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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 

 
Велика катастрофа која је задесила целокупан 

српски народ широм Србије и Републике Српске у 

претходном месецу, није оставила равнодушним 

никог, а понајмање чланове и активисте 

Хуманитарне организације Срби за Србе. Ванредне 

околности које смо сви заједно преживљавали 

донеле су позитивне промене у самој организацији, 

а означиле су вероватно и велику прекретницу у 

будућем раду. Поплаве које су ујединиле целокупан 

српски народ, а окупиле и све људе добре воље и 

пријатеље нашег народа, показале су колико 

поверење ужива организација ''Срби за Србе'' у 

свету. Преко пет хиљада донатора широм света и 

прикупљених невероватних 335.000 € за 15 дана док 

су биле на снази ванредне околности, најбољи су 

показатељ поверења које је задобијено. Такође, 

посебно морамо да истакнемо велику братску 

помоћ добијену из Руске Федерације у виду 

донација али и волонтера који су од првог дана 

били на услузи и помоћи угроженом народу. 

 

Месец мај се свакако може поделити на 

активности организације до поплава и након њих. 

Помало у сенци свих ванредних дешавања 

спроведена је почетком месеца највећа до сада 

акција на подручју Крајине. Посећено је дванаест 

породица са подручја Далмације и Баније, а укупна 

вредност испоручене помоћи износиће око 14.500 €. 

Успешно је испоручено до момента посете чак 

четири фрезе и нешто грађевинског материјала, а у 

плану је испорука неколико крава и још доста 

грађевинског и пољопривредног материјала.  

 

Почетком месеца, активно је било и у Женеви 

где су пријатељи и чланови организације 

организовали успешно палачинка вече на којем је 

прикупљено 904 швајцарских франака за изградњу 

куће породици Вулић из Остружнице.  

 

На дан Светог Василија Острошког Чудотворца 

свечано је обележена слава организације у Београду 

и у Цириху. У ресторану „Војводина“ на Новом 

Београду уприличена је пригодна прослава за око 

стотинак пријатеља и чланова организације.  

 

Отворена је и више него успешно сезона 

хуманитарног шутирања тројки под називом 

„Тројка из блока“. Прва станица је била Горњи 

Милановац где је, уз учешће од око 150 такмичара и 

уз подршку бројних донатора, прикупљено сјајних 

379.470 динара за изградњу купатила породицама 

Марковић и Ћосовић.  

 

Друга станица овогодишње „Тројке из блока“ 

одржана је успешно и у Нишу. На теренима основне 

школе „Свети Сава“ учешће је узело око 130 

такмичара, а прикупљено је око 100.000 динара за 

помоћ социјално угроженој породици Миливојевић 

из Ниша.  

 

Нештедећи себе током две пуне недеље трајања 

ванредног стања и борбе са поплавама, даноноћно 

су се десетине наших активиста бориле да својим 

присуством на терену у Србији и Републици 

Српској, координацијом доставе хуманитарне 

помоћи угроженима и пружањем конкретних 

информација хиљадама заинтерсованих донатора из 

дијаспоре на друштвеним мрежама дају свој 

допринос у свенационалној борби са воденом 

стихијом. Тимским радом људи у канцеларији и на 

терену помоћ је стизала до најугроженијих места 

као што су Обреновац, Бајина Башта, Параћин, 

Трстеник, Крупањ, Лајковац, Добој, Бијељина, 

Мали Зворник и других.  

 

Мукотрпан посао тек предстоји. Велика 

средства која су намењена за помоћ погођенима у 

поплавама треба што ефикасније и делотворније 

испоручити и тиме оправдати задобијено поверење. 

Паралелно са активностима везаним за поплаве, 

организација ''Срби за Србе'' ће се трудити да 

планиране редовне активности такође спроводи у 

дело, незаборављајући ни оне који су угрожени, а 

нису погођени поплавама.  

 

Позивамо све добротворе, како старе, тако и 

нове донаторе широм света да наставе са пружањем 

подршке нашој организацији, јер требамо бити на 

услузи српском страдалном народу широм Балкана 

и кад су природне катастрофе али и каада вода не 

буја.    

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Хуманитарна организација ''Срби за Србе'', која 

окупља више хиљада чланова из расејања и Србије, 

покренула је велику акцију помоћи угроженим 
домаћинствима у Србији и Републици Српској 
чија су имања погођена једном од највећих 
елементарних непогода у последњих 100 година. 

Организација од 2005. године активно ради на 

прикупљању и пружању социјалне и хуманитарне 

помоћи угроженим породицама са петоро и више 

деце широм Балкана. Са благословом Патријарха 

српског господина Иринеја и великим бројем 

донатора широм света, помоћ је до сада стигла до 

400 породица и неколико хиљада деце, а у том 

периоду прикупљено је преко пола милиона евра у 

донацијама. 

 

Иако је примарни циљ организације помоћ деци и 

вишедетним породицама, ''Срби за Србе'' су 

одлучили да покрену велики национални пројекат 

помоћи који ће пре свега окупити бројне донатoре из 

Дијаспоре али и из Србије.  

 

- Свесни смо чињенице да не можемо помоћи свима, 

али ипак желимо да учинимо нешто за помоћ 

угроженим породицама јер не желимо да стојимо по 

страни. Истичемо да смо увек уз свој народ, 

поготову на Косову и Метохији, Крајини и 

Републици Српској, али сада је тренутак да учинимо 

све да се допреми неопходна хуманитарна помоћ 

широм поплављене Србије и Републике Српске, 

истиче председник организације Игор Рашула.  

 

Донације за пројекат помоћи угроженим 

домаћинствима од поплава могу се упутити на већ 

отворене рачуне организације: 

-Србија – динарски рачун: 160-279491-71  

(са назнаком ''Борба против поплава''), девизни 

рачун: IBAN: RS35160005080002381269,  

SWIFT: DBDBRSBG, Customer: Srbi za Srbe  

 

-Република Српска – км рачун: 5514802213924928 

(са назнаком ''Борба против поплава''),  

девизни рачун: IBAN: BA395514804813925344, 

SWIFT: BАLVBA22, Customer: Srbi za Srbe  

 

-Aустрија: Konto: 10364339 BLZ: 32000  

(са назнаком ''Борба против поплава'') 

 

-Државе Европске уније: IBAN: AT97 3200 0000 

1036 4339, SWIFT/BIC: RLNWATWW, Customer: 

Srbi za Srbe (са назнаком ''Борба против поплава'')  

 

-Швајцарска:  Konto: 61-335679-5,  

IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5, BIC: 9000 

SWIFT: POFICHBEXXX, Customer: Srbi za Srbe  

(са назнаком ''Борба против поплава'')  

 

-PayPal (Eвропа): szsaustrija@gmail.com  

  (са назнаком ''Борба против поплава'')  

 

-PayPal (САД): szsamerika@gmail.com (са назнаком 

''Борба против поплава'') - www.serbsforserbs.org  
 

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

-Србија: www.srbizasrbe.org 
 

-Koнтакт:organizacija@srbizasrbe.org     

                 www.facebook.com/srbizasrbe  
 

Хуманитарна организација ’’Срби за Србе’’ упућује 

молбу свим братским организацијама у Србији и 

широм света да покрену све своје капацитете како би 

се заједничким снагама укључили у помоћ 

угроженим домаћинствима широм Србије који су 

погођени природном катастрофом.  

 

 

Дијаспора уз 

угрожене  

Дијаспора уз 

угрожене  
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Трагична је ситуација у Србији, али и у Републици 

Српској. Трећа бесана ноћ. Наредна 24 сата очекује 

се 100-годишњи максимум икад забележен кад су у 

питању и водостаји река Врбас, Босна, Дрина, Сава, 

Колубара... па касније и Дунава, низводно од 

Београда.  

 

До суботе изјутра евакуисано је преко 4,000 људи из 

Обреновца и приградских насеља. Међутим, вода се 

не повлачи. Пукао је ноћас одбрамбени насип код 

термоцентрале у Обреновцу, која обезбеђује преко 

70% струје за целу Србију.  

 

Рано јутрос, утврђен је додатни и резервни насип код 

силоса у Шапцу и селу Црна Бара, али тренутно је 

историјски максимум водостаја Саве од преко 680 

cm.  

 

 

 
 

На наш позив, дијаспора се "дигла на ноге". 
Хвала свим људима добре воље. Настављамо 
даље. Срби за Србе су у току дана испоручили 
неколико стотина килограма најразличитије 
хуманитарне помоћи у сарадњи са 
Жандармеријом Србије угроженим људима у 
околини Обреновца. 
 

 

СЗС пружили 

прву помоћ  
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Такође, истичемо и несебичну помоћ добровољаца 

који су стигли из Русије како би били на услузи и 

помоћи људима у Обреновцу, граду који је потпуно 

евакуисан и потопљен у једној од највећих 

природних катастрофа које су задесиле Србију.  

СЗС пружили 

прву помоћ  
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У Косовској Митровици је организовано 

прикупљање хуманитарне помоћи за становништво 

угрожено у поплавама у централној Србији. 

Хуманитарну акцију су покренули студенти 

Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици, а у акцију се јако 

брзо укључио велики број грађана као и 

представника локалне самоуправе.  

 

Грађани су донирали храну, флаширану воду, 
средства за хигијену, лекове, ћебад и одећу и већ 
данас је пут централне Србије кренуо шлепер, 
мањи камион, као и комби пун хране.  
 

У Косовској Митровици је владало огромно 

интересовање за хуманитарну акцију, а у прилог тој 

чињеници говори да је сва наведена количина 

помоћи прикупљена за свега неколико сати. 

 

 

Ово није крај што се тиче хуманости житеља 

Косовске Митровице, јер  је на седници кризног 

штаба Косовске Митровице, одлучено да запослени у 

општини издвоје по једну дневницу као вид помоћи, 

а исто су најавили и запослени у просветним 

установама. 

 

 
 

Хуманитарна акција се наставља сутра, у згради СО 

Косовска Митровица, са приоритетом у сакупљању 

хране и опреме за бебе. 

 

Списак прикупљене помоћи: 
 
1. Ћебад и душеци - 390 пакета; 2. Гардероба - 985 

пакета; 3. Обућа - 121 пакет; 4. Памперс пелене - 50 

пакета; 5. Хигијена - 63 пакета; 6. Лекови - 3 пакета; 
7. Храна - 73 пакета; 8. Храна за бебе - 27 пакета;   
9. Играчке - 1 пакет; 10. Вода - 107 пакета од 1.5l, 41 

балон од 10l и 250 балона од 6l 11. Млеко - 38 пакета 

 

 

Стиже 

помоћ са КиМ  
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Србија је на ногама. До сада је из катастрофално 
поплављеног Обреновца и околних насеља 

евакуисано 25,000 људи, деца, стари и болесни. 

