Мокрог поља

Месечни извештај за јун 2013.

На путу ка породици Бунчић, дешава нам се пех са
колима који смо успели уз помоћ наших домаћина
некако да отклонимо и да уз пуно среће наставимо
обилазак тог дана. Породицу Бунчић чине отац
Жељко, мајка Вања и деца Милош (10) и Драгана
(16). Обзиром да смо доста времена изгубили на
решавање проблема са колима, не задржавамо се
дуго код породице Бунчић. Породица Бунчић није
имала неке посебне потребе за конкретном помоћи,
па је договорена набавка једне супрасне крмаче –
вредност 300 €.
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СЗС за Васкрс
у Крајини

Предраг Маринковић проверава радове на кући
породице Тишма
Последња породица коју тог дана обилазимо јесте
шесточлана породица Тишма. Породицу Тишма
смо обишли и помогли прошле године у исто
време набавком грађевинског материјала за
стављање плоче на три просторије. Уверили смо се
приликом наше посете да је то успешно одрађено,
али као и прошле године остало је нерешено питање
подизања крова над том плочом. За тај подухват
недостаје још доста средстава, а договорено је да
наша организација помогне поново набавком
грађевинског материјала у вредности 700 €, што је
отприлике трећина потребних средстава.

Чланови породице Бањак у разговору са СЗС
Прва породица тог дана коју смо обишли је
осмочлана породица Баљак, коју смо посетили
такође прошле године и помогли куповином једне
краве и телета. Захваљујући нам на обезбеђеној
прошлогодишњој помоћи и кроз необавезан разговор
са децом и родитељима, овај пут је договорена помоћ
у виду набавке комбинованог фрижидера –
вредност 400 €. Уз подршку школарцима да наставе
са трудом у школи, продужавамо пут даље.

Мајка Слободанка и кћерка Марија Буљевић
Српска црква у Обровцу
Обзиром на поменуте проблеме са колима, други дан
акције један део екипе је кренуо пут Обровца у
обилазак неколико породица, док су остали
решавали проблеме са колима и обишли преосталих
неколико породица у Кистању. У Обровцу се прво
налазимо са пријатељима организације преко којих
смо прикупили податке о породицама које је
потребно обићи и заједно кренули пут села
Обровачке општине.

Месечни извештај за јун 2013.

Поред саме реке Зрмање долазимо до породице
Буљевић. Млади брачни пар Љубо и Слободанка и
њихово двоје дечице Драгана (5) и Марија (1)
дочекују нас на окупу. Кроз разговор са родитељима
сазнајемо да се баве изнајмљивањем кајака за
туристе који у летњем периоду возе кајаке по
Зрмањи, што је иначе доста популарно у овим
крајевима. Осим прихода које добију у два месеца
летње сезоне, остатак године преживљавају без
прихода. Договарамо помоћ у виду замрзивача и
троседа на развлачење – вредности 450 €.
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СЗС за Васкрс
у Крајини
Паралелно са посетом породицама на подручју
Обровца, преостали чланови су на подручју
Кистања прво посетили породицу Драгаш. Ову
породицу чине родитељи Александар и Магдалена
и деца Виктор (12) и Ирис (4). Обзиром да своја
примања заснивају на бављењу сточарством,
договорена је набавка грађевинског материјала за
покривање штале – вредности 700 €.

Сестре Љубичић у свом дому у селу Крупа
Последња породица коју обилазимо на том подручју
јесте четворочлана породица Љубичић из села
Крупа недалеко од истоименог познатог манастира.
Ту наилазимо на доста тешку ситуацију у поменутој
породици. Мајка Јела је психички болесник, док је
отац Новак сходно свим околностима још увек у
добром стању. Нажалост све те недаће тешко
преживљавају и дечица Дајана (11 год) и Николина
(5 год). Тешка материјална ситуација, изузетно лоши
стамбени услови живота, нису нас оставили
равнодушнима. На крају кроз разговор долазимо до
договора да се набави један тросед на развлачење
и један прозор у главној просторији за боравак –
вредности 350 €.

СЗС са породицом Драгаш испред њиховог дома

Месечни извештај за јун 2013.

У дограђеном дому породице Бјелановић из Кистања
Последње одредиште на које долазимо јесте кућа
породице Бјелановић. Ову породицу такође знамо
од прошлог пута, када смо их значајно помогли
грађевинским материјалом за оспособљавање за
живот две просторије у којима би родитељи Неђо и
Милена комотније живели са своје троје малолетне
деце.Радови су обављени савршено и представници
наше организације су у тим истим просторијама које
су некада биле полу срушене, сада били угошћени на
ручку захвалности. Искориштена је прилика и да се
договори нова помоћ за изградњу крова над
поменутим просторијама, како не би прокишњавале.
Договорена јенабавка грађевинског материјала –
вредности 800 €.
На истом месту нас је дочекала и породица
Огњеновић, тачније родитељи Радован и Огњена,
као и ћеркица Марија (4). Стицајем околности
нисмо успели да посетимо и њихов дом, али по
речима наших домаћина сазнали смо да им је
потребна помоћ за изградњу једне мале просторије и
купатила у ком би се сместили, јер тренутно живе у
кући која не припада њима. За тај подухват смо
одлучили да наменимо грађевински материјал –
вредности 1000 €.
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СЗС за Васкрс
у Крајини
једина из Србије долази и обилази повратнике, да
не спомињемо било коју врсту помоћи тим
повратницима, није на крају оно што је наш циљ и
циљ сваког искреног родољуба.

