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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Током месеца новембра као и до сад настављено
је успешно са добротворним активностима
Хуманитарне организације Срби за Србе. Тежиште
активности је било овај пут искључиво на
конкретној реализацији и испоруци неопходне
помоћи за неколико угрожених вишедетних
породица. Завршене су и планиране испоруке
помоћи из претходног периода, а настављени су и
радови на неколико текућих пројеката. Између
осталог издвајамо да је званично као огранак
организације са радом отпочео и велики спортскохуманитарни пројекат „Тројка из блока“ на адреси
www.trojkaizbloka.org.
Вредно и радно је било код породица Пудар из
села Буна код Мостара и код породице Вулић из
Остружнице. На оба места скоро синхронизовано,
уз напоре свих укућана те две породице, вредних
мајстора и финансијску подршку организације,
подигнути су кровови и тиме су довршене веома
битне ставке у пројектима изградње кућа које
водимо, поготово пред надолазећу зиму.
У јужним крајевима Србије, првобитно смо
доставили помоћ у виду дрва за огрев у вредности
од 30.000 динара за седмочлану породицу Петровић
из Прокупља. Са друге стране за породицу Чукић из
Зубиног потока уплаћено је 168.576 динара за
пројекат изградње купатила.
Неколико активности спроведено је и на
подручју Крајине. Након Васкршње акције,
последња испорука за две угрожене породице
извршена је током месеца новембра. За породицу
Бунчић обезбеђена је крава у вредности од 1.000 €,
док је породици Љубичић испоручен двокрилни
прозор вредности 280 €. Истовремено је спроведена
помоћ за породицу Кантар са подручја Доњег
Лапца. За њих је обезбеђен материјал за увођење
грејања у кућу у вредности од 650 €.
Као посебна организациона јединица, а опет у
склопу наше организације отворен је засебан сајт за
пројекат под називом „Тројка из блока“ путем ког
ће бити организоване и представљање све
активности у вези такмичарских дешавања, као и у
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вези изградње купатила за одабране породице.
Разлог покретања пројекта ”Тројка из блока” јесте
чињеница тешког живота великог броја вишечланих
породица широм Србије и Балкана које оскудевају у
најосновнијим хигијенским потребама.
Као круна свих добротворних активности
организације ''Срби за Србе'', истичемо да су
представници организације из Београда и Скопља
организовали и поклоничко путовање у нашу
највећу светињу манастир Хиландар, приликом ког
су посетили и друге бројне Православне светиње
широм Свете Горе.
У овом месецу, чланови и пријатељи
Хуманитарне организације Срби за Србе из
Београд, присуствовали су последње недеље у
новембру на слави Свети Стефан Дечански у
манастиру Високи Дечани на Косову и Метохији.
Петочлана породица Пециреп из Вишеграда се
коначно уселила у свој нови дом захваљујући
великој помоћи и ангажованости представника
Хуманитарне организације Срби за Србе из Канаде,
организације ''Српска Мрежа'' такође из Канаде и
донаторке Марије Гавриловић из Немачке која је и
покренула акцију прикупљања средстава за
куповину куће овој социјално угроженој породици.
Припреме за велику Божићну акцију су у току и
очекујемо велики успех у погледу испоручене
помоћи нашим угроженим сународницима широм
Балкана. Надамо се да нећемо бити усамљени у
овим подухватима, стога позивамо све родољубе и
људе добре воље да нам својим скромним
доприносом помогну да предстојеће Божићне
празнике улепшамо и побољшамо живот српској
дечици и њиховим породицама. Свесни смо
чињенице да нисмо у могућности да помогнемо
свим породицама којима је помоћ преко потребна
али свакако да некима можемо да помогнемо да
стану на ноге и буду у могућности да обезбеде
најосновније потребе својој деци.
ДА БОЖИЋ СВИМА БУДЕ НА РАДОСТ!
С поштовањем,
Скупштина организације
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Петровићима
дрва за зиму
Породица живи од очеве плате јер једино он ради,
мајка Милијана је незапослена па је једини приход
породице једна плата, где половина плате иде на
кредит који су Петровићи подигли како би купили
кућу у којој сада живе јер су, дошавши са Косова и
Метохије, дуго година били подстанари.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Ниша обишли су и помогли вишечлану породицу
Петровић куповином дрва за огрев у вредности од
30.000 динара. Петровићи живе у Прокупљу а
домаћинство чине отац Дејан, мајка Милијана са
децом: Вељко (11), Андреј (9), Елена (7), Огњен (5)
и у тренутку када су представници организације
Срби за Србе били у посети породици Петровић,
сазнали смо да се мајка Милијана успешно
породила и на свет донела здраву девојчицу
Андреу.