Међутим, тамо је остао и даље велики број људи, 

који чувају оно муке која је остала, а коју су 

годинама градили. Сабласно је. Нема струје, воде, 

прилази из чамаца дозвољени су само полицији. 

Полиција чува објекте од могућих пљачки.  

 

СРБИ ЗА СРБЕ су данас наставили са доставом 
помоћи. Дијаспора је до сада обезбедила преко 
90.000 евра само преко наше организације. Нема 

стајања. Ова катастрофа која нас је задесила, догађа 

се једном у 1.000 година. До среде се очекују још два 

поплавна таласа. Угрожени су сви делови леве и 

десне стране Саве од Ср.Митровице до Београда. 

Надамо се да ће 50 насипа, које је преко 12.000 

волонтера претходних дана изградила (са џаковима), 

издржати.  

 

 

 
 

 
 

Помози Боже и хвала свим добрим људима широм 

света на помоћи и подршци. 

 

 

СЗС прикупили 

90.000 €  
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Чланови и донатори Хуманитарне организације 
Срби за Србе из Чикага организовали су у недељу 

18. маја у књижари Бубамара у Чикагу велико 

добротворно вече на којем су прикупљене донације 
за помоћ угроженим подручјима у Србији и 
Републици Српској погођени великом природном 

катастрофом. Прикупљено је укупно $ 13.448 уз 

договор да ће се велика помоћ тек прикупљати у 

наредном периоду. Догађају је присуствовала тв 

екипа Радио Телевизије Србије и локална ABC 7 
телевизија. 

 

 
Члан СЗС Петко Петровић – интервју 

 

Донације у САД и Канади: 

PayPal (USA): szsamerika@gmail.com (indicating'' 

fight against the floods'') - www.serbsforserbs.org  
Checking acct info (USA)   Domestic wires: 121000248 
 Acct# 5765278378   

International wires: WFBIUS6S Bank Name: 
Wellsfargo NA. Address: 420 MONTGOMERY 

STREET, SAN FRANCISCO,CA. 94163.   

Mail donation: PO Box 34206 Chicago, IL. 60634 

USA. 

 

 
 

Срби у Чикагу су показали солидарност са својим 

пострадалим народом у поплављеној Србији 

окупивши се у великом броју у књижари "Бубамара" 

и сакупивши за кратко време вредну хуманитарну 

помоћ која ће бити послата у Србију преко 

организације "Срби за Србе". Држављани Србије у 

Чикагу и њихови пријатељи показали су велико 

интересовање да помогну жртвама поплава у Србији. 

Овако је било у јединој српској књижари у Чикагу 

Бубамари, где људи стално долазе да оставе помоћ. 

Средства скупљена на овом догађају биће послата у 

Србију преко организације Срби за Србе. 

 

 
Власници књижаре кажу да су веома задовољни 

одзивом 

Помажу Срби 

из Чикага  
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„Ја сам презадовољна одзивом наших Срба у Чикагу. 

Ово не може нико сам да ради, ово можемо сви 

заједно, јер ситуација је катастрофалних размера", 

каже Биљана Миљковић,  сувласница књижаре. 

 

 
 

„За нас је велико задовољство да можемо да 

отворимо наша врата овим дивним момцима и 

девојкама који толико раде и толико труде да 

помогну што више људима који су у невољи у 

Србији", каже др Јован Чупић, сувласник књижаре. 

Помоћ се прикупља и преко цркава и манастирима 

на територији Чикага након што је апел упутила 

средњезападна-новограчаничка епархија. 

 

 
 

„Нама је било важно да ово организујемо да би наш 

народ могао да лично донира новац и да заједнички 

да подршку нашима. Јер тешко је седети кући и 

гледати вести, а овако можемо сви заједно да 

подржимо наш народ", каже Петко Петровић, 

организатор донаторске вечери. 

„Очајни смо и тужни, зато су људи и дошли да 

помогну. Поносна сам на своје пријетеље и грађане 

Чикага, одушевила сам се колико је људи дошло и 

отворило своја срца и новчанике да помогну", каже 

Желимирка Лалушић. 

„Сваки град нам је битан, свако има некога у неком 

граду. Ми одавде дајемо све што можемо, а народ у 

Србији не стаје, па не смемо ни ми. Радимо све што 

можемо одавде да им помогнемо, а надам се да ће 

помоћ отићи најбрже могуће", каже Светлана 

Петровић. 

 

 
 

Генерални конзулат Србије у Чикагу отворио је 

специјалан рачун за сакупљање помоћи за 

пострадале. 

„Генерални конзулат је отворио још у петак рачун на 

који сви грађани на територији САД-а могу да 

уплате. То је јединствен рачун и сви који желе 

директно да своја новчана средства упуте 

пострадалим подручјима у Србији, могу то да ураде 

преко нашег рачуна. У међувремену је омогућено и 

да се преко пејпала уплате новчана средства за 

угрожена средства у Србији", каже Дејан Радуловић, 

конзул жеран Србије у Чикагу. 

 

На хуманитарном скупу у књижари Бубамара 

прикупљено је 9.000 долара за само два сата. 

Догађаји у Србији привукли су пажњу америчких 

медија, тако је екипа ABC-ја уживо извештавала са 

овог догађаја. 

Помажу Срби 

из Чикага  
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Данас су чланови Хуманитарне организације Срби 
за Србе из Републике Српске били у Новој Јањи 
код Бијељине где су однели пун комби и 
аутомобил помоћи у виду средстава за 
дезинфекцију, воде, хране, пелена, варикине, 
гардеробе итд. која је уз другу помоћ раздељена 

равномерно на 800 домаћинстава! 

 

 
 

 

 
 

 
 

Вишак помоћи је преусмерен на саму Бијељину. 

Велико хвала свима који су помогли акцију, 

настављамо даље, а и тек планирамо значајна 

средства да усмеримо ка Републици Српској! 

 

 

Пристиже 

помоћ за РС  
Пристиже 

помоћ за РС  
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Српска дијаспора уз учешће великог броја донатора 

из Србије, прикупила је у последња четири дана 
преко 200.000 евра донација кроз хуманитарну 
организацију ''Срби за Србе''. Преко 3.000 
донатора широм света подржало је ову акцију, а 

списак свих донатора налази се на званичном сајту 

www.srbizasrbe.org.  

 

 
 

Организација је до сада обезбедила велику 

хуманитарну помоћ за угрожена подручја у 

Обреновцу и околним селима, затим прихватним 

центрима у Београду, угроженим људима у Малом 
Зворнику, Шапцу, Бајној Башти, Крупњу, 
Смедеревској Паланци и Параћину. Такође, први 

контигент помоћи упућен и у угрожена подручја у 

Републици Српској кроз локални огранак 

организације ''Срби за Србе''. 

 

У првих четири дана са рачуна организације у 

Србији потрошено је 592.605 динара на 

најразличитију хуманитарну помоћ која је била 

најпотребнија и то: основне животне намирнице 
(вода, конзервирана храна, млеко за бебе), пелене, 
прслуци и појасеви за спасавање, пвц чизме, 
кабанице, чарапе, мајице, пешкири, пелене за 
одрасле, батеријске лампе, итд. а уједно 

прослеђена је и велика материјална помоћ у храни, 
одећи и обући од донатора из других градова у 
Србији и Дијаспори.  

 

Са рачуна организације ''Срби за Србе'' у 

Швајцарској потрошено је 5.000 швајцарских 
франка за помоћ најугроженијим подручјима у 
Републици Српској која су такође захваћена 

поплавама. Највећи део преосталог новца биће 

искоришћен у пројектима помоћи санирања настале 

штете широм поплављених градова и села у Србији и 

Републици Српској. 

 

 
 

Дијаспора је очигледно препознала вредност и значај 

Хуманитарне организације ''Срби за Србе'' што 

доказује прикупљених преко 200.000 евра у 

донацијама. 

-    Поред огромне помоћи која пристиже од нашег 

народа у иностранству, великог броја Американаца, 

Норвежана, Кинеза, Швеђана, Канађана, посебно 

истичемо велику помоћ која ових дана пристиже са 

Косова и Метохије као и Крајине, што нас чини 

изузетно срећним и поносим да будемо део српског 

народа, истиче председник организације Игор 
Рашула. 

 
Организација ''Срби за Србе'' се захваљује свим 

донаторима који су препознали тренутак да кроз 

финанијску помоћ обезбеде значајна средства за 

санирање штете проузроковане катастрофалним 

поплавама у Србији и Републици Српској. 

Стигло до 

сад 200.000 €  
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Уз несебично ангажовање господина Павла 
Марића из Бања Луке, Хуманитарна организација 
Срби за Србе из Републике Српске успјела је 

купити у велепродаји помоћ за угрожене у 
вредности од 5.000 швајцарских франака 
прикупљених од стране наше организације из 

Швајцарске: 140 пари чизама, 138 пари гумених 
рукавица, 486 литара санитара, 636 литара 
варикине, латекс рукавица 20 пакета, хирушких 
маски 60 пакета и 5.000 литара воде.  

Павле је за набројану робу обезбједио превоз из 

Бањалуке (камион и комби) и заједно са њима кренуо 

ка Добоју. 

 

 
 

Са стране организације ''Срби за Србе'', ми смо 

кренули са пуним комбијем који смо опет добили од 

Гипсстил-а са Пала.  

Покуповали смо сву воду коју смо упсјели наћи у 

Палама (452 литара), све маске које су биле 

расположиве у апотекама (1.500 комада), 40 комада 

плинских кухала са дуплим пуњенњем и сву 

варикину (3 пакета).  

 

Студенти Правног факултета су опет успјели 

скупити нешто гардеробе, хране, лијекова и 

средстава за хигијену. Њихов представник, Никола је 

кренуо са нама. 

 

 
 

Послије разних перипетија на путу и обилазница јер 

је пут М17 који спаја Зеницу и Добој у прекиду због 

одрона нашли смо се на улазу у Добој са екипом из 

Бања Луке са којима смо се први пут и срели. 

 

 
Застрашујућ призор који нас је пратио путем 

Достављена

помоћ у Добој  
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Сву робу смо читав дан дијелили по улицама, 
директно у руке тог унесрећеног народа. 

Покушавали смо што више рубних квартова 

„покрити“ као и прве спратове зграда који су 

највише страдали.  