Најмлађи Огњеновићи и Бјелановићи поздрављају
донаторе СЗС-а
Договором са породицама Бјелановић и Огњеновић
завршавамо све планиране активности за Васкршњу
акцију на подручју Крајине. Свакако вредна помена
је и вечера захвалности коју су нам тог истог дана
приредиле породице Вујасиновић и Траживук, које
смо скромно помогли набавком грађевинског
материјала током наше Божићне акције.
Поред добротворних активности, искористили смо и
ову прилику за посете знаменитим местима као што
су манастир Крка, манастира Успења Пресвете
Богородице у Даљу крај Вуковара и родна кућу
Гаврила Принципа у Обљају крај Босанског
Грахова.
Ситуација у српском народу разбацаном широм
некадашње Крајине је и даље драматична. Прећутна
дискриминација у сваком погледу, потпун заборав и
небрига од стране матице (коју истичемо и након ове
посете) и странчарење као једна од највећих наших
болести, прете да доврше оно што је њихова
тренутна држава одавно започела. Живот у крајевима
у којима је и некада у мирнодопском периоду са
много више народа било тешко живети, из године у
годину притиска како вољне тако и муком натеране
повратнике.Иако на први поглед пријатно звучи
чињеница коју су нам опет поновили наши
пријатељи из Крајине, да наша организација (раније
уз учешће других братских организација)узимајући
у обзир и појединце, па и државне институције

Месечни извештај за јун 2013.

Милош Марковић испред манастира Оћество
Жеља нам је поред најискреније помоћи нашем
повратничком народу, да наше посете и
хуманитарне акције подстакну појединце, фирме,
некадашње житеље свих тих села и места широм
Крајине и политички врх наше државе да издвоје
време и најскромнија могућа средства да помогну
опстанак и живот једне једине породице, јер и сама
посета и речи подршке неограничено много значе
људима који се осећају потпуно одбачено.

Срби за Србе у обиласку српских крајева
Хуманитарна организација Срби за Србеће без
обзира на све и даљенаставити пружање помоћи
најугроженијим повратничким породицама, а
надамо се и да нећемо више бити усамљени у тим
подухватима.
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За Васкрс у
Старој Србији
Пошто је наша организација пре неколико
година поново покренула велике хуманитарне
пројекте за помоћ преосталим српским
породицама у Македонији, ова посете у склопу
Васкршње акције је само наставак нашег
пројекта за Стару Србију.
Прве две породице које смо обишли налазе се у
већински српском селу Кучевиште недалеко
од Скопља.

Срби за Србе са породицом Перовићи испред
њиховог дома
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда, Куманова и Скопља спровели су
крајем маја Васкршњу акцију на простору Старе
Србије - Македоније, током које су посећене три
српске породице: Перовић, Гушкин и Браво.
Због сплетна несрећних историјских и политичких
дешавања у последњих 60 година, српски народ у
Македонији од некада већинског постао је мањина
од неколико десетина хиљада, изгубио право на
своју Цркву, а што је најжалосније остављен и
препуштен од своје матице.

Срби за Србе у дружењу и разговору са
најмлађим Перовићима
Породица Перовић Срећка и Љиљане има
четворо деце: Анастасија (7 година), Светлана (3),
Петар (6) и Кристијан (8,5 месеци).
Отац Срећко је до скоро радио у индустријском
постројењу у Скопљу од кога је могао да живи и
издржава своју породицу. Успео је да подигне
зидове куће, купи трактор на кредит и да обезбеди
својој деци неке основне услове за живот. Али, у
времену транзиције ни његова фирма није успела да
превазиђе проблеме те је отишла у стечај и сви
радници су добили отакз, а међу њима и Срећко.
Након продаје краве коју је имао, понестало им је
новца за даљу изградњу куће и свакодневни живот.

Српска црква Вазнесења у Кучевишту под
контрлом Македонске цркве

Месечни извештај за јун 2013.

У разговору са члановима породице Перовић
увидели смо да су потребе јако велике и да су и
сами свесни да ће бити тешко обезбедити сву
неопходну помоћ.
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За Васкрс у
Старој Србији

СЗС у разговуру са породицом Перовић

Срби за Србе испред породичног дома Гушкина у
Кучевишту
Друга породица коју смо посетили у Кучевишту
била је породица Златка и Ленке Гушкин који
имају троје деце: Никола (15), Александар (13) и
Ивана (9). Златко ради као возач у железници и том
платом успева да обезбеди основне потребе
породице за храном и школовањем деце.
Али оно што притиска породицу Гушкин највише
јесте тумор са којима мајка Ленка покушава да се
избори већ неколико година. На жалост, лекари у
Скопљу не могу и не желе да јој пруже бољу
медицинску негу па је упућују да иде у Београд на
додатна испитивања, лечење и операције за које
породица просто не може да пронађе ни мимум
новца како би се то спровело у дело.