Ипак, и поред тешке ситуације отац и мајка се не
предају и боре се за своју децу. Овог пута наша
организација их је помогла да прегурају хладне
зимске дане који предстоје, а надамо се да ћемо у
неким наредним приликама помоћи конкретније,
како би овој продици и њиховој паметној деци
обезбедили могућност да раде, стварају и приходују
а тиме деци омогућили бољу и лепшу будућност.

Отац Дејан и мајка Милијана се заиста труде око
деце, што су наши чланови имали прилику да се
увере. Деца су врло надарена, паметна и скромна.
Сви школарци су одлични ученици, радна и вредна
деца за које учитељи имају само речи хвале. Поред
такве браће и сестара мали Огњен који има само 5
година већ уме да чита и пише, па је члановима
организације са радошћу показивао оно што је
научио од њих.
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Уз СЗС Пудари
укровили кућу

Хуманитарна организација Срби за Србе,
наставила је започети пројекат доградње куће
петочланој породици Пудар из места Буна у
околини Мостара. Помоћ се огледала у куповини
неопходног грађевинског материјала у износу од
2.000 КМ. Након постављања крова, следећа фаза
радова подразумева увођење воде и стурје у
дограђени део куће. Породицу Пудар чине родитељи
Јован и Александра са близанцима Александром и
Леонардом (8 год.) и најмлађим сином Анђелом
(2 год.). У наставку вести можете да погледате
фотографије које су направљене током последњих
грађевинских радова на породичној кући породице
Пудар.

Како би се породица Пудар што пре уселила у свој
ново проширени дом, позивамо људе добре воље да
својим донацијама подрже пројекат завршетка и
оспособљења куће породице Пудар.
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Купатило и за
Чукиће са КиМ

Хуманитарна организација Срби за Србе обишла
је током Васкршње акције шесточлану породицу
Чукић из Зубиног Потока на Косову и Метохији.
Деца Петар (4), Викторија (7) и Гордана (9), са
родитељима Слободаном и Добрилом и баком
Горицом живе без воде и купатила тако да је
договорена помоћ у виду куповине неопходног
грађевинског материјала за изградњу купатила, које
смо уврстили као део пројекта "Тројка из блока".
На материјал за изградњу купатила утрошено је
168.576 динара.
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Родитељи Чукић Добрила и Слободан са
децом Петром и Викторијом испред њиховог дома
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За Вулиће
кров на кући

Хуманитарна организација Срби за Србе
наставила је свој велики пројекат на изградњи куће
осмочлане породице Вулић из Остружнице. У овом
сегменту радова на кући завршено је укровљавање
куће како би се спречило даље прокишњавање
унутрашњих зидова.

Велику захвалност као и до сада дугујемо свим
нашим донаторима и пријатељима који су подржали
и овај пројекат наше организације.
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Пристиже у
Крајину помоћ

Крава за породицу Бунчић

Протеклих дана успешно је испоручен и последњи
део помоћи породицама у Крајини, које смо
обишли средином јуна у склопу Васкршње акције.
Због нешто споријег прилива средстава, са
закашњењем од неколико месеци је стигла помоћ и
до породице Бунчић, допунска помоћ за породицу
Љубичић и помоћ за породицу Кантар.

Очекујемо да својим прилозима помогнете акције
које су у току, а поготово да посебну пажњу
обратите на велику Божићну акцију за Србе у
Крајини коју ћемо традиционално спровести и
наредне године.

Породици Бунчић смо успешно набавили једну краву
у износу од 1.000 €, док је четворочланој породици
Љубичић уз претходно достављн лежај, овом
приликом набављен и један прозор.