 

 
 

Невјероватно је било гледати како људи прилазе 

нашим возилима у невјерици да им је неко дошао 

пред кућу и нуди им воду за пиће и средства за 

дезинфекцију. Тужно је било гледати како се већина 

сама ограничава на један канистер воде или један 

сапун... Били смо у насељу гдје нам је једна бака 

рекла да је само добила два хљеба прије два дана... 

 

 
 

Град се полако организује у радне водове који иду 

чистити. Још увијек смо били на улици када се један 

вод враћао кући и свратио нама да узму воду јер 

кажу када се тако увече врате закасне на сву подјелу 

па немају ништа... 

 
 

Када смо све што смо имали подијели онда смо 

кренули назад несрећни што је наша помоћ била 

само кап. Још једном велико хвала људима из 

удружења КНЕЖЕВИНА СРПСКА, пријатељима и 

фирмама које су нам помогле да од донираних 

средстава извучемо максимално за грађане Добоја, 

и то: "Вода Круна", Мркоњић Град. "Еуро Лаб" 

Бања Лука, "Крајина Лијек" Бања Лука, 

"Центрум" Бања Лука, "Гуми Центар" Бања 
Лука, "Џајић Комерц" Бања Лука и трговини 

"МАХ" Петрићевац, Бања Лука.  

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе наставља 

са акцијама помоћи угроженим породицама широм 

Републике Српске који су страдали у језивим 

поплавама пре неколико дана, а све у склопу 

глобалне акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА коју 

је покренула наше удружење. Преносимо неизмерну 

захвалност људи из Добоја свим добротворима 

широм света на несебичној помоћи коју су упутили у 

виду новчаних донација али и вредној робној 

вредности. 

Достављена

помоћ у Добој  
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Швајцарске окупили су пријатеље и чланове 

оргаизације у суботу 24. маја у Вецикону на ново 

дружење уз палачинке. Овог пута повод за окупљање 

су биле катастрофалне поплаве које су погодиле 

Србију и Републику Српску у последњих две 

недеље. На вечери прикупљено је укупно 2.100 
франака и 200 евра што ће бити искоришћено у 

великој акцији БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА коју 

је покренула наша организација. 

 

 

 
 

Поред новчаних донација прикупљен је велики 

робних донација у виду хигијененских средстава и 

дечије хране и опреме.  

 

Такође приметна је била жеља и заинтересованост 

код свих гостију да дају свој добринос за наше 

предстојеће планиране акције. 

 

др Никола Ћесаровић - председник ХО Срби за Србе 

у Швајцарској 

 

Председник организације Срби за Србе у 

Швајцарској др. Никола Ћесаровић обратио се 

присутнима и представио гостима наше планове у 

будућности везане за прикупљање донација за 

дезинфикациона средства која би требала да се 

спроведе у наредним данима, а након тога гости су 

му постављали питања како у вези саме акције тако и 

у вези рада наше организације. 

Помоћ из 

Вецикона  
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Маја Јовановић – члан Хуманитране организације 

Срби за Србе из Швајцарске 

 
 

Још да напоменемо да ће у току следеће недеље 

наша чланица Маја Јовановић сву прикупљену 

помоћ лично уручити са нашим члановима из Србије 

и Републике Српске породицама угроженим од 

поплава. 

 

 
 

 

Помоћ из 

Вецикона  
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СРБИ, РУСИ И УКРАЈИНЦИ УЗ СЗС 
 

 
 

Преко 130 радника компаније Велестрој у 

сибирском граду Тјумен у Русији прикупљало је 

донације за помоћ поплављеним подручјима у 

Србији а у склопу велике акције БОРБА ПРОТИВ 
ПОПЛАВА коју је покренула Хуманитарна 
организација Срби за Србе. Иако су 5.000 

километара далеко од своје отаџбине, велики број 

српских радника није остао нем на хиљадугодишњу 

катастрофу која је погодила Србију али и цео српски 

народ. Поред српских, у акцију прикупљања 

донација укључили су се и Руски и Украјински 

радници. Укупно је прикупљено преко 4.500 евра 
које су прослеђене организацији ''Срби за Србе'' 
за потребе помоћи породицама које су страдале од 

поплава. 

 

 
 

Овом приликом шаљемо једно велико ХВАЛА 
српским, руским, и украјинским радницима који су 

се одазвали молби наше организације.  

ПРВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
ШТЕТАМА У СРБИЈИ 

 

 
 

Данас је Влада Републике Србије изнела прве, 

прелиминарне информације о штети, поред људских 

жртава, коју је проузроковала катастрофа од 

незапамћених киша, поплава, бујица и клизишта. 

Укупно 1,2 милииона људи има штету у 39 
општина у Србији. Евакуисао је из најугроженијих 

подручја преко 31,000 људи (превасходно деце, 

жена, старих и болесних). Отворено је укупно 41 
прихватни центар. Срушено је 1,763 објекта 

различитих намена, а поплављено 2,260. Укупно 30 

мостова на магистралним и регионалним путевима, 

затим 200 мостова на другим путевима је урушено и 

преко 50 оштећено. Преко 300 пословних објеката. 

Пруге на магистралним правцима. 

 

 
 

Премијер је данас поменуо и незваничну процену о 
штети већој од 1 милијарде евра. Али, највећу 

Помоћ 

поплављеним 

Помоћ 

поплављеним 
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штету имају домаћинства. Хуманитарна 
организација СРБИ за СРБЕ је сконцентрисана 

управо на директну помоћ породицама у свим 

угроженим подручјима, од прага до прага. Након 

интервентих донација које смо већ испоручили, и са 

којима ћемо наставити, крећемо у акцију општина по 

оштина. До четвртка, на званичне рачуне 

организације у Чикагу, Цириху, Бечу, Бањалуци и 

Београду, пристигло је око 250,000 евра донација. 

Нема стајања, настављамо са још већом 

посвећеношћу. Хвала свима добротворима на 

помоћи! 

............................................................................................ 
СРБИ ЗА СРБЕ НА HUFF POST LIVE 

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе 
гостовала је данас путем видео линка на популарном 

интернет-телевизијском каналу The Huffingtong Post 
Live у склопу емисије која се бавила поплавама на 
Балкану. Члан организације Михаило Макањић 

пренео је утиске са поплавњених подручја али и 

пренео захвалност српског народа свима у свету који 

су помогли нашу заједничку борбу против огромне 

катастрофе.  

СРБИ ИЗ ЛАС ВЕГАСА ЗА ПОМОЋ 
СРБИЈИ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

 
 

У четвртак 22. маја у цркви Свети Симеон 
Мироточиви у америчком граду Лас Вегас окупило 

се скоро 200 људи у црквеном парохијском дому где 

је прикупљена велика новчана помоћ за угрожене 

породице у Републици Српској и Србији које су 

погођене огромним поплавама. Донација у 
вредности од $ 41.355 која је прикупљена у Лас 

Вегасу прослеђена је на рачун организације Срби за 
Србе из САД, а у току следеће недеље, када буду 

одражне хуманитарне вечери у још неколико 

америчких градова, новац ће бити послат на рачуне 

организација ''Срби за Србе'' у Републици Српској 
и Србији.   

 

 
 

Преносимо неизмерну захвалност људи из Србије 
и Републике Српске свим добротворима из Лас 
Вегаса који су упутили ову огромну финансијску 

помоћ угроженим подручјима а пре свега народу 

који је изгубио много у страшним поплавама.  

Помоћ 

поплављеним 
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У суботу 24. маја, екипа стручњака за хидрологију, 

геологију и грађевину - вредни чланови наше 

хуманитарне организације Срби за Србе, обишли 

су путну и водну инфраструктуру од Шапца до 
Лознице. Још на уласку у село Јарак (лева обала 

Саве) - 19 км узводно од Шапца, наишла је на 

фантастично поставњену обалоутврду, која је 

практично одбранила преко 3,000 хектара 

најплодније земље са повртарским културама, 

пластеницима и парцелама са ратарским засадом. 

Саобраћај на овом делу магистралног пута Рума - 

Шабац, одвија се успорено (само једном траком) у 

дужини од 2 км, међутим без икакве саобраћајне 

сигнализације. 

 

 
 

Прилаз Шапцу, са друмског моста из правца 

Платичева и Кленка, делује као море. Лева обала је у 

ширини од 800 м још увек под водом, док је десна 

обала између Тврђаве и моста под водом до 

одбармбеног насипа. Главна водомерна станица 

Републичког хидрометеоролошког завода је тотално 

у води, а приступ до станице, импровизованим 

пешачким мостом није угрожен. 

 

 
 

Надаље пут ка Лозници, код Шапца и села Мајур, 

сада је потпуно слободан без икаквих проблема, мада 

је на неколико места видљиво било пробијање воде 

према кружном путу из правца Церског ободног 

канала. Посебних оштећења у зонама обалоутврда 

дуж канала, није било.  

 

Очигледно је да су надлежне водопривредне службе 

општина Шабац и Богатић - свој посао изузетно 

одговорно и добро извршавале у претходним 

периодима. 

 

 

Извештај из 

западне Србије 
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Нажалост, зона Прњавора, а посебно села Јелав (у 

општини Лозница), претрпело је готово тоталну 

поплаву, изливањем реке Јадар, али и дотицајима 

вода из хипсометријски вишег залеђа, као и кише од 

преко 216 мм по метру квадратном за мање од 48 

сати. Трагови забарења, на просторима већим од 

3,000 хектара, још увек су видљиви. Блато, муљ, 

закржљале и уништене стабљике, потопљени 

пластеници, економска дворишта и др., видљиви су 

као некакав "природни хорор". Другачије није 

могуће описати оно што путник намерник може да 

види. 

 

 
 

Оштећења на путној инфарструктури, проузроковала 

су прекиде веза и комуникација, пре свега на 

локалним саобраћајницама, мада су оштећења 

видљива и уз магистрални пут Шабац - Лозница, као 

главне комуникације према Републици Српској. 

Нажалост сада се поправљају или праве каналете 

дуж асфалта за прихват кишних вода и 

атмосферилија са коловоза. 

 

 

Највeћа штета од поплава догодила се на току реке 

Јадар. Мост на Јадру између села Козјак и Горњи 

Добрић срушен је. Мост који је изграђен пре две 

године и пуштен у саобраћај, мада релативно добро 

фундиран, остао је без своје "леве" ламеле у дужини 

од 20 м. Нејасно је да је на овом делу тока корито 

Јадра потпуно хидротехнички уређено 2011. године, 

а да нити корито на овом делу, нити мост, нису 

издржали протицаје, који су се догодили.  

 

Подаци РХМЗ Србије још увек нису доступни, 

међутим, за овакве последице, одговорност би 

морали да преузму пројектанти и извођачи свих 

хидротехничких радова. 