Недовршени део породичне куће Перовића у
Кучевишшту
Поред основних животних потребштина, породици
недостаје материјал за завршетак доградње куће,
изолације, прозори, изградња купатила, школски
прибор за децу, одећа, обућа, а поред тога домаће
животиње за узгој - крава, свиње, козе...
Такође, обавеза кредита подигнутог за куповину
трактора у висини од 5.000 евра такође притиска
ову породицу. Поздрављамо се са Перовићима уз
обећање да ћемо се вратити са одређеном
хуманитарном помоћу за њихову породицу.

Месечни извештај за јун 2013.
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За Васкрс
у
СЗС
обишли
Старој
Србији
Стару Србију
Деца су захваљујући организацији ''Наша Србија''
већ неколико пута боравили на дечјим камповима у
Србији и тако створили везе са својим вршацима из
других српских школа.Скроман породични дом
деле са породицом Златковог брата, али на жалост у
њему немају купатило, фрижидер, замрзивач, а деца
би волела да добију компјутер. У наредном периоду
покушаћемо да обезбедимо адекватну лекарску
помоћ за мајку Ленку у Београду уз помоћ
пријатеља наше организације.

Отоманским царством 1912. у којем се чувају кости
погинулих српских војника.

Срби за Србе испред споменика Зебрњак у Куманову

Хуманитарна организација Срби за Србе са
породицом Браво у Скопљу
Последња породица коју смо обишли у овој акцији
била је свештеничка породица оца Симеона и
попадије Ангелине Браво који имају петоро деце:
Јован (19), Марија (16), Ана (14), Григорије (12) и
Теофанија (10). Отац Симеон је свештеник Српске
Православне Цркве - Охридске Архиепископије
која тренутно функционише у Македонији као
Хришћанство у првим вековима, осим што су
катакомбе замењене становима у којима су цркве и
кућама у којима су манастири. Породица Браво због
своје националне српске и црквене припадности
трпи јако велики притисак. Деца у школама
доживљавају малтретирање и понижавања од својих
професора, али и појединих ученика. Поред тога,
велики рачуни у домаћинству су тренутно највећи
камен спотицања са којим се суочава ова породица
па ће наша организација издвојити одређена
финансијска средства како би спречили сечу струје
и воде овој угроженој српској породици.
На самом крају нашег пута посећујемо Зебрњак
спомен комплекс код Куманова посвећен
ослобађању Старе Србије, великом победом над

Месечни извештај за јун 2013.

Након минирања 1941. године и година пропадања,
споменик је на стогодишњицу битке (новембра
2012. године) обновљен у својој унутрашњости са
заштитним зидом и чуварима. На жалост, остаје
велика жал због немогућности да се овај споменик у
потпуности обнови и да му се поврати првобитан
изглед.

У нади да ћемо мотивисати већи број хуманитарних
и друштвених организација да посвете мало више
пажње преосталом српском живљу у Македонији
као и великом прогону који доживљава Српска
Православна Црква, завршавамо први део наше
Васкршње акције, коју ћемо у наредним месецима у
потпуности спровести у дело. Посебно се
захваљујемо на срдачном гостопримству и
помоћи члановима Хуманитарне организације
Срби за Србе из Куманова и Скопља.
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„Тројка“ и у
Крагујевцу

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са Покретом Чиста Србија из Крагујевца
успешно је организовала хуманитарни турнир у
шутирању тројки ''Тројка из блока'' који се у
недељу 16. јуна по први пут одржао у Крагујевцу у
дворани Гордана Гоца Богојевић у Шумарицама.

Велика подршка стигла је и од капитен ОК
Радничког Милана Илића

Преко 80 учесника борило се за победнички трофеј,
а најбољи шутер био је Миломир Рајовић.
Подршку турниру пружили су пријатељи
организације из фирме ''Мама Зага'' и ''Аги Паста
Авеј'' који су припремали храну за учеснике и
госте, СЦ Шумарице, OК Раднички, као и
спонзори из фирме Нет компјутерс.

Подршку турниру пружио је и Рашко Катић,
кошаркаш Црвене Звезде

Срби за Србе испред паноа са сликама током
уседљења породице Баловић у нову кућу, која је
изграђена делом од средстава прикупљених током
прошлогодишњег турнира „Тројка из блока“

Месечни извештај за јун 2013.

Душан Ђаковић, председник Швајцарског огранка
Хуманитарне организације Срби за Србе
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„Тројка“ и у
Крагујевцу
Треће место заузео је Милан Илић, капитен ОК
Раднички, који је имао част да свечано отвори ово
такмичење, а у финалној серији је сакупио 8 поена.

Заједничка слика финалиста, волонтера и
пријатеља Срби за Србе

Победник турнира Миломир Рајовић и председник
СЗС Игор Рашула

Финалисти и победници турнира ''Тројка из блока''
у Крагујевцу
Победник првог такмичења у брзом шутирању
тројки је Миломир Рајовић, који је у финалној
серији имао 11 поена, док је друго место заузео
Лука Тодоровић са 9.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за јун 2013.
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Крава за
Гојковиће

Тринаесточлана породица Гојковић из села
Дудовица код Лазаревца добила је почетком јуна
донацију у виду краве као прву планирану помоћ
од стране Хуманитарне организације Срби за
Србе. Да потсетимо, породицу Гојковић чине: отац
Зоран, мајка Младенка и деца: Маја (26 год.,
удата), Стефан (19), Јован (17), Никола (15),
Јована (11), Михајло (9), Милица (8), Милан (6),
Димитрије (4), Александар (3) и Душан (2). За
куповину краве продавцу Миловану Перишићу смо
исплатили 115.000 дин.