Опрема и материјал за грејање за породицу Кантар

Нови прозор за породицу Љубичић
Како би на време и у што краћем року успевали да
након посета обезбедимо помоћ повратницима у
Крајини и да обиђемо што већи број истих, позивамо
све добротворе да подрже наше активности сходно
својим могућностима.
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Хуманитрана организација Срби за Србе, помогла
је током новембра петочлану породицу Кантар из
Доњег Лапца на простору Крајине. Помоћ се
огледала у набавци материјала и опреме за грејање у
износу од 650 €. Породицу Кантар смо већ
помагали пре годину дана набавком материјала за
изолацију куће, тако да смо овом приликом успели
да им додатно побољшамо услове за живот.
Родитељи Бранимир и Ирена са ћеркицама
Миланом (8), Јеленом (6) и сином Милошем (1) се
овом приликом захваљују свим људима добре воље
који су својим донацијама помогли да наша
организација помогне ову вредну породицу.
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Срби за Србе
на Светој Гори

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
боравили су средином новембра на Светој Гори и
том приликом обишли велики број манстира.
Свакако нама најзначајнији био је боравак у
манастиру Хиландар, где нас је братство манастира
угостило и примило на конак, упркос великим
гужвама и бројним посетама људи из целог света.

У близини манастира Свети Пантелејмон

Крст цара Душана недалеко од манастира Хиландар

СЗС испред Свештене скупштине у Кареји
Током нашег боравка на Светој Гори, обишли смо
манастире: Хиландар, Есфигмен, Кутлумуш,
Испосницу Св. Саве у Кареји, Скит Св. Андреја,
Карејску саборну цркву у којој се чува икона
Достојно јест које је заштитница целе Свете Горе. У
повратку за Србију, поклонили смо се и моштима
Светог Димитрија у Солуну.
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СЗС са оцем Кирилом испред манастира Хиландар
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Сајт и мајица
Тројка из блока
И поред чињенице да је организација учинила велике
напоре да се изграде и опреме неколико десетина
купатила за потребе угрожених породица, реално
стање на терену указује на много већу потребу за
решавањем овог проблема што уједно позива и на
свеопшту друштвену мобилизацију.
У плану је да се овај спортско-хуманитарни пројекат
шутирања тројки одржи у сваком већем граду широм
Србије и Балкана како би се велики број младих
људи,
организација,
познатих
личности
и
спонзорских фирми у свом локалним заједницама
укључио у спровођење циљева ”Тројке из блока” и
кроз конкретан друштвено-одговоран рад помогао
изградњу и опремање великог броја купатила.
Пројекат ”Тројка из блока” је идејни хуманитарни
пројекат за изградњу и опремање купатила за
потребе социјално угрожених породица на подручју
Балкана. Пројекат се спроводи кроз спортску
манифестацију шутарања тројки који за циљ имају
окупљање младих људи, познатих личности из света
спорта, културе и музике као и велики број спонзора
који ће финансијски подржати спровођење циљева у
дело.

Циљ пројекта ”Тројка из блока” јесте да се до 2025.
године обнови и изгради најмање 5.000 купатила за
угрожене вишедетне породице широм Балкана.
.............................................................................................

Разлог покретања пројекта ”Тројка из блока” јесте
чињеница тешког живота великог броја вишечланих
породица широм Србије и Балкана које оскудевају у
најосновнијим хигијенским потребама. Током
протеклих осам година преданог хуманитарног рада,
представници Хуманитарне организације Срби за
Србе спознали су да велики број деце и њихових
породица, које махом живе у руралним срединама,
нема обезбеђене елементарне услове за одржавање
личне хигијене.
Хуманитарна организација Срби за Србе
представља нову мајицу у свом СЗС БУТИКУ од
чије продаје ће средства бити усмерена ка завршетку
пројекта изградње купатила за социјално
угрожене породице у Србији.
Такође, пројекат ће се наставити и у 2014. години са
неизмењеним циљем за помоћ минимум 10 породица
у изградњи или доградњи купатила у њиховом
домаћинству.
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Нови поглед
на Вишеград