 

 
 

Према подацима Градских органа Лознице, која 

обједињује и општине Крупањ, Љубовију и Мали 

Зворник, преко 200 клизишта, уништених 700 кућа, 

150 викендица, поплављених површина од преко 

5,000 хектара, усмрћених домаћих животиња од 

преко 20 тона (из података предузећа "Наш дом" из 

Лознице) и др., неправило је штету од 1.6 милијарди 

динара, или 16 милиона евра. Према речима 

градоначелника Лознице, то је чак више од једног 

годишњег буџета града. 

 

Остаје нада да ће држава имати разумевања и 

помоћи овој локалној самоуправи, да барем зону 

корита реке Јадар, која је годинама уназад због 

"изненадних" поплава стварала огромне и готово 

сталне штете, доведе у ред, и додатним техничким 

мерама, превентовно обезбеди од будућих 

"изненадних" поплава на њеним долинским странама 

до улива у реку Дрину. 

Извештај из 

западне Србије 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 

обезбедили су и испоручили вредну хуамнитарну 

помоћ у месну заједницу Костојевићи у општини 

Бајина Башта. Акција помоћи започета је у суботу 
24. маја у раним јутарњим часовима када је кренула 

набавка и утовар хуманитарне помоћи која је 

укључивала: 1 тона шећера, 2 тоне брашна, 750 
литара уља, 600 паковања тестенина, 200 
килограма пиринча, 120 литара течног сапуна и 
240 литара шампона у укупној вредности од 

300.230 динара. 

 

 
Чланови ''Срби за Србе'' утоварују робу у Београду 

 

У камиону који је кренуо из Београда придодата је 

донација од 1.5 тона воде коју су прикупили 

волонтери организације ''Срби за Србе'' и ''Српске 
Омладине'' на градскокм тргу у Земуну. 

Велику помоћ у транспорту ове велике робне 

донације добили смо од компаније ELEZ Transport 
team и власника фирме који је лично превозио робу 

заједно са члановима наше организације. 

 
Хуманитарна помоћ стигла успешно у Костојевиће 

 

Након више од шест сати напорног пута Ибарском 

магистралом, хуманитарна помоћ наше организације 

успешно је испоручена на крајњу дестинацију - 

месна заједница Костојевићи у Бајиној Башти. 

Велики број мештана нас је са неверицом и 

одушевљењем дочекало у касним вечерњим сатима и 

уз заједничку помоћ пренели неколико тона вредне 

помоћи породицама које су остале одсечене од 

остатка општине услед катастрофалних поплава које 

су захватиле Србије. У разговору са председником 

месне заједнице Костојевић господином 

Слободаном Митровићем упознали смо се са 

тренутним стањем и потребама људи у овом крају. 

Велики проблем представља чињеница што већина 

људи живи од производње и продаје малина чији су 

засади потпуно уништени и нестали у бујицама воде. 

 

 
 

Заједничка слика чланова Хуманитарне 
организације Срби за Србе и мештана 
Костојевића који остају да се боре и изборе са 

надљудским недаћама и проблемима у којима се 

налази велики број њихових домаћинства. 

Помоћ МЗ 

Костојевићи 
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Помози и кад Сава не буја и не уништава животе. 

Помози, не питајући се да ли ће Ноле (кад за који дан 

поново разбије Рафу) поклонити и читав наградни 

фонд Ролан Гароса. Помози и кад постаје јасно да 

Тимберлејк није јавно признао да је Србин и Босанац 

и Хрват и, штавише, човек, и да Роналдо ипак није 

дао не знам колико својих милиона Обреновчанима. 

И кад се ИПА фондови не отварају или се отварају, 

али не ускоро, и кад је мало ко у стању да из цуга 

протумачи ту скраћеницу. И кад колају приче да 

неко већ злоупотребљава помоћ, и кад медији нису 

пуни предања после којих суза сузу стиже, и кад... 

како неко рече, проради ген опадања интересовања.  

 

Истина, у невољи се човек види какав је. Што не 

значи ваљда да је треба прижељкивати да бисмо се 

показали. 

 

Саговорник „Гласа Русије“ је Игор Рашула, 

председник неполитичке, непрофитне, невладине 
и потпуно јавне организације „Срби за Србе“, на 

чије рачуне не престају да стижу донације из 

буквално целог света, организације која од првих 

дана доставља велику помоћ угроженима од поплава 

и дуги низ година покушава да се „суочи са 

тенденцијом тихог изумирања Срба у отаџбини, и да 

помогне сваку српску породицу са петоро и више 

деце на просторима бивше Југославије. Речју и 

делом“. 

 

Хвала вам, Игоре, што сте нашли време за нас и, пре 

свега, чиме се тренутно баве „Срби за Србе“? 

 

Пре свега, хвала вама на позиву и великој 
подршци коју нам пружају људи из Русије, како 
Срби тако и Руси. То је заиста једна велика част 
коју смо добили и јако велика обавеза и 
одговорност за помоћ угроженима у поплављеним 
подручјима у Србији и Републици Српској.  
 

Тренутно наша организација испоручује ону прву 
ургентну помоћ у виду хране, воде, лекова и 
других најосновнијих потрепштина, како би људи 
којима је одсечена и струја и вода и било какав 
нормалан доток саобраћаја просто били у 
могућности да добију оно најосновније – брашно, 
уље, шећер, воду, конзервирану храну, топлу 
одећу, обућу, како би овај први талас кризе 
успешно пребродили. А након тога, већ смо 
почели да припремамо пројекте, који ће 
обезбедити, надамо се, да јако велики број људи 
добије сређена домаћинства, поправљене штале, 
обезбеђене машине за бављење пољопривредом 
итд. 

 
Рекао бих слободно да су „Срби за Србе“ на неки 

начин незванично најтранспарентнија хуманитарна 

организација. И нису то само моја запажања. 

Навешћу недавни пример донора у Лас Вегасу, који 

су већином гласова одлучили да њихова помоћ (више 

од 40.000 долара) буде прослеђена управо на рачун 

ваше организације. 

 

Интервију за 

„Глас Русије“ 
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Јесте, и нас је та вест изненадила. Нисмо ни знали 
да ће уопште бити било какво гласање. Нити смо 
знали да су се људи организовали, окупили. 
Заиста смо и више него почаствовани. 
 
Не волим да кажем да смо ми било шта „нај“, али 
свакако се трудимо да та транспарентност буде у 
првом плану истакнута у апсолутно сваком 
сегменту. Како у примању новца, тако и у 
трошењу новца. Дакле, скенирањем рачуна, 
приказивањем списка донатора, приказивањем 
слика са акција. Тако да све те информације 
људи, донатори или било које државне службе 
могу да провере ван контекста са нама, на лицу 
места. Да ли су људи заиста добили помоћ, да ли 
је новац заиста пребачен преко банке итд. 
Трудимо се да наш рад буде апсолутно отворен, 
доступан свима, и онима који су донирали и који 
нису донирали. Ми ту неку праксу 

транспарентности имамо скоро од самог почетка, 
од самог настанка наше организације. 
 

Ми смо такође истакли да ми у принципу нећемо 
радити ништа на своју руку, већ ћемо сарађивати 
апсолутно са свим и организацијама и 
институцијама, како би та помоћ заиста добила 
онај прави ефекат и дошла до што већег броја 
људи. Нама је најбитније да тај новац који 
трошимо заиста буде утрошен на најбољи могући 
начин, на најисправнији могући начин, што је 
промена и разлика у односу на неке претходне 
акције и претходна масовна скупљања новца, где 
нажалост и држава и организације које су се 
бавиле сакупљањем новца нису могле, хтеле и 
биле у стању да заиста прикажу како је новац 
потрошен, да се покажу рачуни и да се 
једноставно оправда то поверење које су они 
стекли. 
 

Само у мају, тачније од 16. маја прикупљена је скоро 

половина новца (око 300.000 евра) који сте имали на 

рачунима од 2006. године. И ако сте раније 

поставили условни циљ за ову годину од 200.000 евра, 

сад се већ надате милиону. 

 

Свакако да нисмо очекивали толики прилив 
средстава. Ми смо до тог 16. маја били једна јако 
мала организација која се трудила да ради неке 
велике ствари, велики број пројеката широм 

Балкана за помоћ породицама са петоро и више 
деце. Просто, осетили смо потребу да треба да се 
укључимо. Али свакако да нисмо очекивали 
толико поверење људи и толики одазив. 
Апсолутно смо спремно прихватили тај изазов и 
мислим да смо до сада максимално учинили све 
што је у нашој моћи да оправдамо то поверење. 
Успели смо да премашимо те неке планиране 
приходе у току читаве године за неких десетак 
дана и на једном од састанака наше организације 
одлучили смо да подигнемо ту неку цифру, коју 
желимо да прикупимо ове године и и да је 
искористимо за помоћ угроженима у 
поплављеним подручјима. Да ли ћемо успети да 
прикупимо милион евра, не знам, а ако 
прикупимо два-три милиона, тај циљ ће да иде на 
50 милиона. Па ето, дај Боже да заиста буде и 
толики одазив људи. 
 

 
 

Како подстаћи велики број људи да помажу кад 

нема катастрофа? 

 
Нажалост, то је јако велики изазов и јако је 
тешко пробудити у људима неку жељу, потребу да 
се укључе када је ситуација, да кажемо, 
нормална. Из нашег искуства знамо да је и пре 
ових поплава ситуација била јако тешка, јако 
лоша. И апеловали смо и молили смо да се људи 
укључе, да се укључе државне институције, да 
нам омогуће да добијемо на пример приступ СМС 
бројевима да можемо да прикупљамо донације. 
Све је то некако било у неком другом, трећем 
плану. Није било изводљиво, није било могуће, 
није било неке посебне жеље за ангажовање. Али 
на нама је да покушамо да анимирамо људе да се, 

Интервију за 

„Глас Русије“ 

Интервију за 

„Глас Русије“ 
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и када се када се ови проблеми са поплавама 
реше, укључе у неке наше стандардне акције, 
стандардне пројекте помоћи породицама са 
великим бројем деце, како бисмо задржали тај 
неки континуитет и просто унапредили и наш рад 
и помогли што већем броју породица. 
 

 
Игор Рашула, 

 председник Хуманитарне организације Срби за Србе 

 

Слажете се да први проблем у донирању није 

нежеља да се помогне, већ страх да средства неће 

бити наменски искориштена. 