Дружење са малим Гојковићима, шетња по селу

Потписивање потврда о пријему новца за
куповину краве

Месечни извештај за јун 2013.

Хуманитарна организација Срби за Србеу
наредном периоду покушаће да уз помоћ својих
донатора, пријатеља и добрих људи широм света да
обезбеди и додатни материјал за доградњу горњег
спрата на породичној кући како би деца коначно
добили мало више неопходног простора за живот.
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Купатило за
Димитријевиће

У склопу пројекта ''Тројка из блока'' који за циљ
има изградњу 10 купатила за социјално угрожене
породице у Србији, Хуманитарна организација
Срби за Србе кренула је у реализацију.
Дванаесточланој породици Димитријевић из села
Јасеново у Рашкој области приводе се крају радови
на изградњи купатила. Предходно обезбеђен
материјал у вредности од 212.283 динара биће
ускоро уграђен у ново купатило, које ће заменити
досадашње дрвено корито у којем су се купала
бројна деца ове породице.

Штала коју су имали је урушена 2003. па најстарији
син планира да је обновиу наредном периоду, али
још увек без већих средстава.

Највећи проблем породици је до сада представљала
вода коју нисмо имали у кући, а што ће бити
успешно решено изградњом купатила и предходно
обезбеђе пумпе за воду од стране наше
организације. Породица је примала дечији додатак
за прва четири детета, али пошто они сада имају
више од 18 година изгубили су право да надаље
примају ту врсту социјалне помоћи.

Месечни извештај за јун 2013.

Радови на изградњи купатила се очекују да буду
готови у наредних месец дана уколико временске
прилике то дозволе.
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Српска Мрежа
у Канади за СЗС
желимо да се захвалимо нашим пријатељима и
волонтерима, Марку Млађену, Дејану Петковићу,
Николи Лукићу, Јовани Марковић, Лоли
Говедарици, Бранку Видовићу, Кати Буцан, Роз
Девли, Маши Маврак, Данили Мрваљевић,
Алекси Бркић, Немањи Пјанићу и Хелен Кесер.

Српска Мрежа (Serbian Network) је непрофитна
група, основана 2013. године, од стране неколико
младих Срба из Канаде. Са седиштем у Торонту,
циљ ове групе јесте да омогући свим Србима у
Канади нове начине и видове комуникације у
умреживања који ће повезати друштвени и
хуманитарни рад.
У недељу, 9. јуна, након свете литургије,Српска
Мрежаје организовала ''палачинка журку'' чији је
целокупан приход ишао за пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе. Српска Мрежа је
позвала како младе тако и старије чланове српске
заједнице, који су се у великом броју одазвали и
испунили Мисисага Српски центар. Након што је и
последња палачинка продата, укупан приход са овог
догађаја био је $3,600 за Срби за Србе.

Српска Мрежа жели да се захвали свима на
помоћи и да истакне све оне који су се појавили чак
у 8 сати како би започели посао. Драгица Грубић,
председница Кола Српских Сестара, је одиграла
важну улогу како би се кухиња оспособила за наше
волонтере. Такође желимо да истакнемо огромну
помоћ наших "вођа", Ангелине Рачић, Лидије
Боројевић, Олге Лукић и Мире Бркић. Исто тако

Месечни извештај за јун 2013.

''Када се Срби скупе сложно око неког циља, много
можемо да постигнемо'', кажу оснивачи Српске
Мреже Брајан Мичел и Јован Бркић. ''Ових
$3,600 долара биће прослеђено Хуманитарној
организацији Срби за Србе, како би послали
поруку нашем народу да га нисмо заборавили
нити напустили. Хајде да останемо и даље у
контакту, наставимио са умрежавањем!''
Српска Мрежа је наменила ову донацију за
потребе куповине куће породици Пециреп из
Вишеграда у Републици Српској. Самохрана мајка
са четворо деце већ неколико година живи у
рушевинама од привременог објекта без воде,
понекад струје и основних услова за живот, а успут
им прети присилно исељење из те бараке. Срби из
Канаде су пре овог добротворног скупа већ
прикупили $4,500 за овај пројекта куповине куће,
тако да сада има довољно средстава да се читав
пројекат убрзо и спроведе у дело. Свакако, додатна
помоћ ће доћи и од покретача читавог пројекта
госпође Марије Гавриловић из Минхена која је
захваљујући српској заједници из Немачке већ
прикупила неколико хиљада евра за Пецирепе.
Српска Мрежа се захваљује свима који су
подржали овај добротворни палачинка скуп.
Позивамо вас да ступите у контакт са Српском
Мрежом
путем
фејсбука
или
емаила:
serbiannetwork@gmail.com
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Активности
СЗС у јуну
НОВИ БЕЏЕВИ И МЕГНЕТИ У
СЗС БУТИКУ

Цена магнета: 300 динара
..................................................................................
Хуманитарна организација Срби за Србе
наставила је са проширењем виртуелног бутика
новим производима а све у циљу прикупљања
средстава
за
помоћ
угроженим
српским
породицама.
У понуди су магнети са званичним логотипом наше
организације у три различите варијанте (златна,
црна и сива) као и беџеви (слика у прилогу) са
јасном поруком НЕМА ПРЕДАЈЕ нашег Косова
и Метохије.

Цена беџа: 100 динара
Поруџбине можете извршити на:
c3c.org@gmail.com

Месечни извештај за јун 2013.

ДОНАЦИЈА ЛЕПКА ЗА ИЗГРАДЊУ
КУПАТИЛА

Хуманитарна организација Срби за Србе
примила је велику донацију од компаније ЈУБ доо
из Београда у вредности од 700 кг лепка за
плочице који ће бити искоришћен за изградњу
неколико купатила за социјално-угрожене породице
на простору Србије у склопу пројекта ''Тројка из
блока'' који за циљ има изградњу и опремање 10
купатила. Овом приликом желимо да се захвалимо
пријатељима из компаније ЈУБ који су допринели
нашем заједничком хуманитарном пројекту.
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Срби за Србе у
Херцеговини
Након срдачног дочека од стране наших домаћина
по пристизању у Мостару и краћег предаха крећемо
у посету првој од планираних породица за обилазак.
У
селу
Раштани
посећујемо
породицу
Стевановић коју чине родитељи Милан и Јелена и
њихово двоје деце Небојша (19 год) и Николина
(16 год). Оно што је нажалост прво упало у очи, а то
је да су оба детета ометена у развоју и да похађају
школу за децу са посебним потребама. Кроз
разговор са мајком сазнајемо и то да им је кућа била
порушена у прошлом рату.

Младен Матијашевић са најмлађим Бабићима
Протеклог викенда на велико задовољство
Хуманитарне организације Срби за Србе,
успешно је обављена велика акција посете
вишечланим породицама на подручју Херцеговине.
Ако изузмемо реализовани велики пројекат
набавке трактора и пратећих машина породици
Екмечић који смо спровели почетком 2011. године
на подручју Херцеговине, даљих активности од тада
није било. Уз свесрдну помоћ Хуманитарног
друштва „Добротвор “ из Мостара и свештенства
Епархије Захумско-Херцеговачке, којима се овом
приликом од срца захваљујемо на гостопримству,
посетили смо три српске породице које ће бити
помогнуте у наредном периоду. Висина планиране
помоћи је око 3.000 €.

Срби за Србе са Стевановићима у селу Раштани

Месечни извештај за јун 2013.

У разговору са најмлађим Стевановићима
Отац Милан је од недавно запослен, а до тада су се
издржавали углавном од нередовне инвалиднине на
име Николининог здравственог стања. Крајњи
договор је да ову скромну и намучену породицу
помогнемо за почетак куповином електричног
шпорета , а да се у будућности направи план за
набавку неколико крмачи.

Заједничка слика са породицом Пудар у селу Буна
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Срби за Србе у
Херцеговини
Након Раштана долазимо до села Буна и
седмочлане породице Пудар. Породица Пудар
није била на списку за помоћ у овој акцији, из
простог разлога јер је за породицу Пудар пре
неколико месеци од стране наше организације
покренут засебан пројекат проширења куће у
којој живе. Стога смо искористили прилику да се и
лично овог пута упознамо са поменутом породицом
и да се уверимо у услове у којима живе. Стекао се
утисак да је ово једна вредна и радна породица и да
ће спровођење у дело овог започетог пројекта бити
од великог значаја за даљи живот ове породице на
тим просторима.

њихове пољопривредне делатности. Имаћемо у
виду њихове потребе за трактором и покушати да у
некој даљој будућности обезбедимо и једну такву
конкретнију врсту помоћи.

Свакако вредно помена је и то да породица има
лепу фарму коза, коју својим мукотрпним радом из
године у годину увећавају.
Крунићи са члановима организације Срби за Србе
Последња породица коју обилазимо, а која је
предвиђена за одређену врсту помоћи јесте
породица Срђана Крунића из познатог села
Клепци. Овом приликом морамо подсетити на ово
мученичко село Клепци које је као и велика већина
српских херцеговачких села неколико пута страшно
страдало током крвавог 20. века.

Породица Бабић и Срби за Србе
испред њиховог дома у селу Локве

Част нам је била што смо имали прилику да
крочимо у село Св. Новомученика Вукашина
Клепачког/Јасеновачког, познатог по реченици
коју је упутио непосредно пре убиства свом џелату:
„Само ти дјете ради свој посао“.

Следећа породица до које долазимо је петочлана
породица Бабић из села Локве. Породицу чине
родитељи Далибор и Љубица као и троје
малолетне дечице: Анђела (6 год), Лука (3 год) и
Огњен (2 год).
Овај млађи брачни пар се међу првима вратио у
поменуто село и сопственим радом покушава да
својој деци обезбеди светлију будућност. Главни
извор прихода долази од бављења пољопривредом.
Са родитељима је договорено да се набави једна
веш машина као почетна скромна помоћ, а да би
значајна ставка била свакако набавка једног мањег
трактора који би у многоме поспешио развој

Месечни извештај за јун 2013.