 
Наравно, то је проблем број један. Ми увек 
истичемо и тражимо од људи да пазе коме дају 
новац, да проверавају да ли је тај новац заиста 
отишао тамо где је речено. Између свих тих 
провера не изузимам и нашу организацију. И зато 
тражимо од људи, не морате да се залећете, 
пошто-пото да учествујете у нашим програмима, 
већ за почетак да видите како ми то радимо, па 
онда, ако мислите да је то заиста потребно, 
добродошли сте да се укључите. Са становишта 
наше организације, ми апсолутно разумемо страх 
и бојазан великог броја људи, зато што до сада 
смо имали прилике да видимо јако велики број и 
организација и државних институција које су у 
свим недаћама последњих 20-25 година јако често 

узурпирале ту помоћ и користили их на нека, да 
кажемо, ненаменска средства и за неку своју 
личну корист и добит. И људи који су неколико 
пута и неколико десетина пута преварени 
једноставно не желе више да учествују у таквим 
стварима, што је просто разумљиво с њихове 
стране. 
 

„Срби за Србе“ имају своја представништва у 

Америци, Швајцарској, Аустрији... Нема их у Русији. 

 

Нажалост, нема их. Имамо неколико пријатеља 
организације, што Срба што Руса, али нажалост 
нисмо још успели да званично региструјемо 
организацију, нити да имамо неке званичне 
представнике. Ми се већ неколико година 
трудимо, покушавамо да ступимо у контакт са 
српском заједницом и кроз нашу цркву тамо и 
кроз пријатеље. Али из неког разлога све то 
тешко иде. Пре свега, та комуникација, 
спремност људи да посвете можда неко своје 
слободно време у акцијама. Али исто тако 
ситуација у неким крајевима Русије је такође 
тешка. И са нашег становишта апсолутно је 
разумљиво да се људи у Русији организују између 
себе и помажу свој народ, јер и у Русији је јако 
велики број породица које је угрожено и којима је 
потребна помоћ. Ми се трудимо да нешто у 
српској заједници организујемо, да окупимо људе 
и до сада смо заиста учинили један велики корак 
напред, јер смо пре свега анимирали велики број 
Руса да се финансијски укључе у наш пројекат и 
то је резултирало сада донацијама од скоро 25 
хиљада евра, што је заиста фантастично и за 
сваку похвалу и апсолутно сваку нашу 
захвалност људима у Русији. 
 

Најважније је управо то, да и ви и ми пренесемо 
захвалност како руском народу, тако и српском 
народу, тако и свима који су из Русије, који су нас 
подржали. Специјалним екипама које су дошле у 
Обреновац, са којима смо такође сарађивали на 
терену у извлачењу људи. Значи, једна велика 
братска помоћ и велика братска љубав, можда 
рећи и хришћанска љубав која нас спаја и везује 
још једном се показала на делу и примеру. То нас 
веже и обавезује да и у наредном периоду, кад год 
је било каква криза, кад год је било какав 
проблем будемо једни уз друге. 

Интервију за 

„Глас Русије“ 
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У среду, 28. маја активисти хуманитарне 
организације “Срби за Србе”, одвезли су и 

донирали вредну хуманитарну помоћ у Лајковцу коју 

су предходне две недеље прикупљене као помоћ за 

становништво угрожено у поплавама у том делу 

Србије.  

 

 
 

 

 
 

Помоћ се састојала од играчака за најмлађе, хране за 

бебе и децу, неколико паковања пелена и основних 

хигијенских средстава, гардеробе за децу и одрасле, 

20 пакета воде, хране и основних животних 

намирница. 

 

Помоћ је предата госпођи Ружици Срећковић 

испред Црвеног крста Лајковац, из кога се иначе 

део средстава прослеђује и у огранак црвеног крста у 

Мионици.  

 

 
Чланови СЗС са Ружицом Срећковић из Црвеног 

Крста Лајковац 

 

Током краткотрајног разговора сазнали смо да је и 

овај део Србије био погођен веома јаким 

елементарним непогодама тако да ће и убудуће свака 

помоћ бити добродошла, а највише приликом 

обнављања кућа, које су катастрофално оштећене у 

не малом броју. 

Помоћ за 

Лајковчане 
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У организацији Светосавске мисионарске 
заједнице из Врбовца и Хуманитарне 
организације „Срби за Србе“, почев од летњег 

Светог Николе, у Смедеревском крају је почело 

прикупљање хуманитарне помоћи за Крупањ. 

Прикупљена је прилична количина помоћи, пре свега 

флаширане воде, конзервиране хране, хране за бебе, 

хигијенска средства, хемијска средства за чишћење и 

прање, ћебад, одеће за децу... и свега осталог 

најпотребнијег за угрожена подручја.  

У понедељак 26. маја 2014. год. из Врбовца, уз 

благослов оца Душана, кренули смо путем Крупња, 

до краја натовареним комбијем и аутом караваном, 

такође пуним хуманитарне помоћи.  

 

 
 

Путовање до Шапца је протекло без већих проблема. 

Кренули смо на Цер. Комби који је услед терета, 

само неколико центиметра подигнут од земље, 

донекле је успешно газио неравне Церске друмове. 

Одолевао је негде до четрдесетак километара до 

Крупња. И тада је усред планинске недођије 

испустила гума. Велики проблеми који су потом 

настали су некако превазиђени, пре свега 

захваљујући помоћи тамошњих мештана и путара 

који праве и поправљају пут. И тако смо са 

замењеним точком наставили даље. 

 

 
 

Искористили смо прилику да обиђемо споменик 

јунацима Церске битке. Слава им! ВАША ДЕЛА СУ 
БЕСМРТНА ! 
 

 
 

Пут постаје све лошији и лошији, тако да је све до 

Крупња била права реткост видети асфалтиран део! 

Долазимо и до деоница које су много оштећене услед 

поплава и одрона. 

Петнаестак километара пре Крупња небо се 

наоблачило, мрак усред дана! Почиње да пада јака 

киша, чак и град! 

Пријатељи и 

СЗС за Крупањ 



 

 

 

Месечни извештај за мај 2014.                       Хуманитарна организација Срби за Србе 27 

 

Путем се јако брзо поново стварају бујице, тако да 

ствар изгледа озбиљно, јако брзо се нагомилавају 

веће количине воде на путу, који је већ на доста 

места одроњен! Тако да улазимо у град под јаким 

пљуском. 

 

 
 

После скоро шест сати пута долазимо и до центра 

Крупња и улазимо у двориште цркве. Тамо нас 

дочекује окупљен народ. Одмах почињемо са 

истоваром хуманитарне помоћи. 

 

Хвала Богу, па је киша после краћег времена 

престала. Да је наставила још сат, два том јачином 

верујем да бих Крупањ био поново у великим 

проблемима. Када смо уручили сву хуманитарну 

помоћ, одлазимо у обилазак града! Видели смо слике 

и снимке на телевизији али кад видите ово уживо 

стварно остајете затечени призорима праве 

катастрофе!  

 

 

 
 

Доста кућа је тотално уништено, многе су оштећене, 

путеви уништени, одрони на много места... град је 

претрпео велико разарање. 

 

 
 

Становништву Крупња које је погођено овом 

катастрофом је потребна свака врста помоћи. За сада 

пристиже помоћ са свих страна, само се бринемо да 

не прође еуфорија и Крупањ буде заборављен. То не 

смемо да дозволимо.  

 

Овде је потребна дугорочна помоћ. Хвала свима који 

су учествовали у овој акцији. Знамо да је то само кап 

у мору у односу колико је тамо потребно али ће 

некоме сигурно значити. Посебно се захваљујемо 

свим Врбовчанима и Друговчанима који су се 

одазвали позиву за прикупљање хуманитарне 

помоћи. 

 

Ненад Милојевић, Смедерево 

Пријатељи и 

СЗС за Крупањ 
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31. маја у малом банатском селу Бочар код Кикинде 

организован је ХУМАНИТАРНИ СПОРТСКИ 
ДАН ЗА ПОСТРАДАЛЕ У ПОПЛАВАМА широм 

Србије. На кошаркашком такмичењу су чествовала 

деца из Бочара, Новог Милошева, Кикинде, 

Кумана и Новог Бечеја.  

 

 

 
 

Сав добровољни прилог који је прикупљен од стране 

деце и њихових родитеља у укупном износу од 
8.975 динара уплаћен је на рачун Хуманитарне 
организације Срби за Србе у склопу акције БОРБА 
ПРОТИВ ПОПЛАВА, све са циљем да се што већи 

број људи широм Србије и света укључи у ову 

акцију! 

 

 
 

 
 

Велико хвала ВЕЛИКИМ људима из малог 

банатског села Бочар! 

Хуманитарни 

дан у Бочару 
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У препуној сали Рилпарка у Базелу, протеклог 

викенда одржано је хуманитарно вече којем је 

присуствовало око 400 посетилаца а прикупљено је 

15,623.55 франака које су намењене унесрећенима 

од поплава. Сав новац са хуманитарне вечери биће 

прослеђен посредством хуманитарне организације 
Срби за Србе. 

 

 
 

Организатори вечери били су Новица Павковић, 
Александар Пауновић, Драган Лукић, Игор 
Цекић, Вања Вуловић, Златко Живковић и 
Дејвид Августиновић. Свој хуманитарни допринос 

дали су учесници у програму рок бендови: 

Тестамент и Параграф, вокални солисти: Мића 
Коларевић Коле, Јелена Јаковљевић, оркестар 

Милана Јовановића Маће, хармоникаш Аца 
Билић и први ансамбл КУД "Кикац" из Базела, које 

је публика топло поздравила и уз које се одлично 

забавила. 

 

Присутне је поздравио конзул Радивоје Радојевић, 

који је између осталог истакао дивљење и спремност 

дијаспоре да и у овим тешким, тренуцима које 

Србија и Република Српска преживљавају помогну. 

 
Српски конзул у Швајцарској г. Радивоје Радојевић 

 

Дошао сам са другарима да дам свој допринос и 

помогнем да се прикупи што више новца за 

настрадале од поплава у Србији и Републици 

Српској. Драго ми је да видим да се толико наших 

људи одазвало апелу да присуствује овој 

хуманитарној вечери. Све за Србију и Републику 

Српску - рекао је за "Вести" Милан Балтић из 

Цириха. 

 

- И ми смо својим доласком дали допринос овој 

хуманитарној вечери. Наше мало је велико за оне 

људе који су изгубили све што су годинама стицали. 

Мислимо да предстоји дуг пут до потпуног опоравка 

земље и да ће оваквих хуманитарних вечери бити 

још, а ми смо спремни да их подржимо - рекли су 

млади фудбалери ФК Београд из Базела који су на 

уласку у салу донирали новац. 

 

Желимо и овом приликом да се од срца захвалимо 
свим учесницима и спонзорима који су нам 

помогли да са успехом реализујемо ову хуманитарну 

активност за наше у отаџбини - истакао је 

председник КУД "Кикац" Александар Пауновић. 