Слађана, Александра и Јелена Крунић
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Срби за Србе у
Херцеговини
Своју муку мучи и шесточлана породица Крунић
коју поред родитеља чини још три девојчице:
Александра (11), Јелена (8) и Слађана (2), док је
на путу и четврто дете. Отац Срђан већ дуже време
покушава да кућу на својој дедовини постави под
кров, али му то годинама уназад не полази за руком.
Првенствени договор је био да наша организација
учествује у набавци неопходног материјала за
изградњу крова, међутим кроз детаљан разговор
утврђено је да би набавка једног мањег половног
трактора значајно допринела стабилности ове
породице и да би по речима Срђана он својим радом
успео да врло брзо заради потребни новац за
грађевински материјал, као и за даљи развој свог
газдинства. Договор је да по проналску
одговарајућег трактора добијемо информацију о
цени истог и да се у најкраћем року реализује ова
врста помоћи.

Велика и вредна породица Екмечић
из села Пребиловци са СЗС
У мору многих ствари које су оставиле позитиван
утисак на све нас, једну морамо посебно да
истакнемо. То је несебично ангажовање младог
Бојана Екмечића, иначе најстаријег од петоро деце
породице Екмечић коју смо као што је већ познато
знатно помогли набавком трактора и помоћних
прикључака пре неколико година.
Бојан је као и остатак његове породице знао да цени
и више него што треба пружену помоћ од стране
наше организације и решио је да учествује заједно
са нама у обиласку свих угрожених породица и да
се када дође до реализације помоћи несебично
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ангажује за све што буде потребно да се одради на
лицу места. Једна од наших најранијих замисли коју
смо зацртали док је организација била још на самом
почетку , а то је да се из нашег милосрђа изроди још
много милосрдних дела и за коју искрено нисмо
веровали да ће се остварити, управо се дешавала
пред нама у виду Бојанове пожртвованости.
На крају дана, искористили смо прилику и да
посетимо домаћинску породицу Екмечић у
Пребиловцима која нас је предивно угостила као да
смо им поново уручили трактор. На лицу места смо
се уверили да су сви чланови породице од најмлађе
Божане до домаћина Миладина још вреднији него
када смо их први пут упознали и да их трактор
одлично служи. Срдачно се растајемо са породицом
Екмечић уз наду да ћемо се убудуће приликом
наших наредних посета тим крајевима и чешће
виђати.
Хуманитарне активности успешно смо завршили
тог дана и након указаног гостопримства у
манастиру Житомислић, могли смо сутрадан да
присуствујемо прослави Духова славе Саборне
цркве Свете Тројице у Мостару.
Поред осталих почасних гостију истичемо да смо и
ми имали ту част да будемо међу почасним
званицама, а ту част нам је превасхдно указао
Његово Преосвештенство Епископ Захумско
Херцеговачки и Приморски господин Григорије.
Оно што нам је такође запало за око и што нас је
посебно обрадовало, јесте да смо на самој прослави
током службе приметили барем по једног члана од
свих посећених породица претходног дана.
Пуни позитивних утисака завршавамо наше
путешествије по Херцеговини, превасходно
задовољни због успостављеног квалитетног
контакта
са
локалним
свештенством
и
хуманитарним друштвом „Добротвор“, као и због
добијања новог поузданог члана организације.
Иако скромна по свом обиму, надамо се да ће ова
прва планирана помоћ отворити врата неким већим
и конкретнијим пројектима у будућности, као и да
ћемо успети да велике акције помоћи породицама у
Херцеговини уврстимо у наш редован годишњи
план и програм активности.
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СЗС 28. јуна
на Космету

Представници
и
пријатељи
Хуманитарне
организације Срби за Србе из Београда боравили
су на Косову и Метохији у склопу обележавања 624
године од Косовског боја 1389. године. Српска
православна црква на Видовдан прославља
Св. Кнеза Лазара и Косовске јунаке литургијом у
манастиру Грачаница, а након тога се одржава
помен
погинулим
српским
војницима
на
Газиместану. Срби за Србе су шесту годину за
редом својим скромним присуством допринели да
се ова светковина достојанствено обележи.

НЕМА ПРЕДАЈЕ
КОСОВО И МЕТОХИЈА ЈЕ СРБИЈА!

Месечни извештај за јун 2013.
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Финансијски
извештај
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУН 2013.
1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 23
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15
3. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15
4. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 28
5. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 70
6. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 25
7. Сања Т. /Србија/ - 1.600 дин.
8. MAX Caffe, Београд /Србија/ - 10.000 дин.
9. Милош Т. /Аустралија/ - 25 €
10. Андреј Ф. /Србија/ - 30 €
11. Зоран М. /САД/ - 50 €
12. Милан М. /Шведска/ - 15 €
13. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
14. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 €
15. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
16. Александар Т. /Канада/ - 15 €
17. www.cikaskisrbi.com - $ 25
18. Дан К. /САД/ - $ 25
19. Сања Т. /САД/ - $ 25
20. DJ Mivu /Немачка/ - 10 €
21. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА /Србија/ - 117.910 дин.
22. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
23. Eurodex Components INC /САД/ - $ 500
24. Dani's Deli /САД/ - $ 100
25. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 105 КМ
26. Марко З. /Норвешка/ - 10 €
27. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
28. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
29. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
30. Ladybug Book Caffe /САД/ - $ 203
31. Нискоградња ЦОП /Србија/ - 7.000 дин.
32. Александра П. /Србија/ - 5.000 дин.
33. Христос се роди /Србија/ - 2.000 дин.
34. Милан К. /Србија/ - 1.000 дин.
35. Драган С. /Србија/ - 2.000 дин.
36. Далибор Б. /Србија/ - 500 дин.
37. Славко Г. /САД/ - $ 100
38. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА ЧИКАГО /САД/ - $ 2.280
39. Stephanie J. /Аустрија/ - 13 €
40. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
41. Вељко М. и Горан Р. /Шведска/ - 120 €
42. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
43. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF
44. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
45. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
46. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF
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47. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
48. Немања С. /Србија/ - 20.000 дин.
49. Јелена П. /Србија/ - 1.000 дин.
50. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
51. Милан Д. /САД/ - $ 15
52. Војислав Ш. /Србија/ - 500 дин.
53. Биљана Ш. /Србија/ - 500 дин.
54. Петар П. /Аустрија/ - 10 €
55. Мирко П. /Србија/ - 1.700 дин.
56. Марина П. /Србија/ - 500 дин.
57. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
58. Славиша К. /САД/ - $ 25
59. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
60. Душан К. /Холандија/ - 25 €
61. Цар Хотел /Србија/ - 10.000 дин.
62. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
63. Вељко Л. /Србија/ - 2.000 дин.
64. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин.
65. Марија С. /УАЕ Дубаи/ - 10 €
66. Југослав Р. /УАЕ Дубаи/ - 10 €
67. Иван А. /САД/ - $ 25
68. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
69. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
70. Небојша М. /Канада/ - 10 €
71. Иво В. /Канада/ - 20 €
72. Милан Д. /САД/ - $ 4.20
73. Зоран Г. /САД/ - $ 26.80
74. Марко П. /САД/ - $ 12
75. Александра К. /САД/ - $ 2.08
76. Анонимно /САД/ - $ 40
77. Иван Р. /САД/ - $ 25
78. Бојан и Алексија С. /САД/ - $ 30
79. Игор И. - 20 €
80. Јован Б. /В. Британија/ - 30 €
81. Николина Б. /САД/ - $ 15
82. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
83. Зоран Р. /Канада/ - 25 €
84. Драгана W. /САД/ - $ 40
85. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 €
86. Марко М. /Аустрија/ - 170 €
87. Валентина С. /Канада/ - 35 €
88. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
89. Александар М. /САД/ - $ 15
90. Ирена Г. /САД/ - $ 25
91. Марко М. /Србија/ - 35 €
92. Данило Б. /Србија/ - 300 дин.
93. Net computers /Србија/ - 7.000 дин.
94. Serbian Network Toronto /Канада/- $ 3.600 CAD
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95. Делије Њујорк /САД/ - $ 19
96. Драган К. - 10 €
97. Мирослав С. /Аустрија/ - 80 €
98. Радмила А. /Канада/ - $ 15
99. Ведран В. /Србија/ - 1.000 дин.
100. Бошко Ђ. /САД/ - $ 10 (facebook)
101. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
102. E. A. /Швајцарска/ - 20 CHF
103. Анонимни донатор /Србија/ - 50.000 дин.
104. Сања Т. /Србија/ - 2.600 дин.
105. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
106. Александар Ж. /САД/ - $ 25
107. Александар Ј. /САД/ - $ 504 (Microsoft)
108. Данко П. /САД/ - $ 12.48 (Microsoft)
109. Ricky H. /САД/ - $ 30
110. Бранислав Б. /Србија/ - 1.000 дин.
111. Мирјана П. /Србија/ - 500 дин.
112. Александар Д. /Србија/ - 1.100 дин.
113. Марко М. /Србија/ - 3.65 €
114. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
115. Паскал Л. /Француска/ - 10 €
116. Милован И. /Норвешка/ - 30 €
117. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 €
118. Маја К. /САД/ - $ 50
119. Предраг К. /САД/ - $ 50
120. ''Тројка из блока'' Крагујевац - 28.500 дин.
121. Банијац /Исланд/ - 15 €
122. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
123. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин.
124. Милош Ћ. /Србија/ - 1.000 дин.
125. Теодора С. /Француска/ - 10 €
126. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
127. Владимир Д. /Србија/ - 1.000 дин.
128. Д. и Н. /Канада/ - $ 10
129. Јовица В. /Канада/ - $ 25
130. Анонимна донација /Србија/ - 2.000 дин.
131. Драган Б. /Србија/ - 1.000 дин.
132. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
133. Небојша С. /Србија/ - 1.000 дин.
134. Момчило М. /Србија/ - 500 дин.
135. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
136. Кемо - 36.69 €
137. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
138. Наташа Д. /Норвешка/ - 20 €
139. Војислав Ц. /Аустрија/ - 10 €
140. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
141. Јован С. /Немачка/ - 40 €
142. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
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143. Марта С. /Канада/ - $ 25
144. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
145. Тања Ј. /САД/ - $ 25
146. Срђан М. /САД/ - $ 25
147. Милан В. /Немачка/ - 20 €
148. Марко Атина /Грчка/ - 10 €
149. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
150. Мирослав С. /Аустрија/ - 30 €
151. Даниел В. /Аустрија/ - 100 €
152. Данијела Ш. /Канада/ - 20 €
153. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин.
154. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
155. Жељко Ђ. /Холандија/ - 25 €
156. Светлана В. /Холандија/ - 10 €
157. Владан Ж. /Холандија/ - 20 €
158. Никола К. /Холандија/ - 20 €
159. Дени В. /Холандија/ - 10 €
160. Елизавета В. /Холандија/ - 10 €
161. Николета В. /Холандија/ - 10 €
162. Анкица Д. /САД/ - $ 25
163. Драгана /Шведска/ - 15 €
164. Вампир /Русија/ - 5.000 дин.
165. Јелена С. /Канада/ - 20 €
166. Дејан П. /Србија/ - 200.000 дин.
167. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
168. Владимир П. /Србија/ - 1.000 дин.
169. Љубица Ћ. /Србија/ - 1.000 дин.
170. Милош В. /Јужна Африка/ - 80 €
171. Давор М. /Србија/ - 1.500 дин.
172. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин.
173. НЛСТД /Холандија/ - 20 €
174. Борис М. /Норвешка/ - 20 €
175. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 15 €
176. Сербоси /Канада/ - $ 330
177. Саша П. /САД/ - $ 25
178. The Firm 1989 International - $ 21 CAD
179. Далибор К. /САД/ - $ 50
180. Mирко П. /Србија/ - 4.000 дин.
181. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
182. Анонимно /Србија/ - 100.000 дин.
183. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
184. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
185. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
186. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
187. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
Укупно у јуну: 14.249 €
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Преглед новчаних токова за јун 2013. године
Преглед новчаних токова за јун 2013. године
Србија
Почетно стање – 1. 6.
Примљене донације
Трошкови донација
Пренос новца
Оперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трансфера новца са девизног на динарски рачун
Трошкови закупа канцеларије за јул и август 2013.
Трошкови плате запосленог у Београду за јун
Обавезни намети државе на плату запосленог
Трошкови канцеларије у Бечу
Трошкови израде промотивног СЗС материјала
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Накнада за коришћење услуга Facebook апликације
Трошкови пута у Херцеговину
Трошкови организације "Тројка из блока" у Београду
Трошкови књиговодства у Србији за мај
Трошкови организације "Тројка из блока" у Крагујевцу
Трошкови организације "Тројка из блока" у Чикагу
Донирана средства
Изградња купатила породици Дањек
Помоћ за породицу Илић из Београда
Куповина краве за Гојковиће из Лазаревца
Помоћ за породицу Лучић из Чачка
Куповина црева за наводњавање за Тодоровиће
Помоћ породици Богићевић на Косову и Метохији
Помоћ за изградњу фарме коза на Косову и Метохији
Помоћ српским породицама у Крајини, 1. део
Крајње стање – 30. 6.
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ЕУР
1.272
30
0
0
-774
0
-774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
528