Он се захвалио се Генералном конзулату Србије у 

Цириху, учитељу Ивици Хорватићу, дневном листу 

,"Вести", Живковић транспорту, фирми Миро-

кредит..., и свим који су помогли својим бесплатним 

радом. 

Стиже помоћ 

из Базела 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у 
Швајцарској организовала је ново добротворно 

дружење у петак 30. маја у просторима СКД-у 
Дибендорф, када је прикупљен износ од укупно 

CHF 1,550.00 намењен помоћи пострадалим 
подручјима у Србији и Републици Српској. 
Неизмерно хвала малим уметницима из хора 
Циришки славуји, које је предводила 

виолинисткиња Милица Лазић, затим нашем 

виртуозу на класичној гитари Луки Стаменковићу 

као и шармантним сестрама Бисери и Милени 
Тасић, које су отпевале неколико изворних српских 

песама.  

 

 
 

 

 
 

Такође свима који су уприличили вече својим 

доласком и који су пружили поверење и подршку 

раду наше хуманитарне организације, желимо још 

једном да се захвалимо од срца. 

 

 
 

 
 

Позивамо све Србе и пријатеље организације из 

Швајцарске да нас контактирају ради даљих 

договора и координације око будућих донаторских 

окупљања и вечери како би се у што хитнијем року 

прикупила неопходна помоћ за поплављена подручја 

у Србији и Републици Српкој – 

szssvajcarska@gmail.com. 

  

Подршка Срба 

и из Цириха 
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Уништени дом породице Милинковић 

 

Чланови и пријатељи Хуманитарне организације 
Срби за Србе заједно са студентима Правног 
факултета прикупили су помоћ у виду гардеробе, 

хране, средства за хигијену и др. за шесточлану 
породицу Милинковић из Подградца у близини 

Братунца. За породицу Стојана Милинковића нас је 

једна од наших донаторки обавијестила. 

 

 
 

Милинковићи су избјеглице из Сребренице. У 

Подграцу, 3 километра од Братунца су купили 

комадић земље и направили кућицу. Стојан и 

супруга имају четири кћерке. Он нигдје не ради али 

љети, пошто је молер успије радећи приватно нешто 

зарадити. Супруга је једина запослена. Ради у 

хладњачи, у Братунцу, тако да њих шесторо живе од 

550 КМ мјесечно. 

 

Поплаве нису пуно погодиле Братунац. Тамо су 

клизишта погодила и оштетила нека села. Подграц је 

једно од ријетких насеља на тој општини које је 

имало проблема са поплавама. Међутим једино су 

Милинковићи настрадали. 

 
 

Док је комшијама земља поплавила, Стојану је 

бујица однијела и кућу и тај комад земље који је 

имао. Остао му је мали комадић и ћошак куће само. 

Све што су имали бујица је однијела. У том ћошку 

куће које је остало су једино нашли фрижидер и 

електрични шпорет. Општина Братунац им је одмах 

изашла у сусрет и смјестила их у приватни смјештај 

за који плаћају кирију. Општинске власти мимо тога, 

траже парцелу да им купе а приватници су се 

организовали да када се земљиште обезбједи, 

донирају материјал за нову кућу. 

 

Студенти Правног факултета су се и овај пут 

потрудили и скупили пуно ауто гардеробе, хране, 

средстава за хигијену и још много тога. Са 

скупљеном помоћи и једним волонтером са 

факултета смо кренули за Братунац.  

 

 

Нашли смо Милинковиће, испорчили им поменуту 

помоћ и договорили се да нам се јаве ако им буде 

нешто потребно за довршетак новог дома. 

Срби за Србе  

у Братунцу 
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Тродневна посета Хуманитарне организације Срби 
за Србе српској Крајини која је за циљ имала посету 

и помоћ повратничким породицама успешно је 

завршена. У склопу до сада највеће акције на 

подручју Крајине посећено је петнаест вишечланих 

породица које броје укупно 51 дете, а обезбеђена 
помоћ у вредности је од 14.000 €.  

 

Целокупну акцију свакако не би било могуће 

спровести без велике помоћи свештенства и 

монаштва Епархија Далматинске и Горњо-
карловачке, којима се и овом приликом 

захваљујемо на свесрдној помоћи и указаном 

гостопримству.  

Такође захваљујемо се и свештенству цркве Светог 
Ђорђа са Бановог Брда, који су помогли нашу акцију 

донацијом педесетак књига православне садржине, 

које смо поделили најмлађима у Крајини.  

 

 
Ћалићи у свом дому са новим шпоретом на дрва 

Први део акције спроводимо на територији 
Далмације посетом од раније нам познатој 
породици Ћалић из села Бргуд крај Бенковца. 

Шесточлану породицу смо у два наварата до сада 

помагали. Стање у овој породици се донекле 

поправља, па смо решили да их помогнемо 
куповином шпорета на дрва у вредности од 470 €.  

 

 
Породица Тишма испред свог породичног дома са 

члановима организације 

 

Посетом породици Тишма из Ивошеваца крај 

Кистања настављамо даље. Породицу чине родитељи 

Дамир и Сања, Дамиров брат Зоран и мајка 

Љубица и деца Бобан (7 год.), Дарија (5), Јаков (1). 

Породица Тишма се скоро вратила из Србије у 

Крајину. С обзиром да се баве озбиљним узгојем 

оваца, договорено је да им помогнемо куповином 
половног мањег трактора у износу од 1.500 € како 

би још више развили постојећу породичну 

делатност.  

 

Након тога у истом селу долазимо поново до 
четворочлане породице Вујасиновић. Отац 

Далибор, мајка Николина и деца Јован (4) и 

Анђелина (8) чине ово домаћинство. Породицу 
Вујасиновић смо помогли у једној од претходних 

акција куповином материјала за доградњу штале. С 

обзиром да је од тад стадо оваца већ доста увећано и 

да постоји нова потреба за проширење капацитета за 

смештај оваца, одлучено је да се Вујасиновићима 

поново набави материјал за шталу у вредности од 
око 800 €. 

СЗС за Васкрс 

у Крајини 
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Најмлађи Вујасиновићи Анђелина и Јован у Кистању 

 

Иначе, захваљујемо се и Далибору, који нам је 

изашао у сусрет и био нам возач по неприступачним 

поддинарским пределима у којима смо обилазили 

преостале породице наредног дана.  

 

 
СЗС  са породицом Модринић испред њиховог дома 

 

Задржавамо се још увек на подручју око Кистања и у 

селу Радучићу посећујемо седмочлано 
домаћинство Модринића (родитељи Жељко и 

Звездана, бака Марија и деца Жељана (22), Јована 
(21), Душко (18)). Ова породица се бави 

сточарством, односно узгојем крава и даљом 

продајом добијених производа. С обзиром да се због 

разноразних непредвиђених околности фонд крава 

које су узгајали свео на свега пет, договорена је 

куповина краве вредности око 1.000 €.  

 
Отац Мића и мала Марта Калат шаљу поздраве 

свим донаторима организације 

 

У истом селу Радучићу обилазимо породицу Калат 
и млади брачни пар Мићу и Сању и њихово двоје 

деце Марту (3 год.) и Марију (3 месеца). Ова 

скромна породица живи у кући која им је пре 

неколико година позајмљена на коришћење до 

даљњег. Отац Мићо се бави аутопревозом, али као у 

свугде посла скоро да и нема, па је резервна солуција 

бављење узгојем телади и даљом продајом. Како би 

успели у тој намери, договор је да им наша 

организација помогне набавком два телета у 
вредности од око 1.000 €.  

 

 
Бојанићи заједно са предствницима организације 

 

Након подручја Кистања, активности селимо на села 

око Книна. Прва породица коју обилазимо јесте 

породица Бојанић из села Рашковићи. Ово велико 

СЗС за Васкрс 

у Крајини 

СЗС за Васкрс 

у Крајини 
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домаћинство чине родитељи Александар и 

Данијела, деца Тодор (13), Верољуб (3) и Иван (1) 

и брат од Александра Зоран, њихов отац Васиљ, 

мајка Маријана и бака Марија. Незапослени су и 

преживљавају од социјале. Баве се пољопривредом и 

стоком и имају неколико коза. С обзиром да им је то 

једини извор озбиљније зараде, договорено је да им 

се у најскоријем року обезбеди помоћ у виду 
набавке 5-6 коза. 

 

 
Дмитровићи из Книна добили вредну помоћ и 

подршку од организације 

 

 
 

У самом Книну долазимо до породице Дмитровић 
коју чине родитељи Ђуро и Мирела, бака Јелица и 

деца Соња (19), Ивана (14) и Давид (9). Ова 

породица се скоро вратила из Србије и живи у 

трошној кућици у Книну.  

Отац породице се бави земљорадњом и сточарством 

у селу Бискупија недалеко од Книна и на тај начин 

остварује додатн извор прихода за своју породицу. 

Стога је договорена куповина половне фрезе у 
вредности од 1. 200 € која је успешно испоручена 

непосредно пре наше посете.  

 

 
Најмлађи Катићи са донацијом организације  

Срби за Србе у свом дворишту 

 

У већ поменутом селу Бискупија посећујемо две 

породице. Прва породица је породица Катић коју 

осим родитеља Зорана и Жељке чине и њихово 

четворо деце: Павле (12), Миа (10), Лана (8 год) и 

Саша (6). Ову породицу смо такође помогли 

набавком половне фрезе у вредности од 1.200 €, с 

обзиром да имају доста плодне земље коју могу 

обрађивати. Отац Зоран се успешно бави и 

лимарско-браварским радовима и за кратко време је 

успео већ да за добијену фрезу сам направи и 

прекопотребну приколицу.  

 

 
Донирана половна фреза и за породицу Трескавица 

СЗС за Васкрс 

у Крајини 
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Друга породица коју посећујемо у Бискупији јесте 

породица Трескавица. Родитељи Мики и Сања 
имају три малолетне ћеркице Анђелу (10), Петру (8) 

и Марију (5). Пољопривреда је и породици 

Трескавица главни извор прихода, тако да је 

обезбеђивањем половне фрезе у вредности од 
1.200 € шанса да ти приходи буду подигнути на 

знатно већи ниво доста увећана.  

 

 
Фреза за породицу Вуковић из села Голубића 

 

Последња породица коју смо обишли тог дана је 

била породица Вуковић из Голубића. Ову 

породицу чине родитељи Петар и Рада, деда Илија 
и деца Босиљка (25), Милош (20) и Иван (17). 