РСД
335.710
637.710
0
0
-92.803
-560
88.075
-20.700
-25.000
-15.428
0
-36.510
0
0
-11.500
-48.160
-6.720
-16.300
0
-334.446
-75.894
-21.952
-115.000
-5.300
-11.300
-5.000
-100.000
0
546.171

Република
Аустрија и
Швајцарска
Српска
остале земље
КМ
ЦХФ
ЕУР
7.920
1.598
4.986
105
390
1.713
0
0
-60
0
0
0
-5
-5
-55
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35
0
0
0
0
0
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.730
8.020
1.983
3.854
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САД
УСД
5.531
8.616
-40.4
0
-2300.6
0
0
0
0
0
0
0
0
-0.6
0
0
0
0
-2300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.806
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Примљене ддонације у 2013.
16000 €
Април 14.040 € Јун 14.249 €
14000 €
Март 12.331 €
12000 €
10000 €

Мај 11.392 €
Јануар 10.677 €
Фебруар 9.520 €

8000 €
6000 €
4000 €
2000 €
€
Јануар 1 - Децембар 31, 2013

Број донатора у 2013.
300
250

Март 280
Јануар 211
Фебруар 207

200

Април 232
Мај 216
Јун 187

150
100
50
0
Јануар 1 - Децембар 31, 2013
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Финансијски
извештај
вештај
ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ИЗ СВЕТА
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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 PayPal система - директно кроз кредитну
картицу
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71,
BancaIntesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Аустрији
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
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7. Девизни рачун у Аустрији:
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Serben fur Serben
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5514802213924928,
Unicredit банка, Бања Лука
9. Девзини рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395514804813925344
SWIFT: BLBABA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Unicredit Bank AD,
Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka
10. Рачун у Швајцарској:
Swiss posst: 85-419625-6
11. Девизни рачун у Швајцарској:
IBAN: CH460900 0000 8541 96256
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Serben fur Serben
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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Видовдан – Гордана Лазаревић
У небо гледам пролазе векови
Сећања давних једини лекови
Куд год да кренем теби се враћам поново
Ко да ми отме из моје душе Косово.
Ко вечни пламен у нашим срцима
Косовског боја остаје истина
Куд год да кренем теби се враћам поново
Ко да ми отме из моје душе Косово.
Опрости Боже све наше грехове
јунаштвом даруј кћери синове
Куд год да кренем теби се враћам поново
Ко да ми отме из моје душе Косово.

Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Charit
CharityorganizationSerbsforSerbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.srbizasrbe.at
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за јун 2013.
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