Нажалост, у овој породици је ситуација доста тешка, 

с да су деца Босиљка и Иван тешко болесни. Велики 

терет издржавања породице спао је на Милоша, који 
ће се највише и служити фрезом коју смо успели 
да купимо овој породици за 1.400 €.  

 

 
Срби за Србе са породицом Баша у Далмацији 

За други дан активности на подручју Далмације 

оставили смо посете породицама Баша и 

Радуловић. Праву авантуру доживели смо док смо 

стигли у посету породици Баша, која се налази 

малтене подно саме планине Динаре у изузетно 

неприступачном планинском пределу. Ипак ни разне 

природне препреке нас нису спречиле да посетимо 

ову шесточлану породицу коју чине родитељи 

Маринко и Светлана, деца Антоније (17), 

Танасије (9), Марина (7) и Илијана (4). За ову 

породицу купљена је једна крава у вредности од 
1.000 €, која нажалост није била испоручена до 

момента наше посете овој породици.  

 

 
Велика српска породица у Далмацији  

 породична задруга Радуловића 

 

Последња породица коју смо посетили на подручју 
Далмације јесте права мала породична задруга 
Радуловића коју чине три брата са својим 

породицама: Пајо и Николина (деца: Александра 8 

год. и Ђурђа 5 год.), Мићо и Оливера (деца: 

Милица 10 год, Милена 8 год. и Огњен 5 год.) и 

Спасоје и Ђурђа (немају децу још увек).  

 

Тренутно сви живе у скромном домаћинству својих 

родитеља, док истовремено свако гради у близини 

дом за своју породицу.  

 

С обзиром да су радови на свим тим кућама далеко 

од завршетка, договор је да се за ову породицу 
достави 1.000 € за набавку потребног 
грађевинског материјала.  

СЗС за Васкрс 

у Крајини 

СЗС за Васкрс 

у Крајини 
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Помоћ стигла и код породице Шестић у Банији 

 

Тежиште трећег дана активности пребачено је на 

подручје Баније, односно Костајнице и околних 

села. Прва породица коју ту обилазимо је породица 
Шестић, коју смо имали прилике да помогнемо у 

прошлој Божићној акцији. Породицу чине родитељи 

Ђука и Љубица деца Милица (10), Милош (8) и 

Радован (6), као и Ђукини родитељи. На око велика 

кућа која је подигнута, одаје утисак да је реч о 

добростојећој породици. Међутим кућа није у 

потпуности сазидана и подигнута је пре протеклог 

рата, док су Шестићи били добростојећа домаћинска 

породица. Нажалост ратни вихор је однео све, тако 

да сад у недовршеној кући постоји свега две 

функционалне просторије у којима сви спавају. Отац 

Ђука тренутно самостално изводи радове на 

оспособљавању три просторије које су намењене 

најмлађима, а ми смо у томе помогли куповином 
грађевинског материјала у вредности од 650 €.  

 

 
Донација организације породици Тешинић - крава 

Након породице Шестић стижемо и до последње 

породице у склопу ове Васкршње акције коју смо 

лично посетили и помогли. У питању је породица 
Тешинић из села Живаја коју чине родитељи 

Зоран и Драгана и деца: Милица (8), Марко (5) и 

Марина (4 месеца). У туђој кући која им је дата на 

коришћење у свакодневној неизвесности живи ова 

скромна породица. У претходном договору са њима, 

решено је да им се купи крава вредности 950 €, која 

им је непосредно пре наше посете и достављена. 

Иако немају своје имање, краву држе у напуштеној 

штали недалеко од тренутног места становања. 

Крава је на сву срећу већ кренула да даје млеко, што 

представља велику ствар за развој најмлађих 

укућана, а поготово намлађе Марине.   

 

Последњу породицу, уједно и најбројнију која је у 

плану за помоћ, нажалост нисмо могли да обиђемо 

због временских неприлика. Породицу Лазић иначе 

осим родитеља чини и седморо деце узраста од 6 до 
21 годинe. За њих је договорена помоћ у виду 
половне фрезе, коју ћемо се трудити да им што пре 

доставимо.  

 

 
Захвалница СПЦ Епархије Далматинске - Црквена 

општина Кистање, парохија II Кистањска у 

манастиру Оћество 

 

Велики део помоћи успешно је достављен и пре 

нашег доласка, па су породице, што није био раније 

случај, имале прилику и лично да нам се захвале на 

добијеној помоћи. Циљ ове велике Васкршње 
акције био је да се обезбеди конкретна помоћ за 
повратничке породице, која ће омогућити развој 

пољопривредне делатности или сточарства као 

полазне основе на којој се може градити економска и 

социјална независност и стабилност српских 

породица на подручју Крајине. 

СЗС за Васкрс 

у Крајини 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Швајцарске, обележили су славу организације 

Св. Василија Острошког сечењем славског колача 

у цркви у Белпу. Отац Станко Марковић пожелео је 

присутним члановима срећну славу као и да се 

огранак у Швајцарској шири и напредује у 

будућности. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Слава СЗС  у 

Цириху  
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
обележила је 12. маја своју славу Светог Василија 
Острошког Чудотворца. Представници 

организације из Београда окупили су се пред почетак 

свете литургије у храму Светог Симеона 
Мироточивог на Новом Београду где је пресечен 

славски колач и освештано жито.  

 

 
 

 

 
 

 

Слава СЗС  у 

Београду 
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Први овогодишњи спортско – хуманитарни турнир у 

шутирању тројки ''Тројка из блока'' успешно је 

одржан у суботу 10. маја у Горњем Милановцу, на 

кошаркашком терену Гимназије „Таковски 
устанак“. Сунчан дан окупио је преко 2.000 

милановчана на теренима Гимназије, а присутни су 

били и пријатељи турнира из других градова. У 

конкуренцији од око 150 учесника у 

квалификационом делу турнира издвојило се њих 10, 

а победнички пехар припао је милановчанину 
Александру Бошњаку, који је у финалној серији 

убацио 12 тројки. 

 

 
Победници ''Тројка из блока'' у Горњем Милановцу 

 
 

Друго место на турниру припало је Павлу 
Павловићу, док је трећи био Павле Трифуновић. 

Заједничка победа свих који су у суботу 

присуствовали овом целодневном спортском- 

хуманитарном и културном дешавању је прикупљена 

финансијска помоћ, која је омогућила да 

шесточлана породица Марковић из села Дренове 

код Горњег Милановца већ има изграђено купатило, 

док ће изградња купатила за седмочлану породицу 
Ћосовић из села Прањани отпочети одмах након 

турнира. 

 

 
 

У суботу, за само пар сати трајања турнира, 

прикупљено је 78.050 динара. До дана одржавања 

овог хуманитарног пројекта, вредним радом 

милановачких студената и средњошколаца, 

прикупљено је од спонзора и донатора 290.610 
динара. Горњомилановчани су своју хуманости 

показали организујући и хуманитарну журку у 

Тројка из 

блока у Г.М. 
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једном локалном клубу, којом су затворили овај 

спортско- хуманитарни дан у свом граду, на којој је 

прикупљено 10.810 динара. Стога, укупан износ 

новчаних средстава, од којих ће бити омогућена 

помоћ за поменуте породице, износи 379.470 
динара. 
 

 
 

У наредним месецима милановчанима неће мањкати 

тема за причу и сумирање утисака, јер су се 

организатори овог великог хуманитарног пројекта 

постарали да дан не протекне само у надметању у 

шутирању тројки, већ да се памти као један 

породичан дан са богатим спортским, културно – 

музичким и образовним програмом. 

 

 

 Наиме, одлучили су да у оквиру овог турнира буду 

домаћини Православно- спортског друштва 
„Свете Србије“, чији је оснивач прослављени 

српски кошаркаш и потпредседник Кошаркашког 
савеза Србије Дејан Томашевић, који је иначе и 

рођен у овом граду. 

 

 
 

Дан је тако започео Светом Литургијом у цркви 
Свете Тројице, на којој су присуствовали малишани 

из „Свете Србије“. Након тога, у Парохијском дому 

цркве, Дејан Томашевић је одржао предавање 

заједно са ђаконом Владимиром Вулетом, говорећи 

на тему Правлославље и спорт. Затим су се заједно 

окупили сви на теренима Гимназије „Таковски 

устанак“, на којима су између локалног одбајкашког 

и фудбалског клуба и Дејановог спортског друштва 

одиграни мечеви, а победницима и истакнутим 

појединцима су уручене дипломе. 

Тројка из 

блока у Г.М. 
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Стефан Лазић, један од организатора турнира у 

Горњем Милановцу 

 

Уследило је, од 13 часова, отварaње  хуманитрарног 

турнира „Тројка из блока“. Присутнима се најпре 

обратио горњомилановчанин и један од 
организатора турнира Стефан Лазић, реч је потом 

имао председник хуманитарне организације „Срби за 

Србе“ Игор Рашула. Драган Арсић испред 

Културног центра и Миломир Јанковић испред 

Спортског савеза Горњег Милановца искористили су 

прилику да се захвале свима на организацији овако 

једног великог пројекта у њиховом граду. Завршне 

речи обраћања припале су Дејану Томашевић и 

ђакону Владимиру Вулети, који су симболичним 

шутирањем на кош званично отворили турнир. 

 

 
 

Као што смо и навели, дан се успешно завршио 

организовањем хуманитарне журке уз помоћ 

локалног ди џеј пара, познатијег као 

Партимејкерси. До следеће године и заказаног 

новог дружења са милановчанима, остаје да се 

сумирају утисци овог и више него успешног дана, да 

се прати како напредују радови код породица 

Марковић и Ћосовић, а и пожели срећa и пружи 

помоћ за организовање турнира у осталим 

градовима. Још једном се захваљујемо свима који су 

били део ове спортско- хуманитарне манифестације 

и позивамо вас све да нам се већ у суботу 17. маја 

придружите у Нишу на теренима ОШ „Свети 
Сава“ са почетком у 14:30 часова. 
 

 
 

Овом приликом желимо да истакнемо посебну 

захвалност свим нашим донаторима и спонзорима 

који су подржали реализацију овог пројекта. 

Тројка из 

блока у Г.М. 
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Други овогодишњи спортско – хуманитарни турнир 

у брзом шутирању тројки ''Тројка из блока'' 
успешно је одржан у недељу 25. маја у Нишу, на 

кошаркашким теренима ОШ „Свети Сава“. Сунчан 

дан окупио је преко 500 Нишлија, а присутни су 

били и пријатељи турнира из  Лесковца, Врања, 

Књажевца, Прокупља Београда и Новог Сада. У 

конкуренцији од око 130 учесника у 

квалификационом делу турнира издвојило се њих 

десет, а победнички пехар припао је Војину 
Кикићу који је у финалној серији убацио 11 тројки. 

 

 
 

 

Друго место на турниру припало је Данилу 
Јамаковићу, док је трећи био Милош Катић. 

Заједничка победа свих који су у недељу 

присуствовали овом спортском дешавању је 
прикупљена финансијска помоћ, која ће 
омогућити изградњу купатила седмочланој 
породици Миливојевић из Ниша, која живи у јако 

тешким условима. 

 

 
 

За само неколико сати трајања турнира, прикупљено 

је 34.670 динара. До дана одржавања овог 

хуманитарног пројекта, вредним радом нишких 

студената и средњошколаца, прикупљено је од 

спонзора и донатора 58.410 динара и 60 евра. Стога, 

укупан износ новчаних средстава, за сада је 93. 130 
динара и 60 евра, а очекује се да ће у наредним 

данима новац уплатити још један спонзор, такође 

чека се и седница скупштине општине Медијана која 

ће у случају ако одобри допис организатора, 

уплатити одређена новчана средства. Коначан износ 

биће објављен на сајту www.trojkaizbloka.org. 

 

 

Тројка из 

блока у Нишу 
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Игор Стевановић  

 један од организатора турнира у Нишу 

 

 
Финалисти турнира „Тројка из блока“ у Нишу 

 

Kao што су организатори обећали, сав новац који 

остане након прављења купатила породици 

Миливојевић, биће дониран за санацију оштећених 
објеката од поплава. 

 

 

 
 

Још једном се захваљујемо свима који су били део 

ове спортско – хуманитарне манифестације и 

позивамо вас све да нам се већ у суботу 31. маја у 
Новом Саду и недељу 1. јуна придружите у 
Београду на теренима ОШ „Лаза Костић“ са 

почетком у 13 часова. 

 

 

Тројка из 

блока у Нишу 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 

Позивамо све пријатеље организације који су у 

могућности да поставе донаторске кутије у својим 

локалима да нас контактирају на следећи емаил: 

c3c.org@gmail.com 
 

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 

 

БЕОГРАД 
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13 

- 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) 

- Фото студио Express, Пилота Михајла  

    Петровића 65 (Видиковац)  

- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а  

    (Нови Београд) 

 

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 

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

 
 

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 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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Преглед новчаних токова за мај 2014. године 
 

 

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД
Почетно стање – 1. 5. 553 568.643 1.742 4.475 5.035 3.874
Примљене донације 4.856 2.771.777 707 23.990 145.393 191.464
Трошкови донација 0 0 0 -86.5 -2674 -2073.46

Донирана средства -550 -1694133.3 -10193 -8.640 -8.130 0
Помоћ породици Антић из Врања - превод имања 0 -38.051 0 0 0 0

Помоћ породици Марковић из Дренове - изградња купатила -200 -35.591 0 0 0 0

Помоћ породици Вулић из Остружнице - изградња куће -200 -48.213 0 0 0 0

Помоћ породици Ђурић из Лазаревца - набавка коза -150 0 0 0 0 0

Помоћ породици Јевтић из Жача на КиМ - набавка краве 0 -58.000 0 0 0 0

Хум. помоћ народним кухињама на Косову и Метохији 0 -228.000 0 0 0 0

Помоћ Новаковићима из Дорослова - куповина куће I део 0 -175.000 0 0 0 0

Помоћ Новаковићима из Дорослова - кревети и ормар 0 -61.000 0 0 0 0

Помоћ у чизамама, прслуцима за спасавање, кабаницама 0 -573.307 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ у храни за Обреновац 0 -54.535 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ у води за Обреновац 0 -36.118 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ у пеленама за Обреновац 0 -13.446 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ у хигијени за Обреновац 0 -46.200 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ у батереријским лампама за МУП 0 -15.881 0 0 0 0

Набавка антидекуб. душека за Гордану Гаврић из Добоја 0 -10.560 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ породицама из МЗ Косотојевићи 0 -300.231 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ Пударима код Мостара - доградња куће 0 0 -1.800 0 0 0

Хуманитарна помоћ поплављеним породицама у Добоју 0 0 -8.393 0 0 0

Хум. помоћ - дезинф. средство 'Sanosil S015' (1.800L) 0 0 0 -8.640 0 0

Васкршња помоћ породицама у Крајини (II и III део) 0 0 0 0 -6.100 0

Помоћ породици Драгојевић - грађевински материјал IV део 0 0 0 0 -2.030 0

Oперативни трошкови -68 7.052.454 7797 -10454 -31 -86142.2

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 -1.565 -28 -9 0 0

Инострана провизија банака 0 -9.455 -20 0 0 0

Трошкови трансфера новца 0 -9.491 -60 -50 -70.88 -80

Трошкови плате запослених у Београду за мај 0 -50.000 0 0 0 0

Обавезни намети државе на плате запослених за мај 0 -30.313 0 0 0 0

Трошкови књиговодства у Србији за мај 0 -5.800 0 0 0 0

Трошкови закупа канцеларије у Београду -150 0 0 0 0 0

Трошкови комуналија канцеларије у Београду за април 0 -12.677 0 0 0 0

Наканада за коришћење Вивеум платформе 0 0 0 0 -24 0

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a 0 0 0 0 -19.95 0

Трансфер новца са девизног на динарски рачун -98 11.132 0 0 0 0

Трансфер новца из Аустрије у Србију 320 0 0 0 -320 0

Трансфер новца из Аустрије у Србију 0 349.667 0 0 -2.960 0

Трансфер новца из Швајцарске у Србију 0 379.634 0 -4.000 0 0

Трансфер новца из Швајцарске у Републику Српску 0 0 8.005 -5.000 0 0

Трансфер новца из САД у Србију 0 6.655.750 0 0 0 -79.000

Трансфер новца из САД у Аустрију 0 0 0 0 3.958 -5.633

Трошкови организације "Тројка из блока" Г. Милановац 0 -45.950 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Ниш 0 -37.030 0 0 0 0

Трошкови штампања год. извештаја "Тројка из блока" 0 -19.980 0 0 0 0

Трошкови горива током борбе против поплава у Србији 0 -23.767 0 0 0 0

Трошкови пута у МЗ Костојевићи 0 -24.003 0 0 0 0

Трошкови пута у Крупањ 0 -9.000 0 0 0 0

Трошкови превоза и уградње орамара Новаковићима 0 -9.000 0 0 0 0

Трошкови превоза током Васкршње акције у Крајини -140 0 0 0 0 0

Трошкови пута у Лопаре 0 -5.100 0 0 0 0

Трошкови пута у Подградце у близини Братунца 0 0 -100 0 0 0

Трошкови транспор. дезинф. сред. из Швајцарске у Србију 0 0 0 -1.075 0 0

Трошкови организације у Швајцарској 0 0 0 -320 0 0

Трошкови израде СЗС мајица (II део) 0 -38.000 0 0 0 -1.235

Трошкови организације у Београду-плочасти материјал 0 -12.598 0 0 0 0

Годишњи трошак поштанског сандучета у Бечу 0 0 0 0 -244 0

Трошкови маркетингшке кампање (6. део) 0 0 0 0 -350 0

Провизија Facebook донаторске апликације 0 0 0 0 0 -194

Завршно стање – 31. 5. 4.791 8.698.741 53 9.285 139.593 107.123

САД и 
Канада

Србија
Република 

Српска
Швајцарска

Аустрија и 
остале земље

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света
 

Број примљених донација

ДРЖАВА 
ДОНА

Непознато 

Русија 

Остале државе 

Сједињене Америчке Државе 

Србија 

Велика Британија
2.9%

Непознато
29.6%

Канада
4.8%
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Примљене донације из света (број донација

 

донација из света (више од 5
 

БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

1.238 

861 

487 

382 

269 

Канада 
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Аустралија 

Аустрија 

Француска 

Aустрија
2.0%

Аустралија
2.1% Остале државе

Русија
20.6%

Финансијски 

извештај
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ција у %) 

 

(више од 50 донација) 

202 
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Велика Британија 120 

 89 

85 
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Прикупљене
 

Број примљених 
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Прикупљене донације у 2014. години

 
примљених донација у 2014. години

 

 

 

€
12.528 €

355.595 €

1. јануар - 31. децембар 2014.

277

4.182

1. јануар - 31. децембар 2014.

Финансијски 

извештај

Финансијски 

извештај
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години 
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Прикупљене донације

Број примљених дона
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Прикупљене донације за мај од 2006. – 2014.
 

 
донација за мај од 2006. – 2014.

 

 
 

1.155 € 1.297 € 2.910 € 6.447 €
22.378 €11.392 €

335.595 

Мај 2006. - Мај 2014.

37 36 65 102 135 216

4.182

Maj 2006. - Maj 2014.

Финансијски 
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2014. године 

 

2014. године 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 

редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 

породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 

(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 

 

1. Путем PayPal система: 

    Европа:  szsaustrija@gmail.com 

    САД:  szsamerika@gmail.com 

 

2. Путем платформе на званичном сајту  

    организације: www.srbizasrbe.net/donacije 

  

3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 

 

4. Динарски рачун у Србији: 

    Бр. рачуна: 160-279491-71  
    Banca Intesa, Београд 

 

5. Девизни рачун у Србији: 

    IBAN:RS35 1600 0508 0002 3812 69 

    SWIFT: DBDBRSBG 

    Customer: SRBI ZA SRBE 

    Banca Intesa, M.Popovica 7b,  

    11070 Novi Beograd, Serbia 

 

6. Рачун у Швајцарској: 

    Swiss posst: 61-335679-5 
 

    IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5     

    SWIFT: POFICHBEXXX 

    Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
                    Integration Srbi za Srbe Swiss 

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 

 

8. Рачун у Републици Српској: 

     КМ рачун: 5688061340001652,  

     Банка Српске, Бања Лука 

 

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 

 

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

11. Готовином путем терминала Платомат на 

       202 локације широм Србије 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 
www.srbizasrbe.org 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 
www.serbenfuerserben.org 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

Јечам жњела Косовка девојка 

 
Јечам жњела Косовка девојка. 

Јечам жњела, мајчице, Косовка девојка. 

Јечам жњела, мајчице, јечму говорила: 

  

Јечам жито, семе племенито, 

јечам жито, мајчице, семе племенито. 

Ја те жњела, мајчице, а ја те не јела. 

  

Сватовски те коњи позобали, 

сватовски те, мајчице, коњи позобали. 

Сватовски те, мајчице, коњи позобали. 

  

Или моји, или брата мога. 

Боље моји, мајчице, него брата мога. 

Боље моји, мајчице, него брата мога. 