Вишеград је један од градова у Босни и Херцеговини
који је, током грађанског рата, највише избјеглих
лица примио. Неки су отишли даље а многи који су
остали јер нису имали гдје. То је највећи разлог због
којег је социјална карта тог града незавидна. У том
избјегличком валу се доселила и породица Пециреп,
Зорица, њене сестре и стари отац. Свако се снашао
како је знао, а Зорица је послије свих недаћа са
четворо дјеце нашла кров над главом у туђој
девастираној кући гдје су услови живота били на
најнижем нивоу.
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Стара кућа у којој је пре живела породица Пециреп
Ту их је нашла Марија Гавриловић из Минхена,
која је покренула акцију помоћи за њих којој се,
поред многих донатора, придружила и наша
организација ''Срби за Србе'' као и Српска мрежа
из Канаде. Захваљујући српској слози тој
самохраној мајци и њеној дјеци је купљена кућа у
коју су се преселили прије три дана.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Нови поглед
на Вишеград
У новој кући смо их по хладном и кишном дану,
свих петоро, нашли приликом наше посјете. Свега
им још недостаје али полако усељавају. Захваљујући
начелнику општине, ситни радови на кући су
завршени као и молерај али доста тога још треба
урадити. Оспособљен је само први спрат гдје имају
само двије просторије што али је то за њих прави
луксуз јер ни толико у бившем смјештају нису
имали. Горњи спрат треба све врсте радова, од
малтања, столарије до струје и воде. Недостаје и
намјештаја али их тјеши што коначно имају дом из
ког их нико не може избацити.

Међутим, не жале се, Зорица и старија кћерка
Виолета полако чисте и покушавају смјестити
ствари које су са собом донијели. Полако се
навикавају на новину у свом животу. Захвални су а
још увијек несвјесни свега. Како ће даље, ни они не
знају. Највјероватније као и до сада, уз помоћ добрих
људи којима не могу довољно захвалити на свему и
без којих би им поред осталих недаћа, још и
исељењепријетило. Са прозора се види Вишеград,
прелијеп поглед али се љепота не једе и не може се
наложити.

Живе са 180 КМ дјечијег доплатка. Нико не ради
нити ће се, реално, то у скорој будућности
промјенити. Окућнице имају за један мали врт тако
да им и могућност бављења пољопривредом
отпада.Недостаје свега. Хране нема довољно. Дрва
има за неколико дана а зима није још ни почела...

Месечни извештај за новембар 2013.
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Божићна
акција 2014.

ВЕЛИКА БОЖИЋНА АКЦИЈА
Хуманитарна организација Срби за Србе најављује велику Божићну хуманитарну
акцију која ће се се спровести на простору Косова и Метохије, Крајине, Републике
Српске, Рашке области, Херцеговине и других крајева широм Балкана где живе
угрожене српске породице у периоду од Божића од Савиндана.
Позивамо све Србе и људе добре воље широм света да својим донацијама подрже ову
традиционалну акцију наше организације.

Месечни извештај за новембар 2013.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Хуманитрани
СЗС бутик

Месечни извештај за новембар 2013.
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Финансијски
извештај
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА НОВЕМБАР 2013.
1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 52
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15
3. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 26
4. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 49
5. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 42
6. Вук Р. /САД/ - $ 400 (Bank of America)
7. Зоран Г. /САД/ - $ 26.80 (АТ&T)
8. Милан Д. /САД/ - $ 4.20 (АТ&T)
9. Марко П. /САД/ - $ 12 (АТ&T)
10. Александра К. /САД/ - $ 2.08 (АТ&T)
11. Анонимно /САД/ - $ 40 (АТ&T)
12. Silvia N. /САД/ - $ 35 (CVS)
13. Зоран М. /САД/ - 50 €
14. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
15. Милан М. /Шведска/ - 15 €
16. M. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
17. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF
18. Немања Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
19. Дан К. /САД/ - $ 25
20. ЈСО еРепублик /Швајцарска/ - 12.57 €
21. Пријатељи из Минхена АТ /Немачка/ - 150 €
22. Наташа П. /Француска/ - 100 €
23. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
24. Александар Т. /Канада/ - 15 €
25. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 €
26. Михајло В. /САД/ - 50 €
27. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
28. www.cikaskisrbi.com /САД/ - $ 25
29. Славиша К. /САД/ - $ 25
30. Љиљана Т. /САД/ - $ 100
31. Дима /Русија/ - 2.000 дин.
32. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 134.5 КМ
33. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
34. Дј МиВу /Немачка/ - 10 €
35. Жељка Б. /САД/ - $ 25
36. Предраг М. /САД/ - $ 80
37. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
38. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF
39. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
40. Feinbaum Conculting GMBH /Швајцарска/ - 200 CHF
41. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
42. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
43. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
44. Дејан и Јелена В. /Асутрија/ - 20 €
45. Тихомир Б. /Канада/ - $ 100
46. Милан Д. /САД/ - $ 15
47. Вампир /Русија/ - 5.000 дин.
48. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
49. Саво Р. /Немачка/ - 20 €
50. Д. и Н. /Канада/ - $ 10
51. Душан К. /Холандија/ - 30 €

Месечни извештај за новембар 2013.

52. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
53. Филип С. /Србија/ - 1.000 дин.
54. Пеђа Д. /Србија/ - 10.000 дин.
55. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
56. Братислав М. /Србија/ - 276 дин.
57. Дина Б. /Србија/ - 1.000 дин.
58. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
59. Др. Добић /Канада/ - 15 €
60. Љубомир Д. /Норвешка/ - 30 €
61. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
62. Драгана W. /САД/ - $ 40
63. Марко М. /Србија/ - 30 €
64. Лазар /Србија/ - 1.000 дин.
65. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
66. Мирко П. /Србија/ - 1.000 дин.
67. Иван А. /САД/ - $ 25
68. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
69. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
70. Anatoli B. /Естонија/ - 10 €
71. Милица Т. /САД/ - $ 50
72. The Firm 1989 International /Канада/ - $ 21 CAD
73. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
74. Иван Р. /САД/ - $ 25
75. Паскал Л. /Француска/ - 10 €
76. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
77. Репчанин /Канада/ - 50 €
78. Милутин Т. /Русија/ - 35 €
79. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
80. Небојша М. /Канада/ - 10 €
81. Иво В. /Канада/ - 20 €
82. Александар С. /Србија/ - 25 €
83. Јован Б. /В. Британија/ - 30 €
84. Николина Б. /САД/ - $ 15
85. Марко М. /Србија/ - 15 €
86. Валентина С. /Канада/ - 35 €
87. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
88. Aлександар М. /САД/ - $ 15
89. Ирена Г. /САД/ - $ 25
90. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
91. Братислав Ц. /САД/ - 14.55 €
92. Г. Б. /Аустрија/ - 50 €
93. Драган Д. /Ј. Африка/ - 300 €
94. Зоран П. /Аустрија/ - 20 €
95. Ricky H. /САД/ - $ 25
96. Анонимна донација /Србија/ - 30.000 дин.
97. Иван Б. /Србија/ - 5.000 дин.
98. Драган К. /Чешка/ - 10 €
99. Радмила А. /Канада/ - $ 15
100. Весна К. /САД/ - $ 25
101. Симке /САД/ - 15 €
102. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин.
103. Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
104. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
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Финансијски
извештај
105. Душко Ц. /Канада/ - 71.16 €
106. Милован И. /Норвешка/ - 30 €
107. Љубиша Р. /Аустралија/ - 30 €
108. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
109. Јелена Л. /Србија/ - 500 дин.
110. Маја К. /САД/ - $ 50
111. Предраг К. /САД/ - $ 50
112. Радован Д. /Србија/ - 500 дин.
113. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
114. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин.
115. Драган М. /Србија/ - 500 дин.
116. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
117. Ненад И. /Србија/ - 100 дин.
118. ЗОЦ Аџија /Србија/ - 10.000 дин.
119. Општина Пале /Р. Српска/ - 166 КМ
120. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
121. Браћа Ђуричић /Холандија/ - 40 €
122. Слађан М. /Аустрија/ - 50 €
123. Велибор Ч. /Немачка/ - 50 €
124. Теодора С. /Француска/ - 10 €
125. Игор И. - 20 €
126. Општина Пале /Р. Српска/ - 166 КМ
127. Catherine F. /САД/ - $ 20
128. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
129. Тања Ј. /САД/ - $ 25
130. Милен Т. /САД/ - $ 20
131. Иван А. /САД/ - $ 25
132. Срђан К. /САД/ - $ 40
133. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
134. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
135. Војислав Ч. /Аустрија/ - 10 €
136. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
137. Бошко Ђ. /САД/ - $ 10 (facebook)
138. Kingsly S. /САД/ - $ 40
139. Небојша С. /Србија/ - 2.000 дин.
140. Јован С. /Немачка/ - 40 €
141. Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
141. Ђ. Т. /Србија/ - 60.000 дин.
142. Данијела Ш. /Канада/ - 30 €
143. Милош М. /САД/ - $ 20
144. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин.
145. Петар Б. /Немачка/ - 70 €
146. Anton M. /Холандија/ - 20 €
147. Владан Ж. /Холандија/ - 20 €
148. Марта С. /Канада/ - $ 25
149. Марко-Атина /Грчка/ - 10 €
150. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
151. Срђан М. /САД/ - $ 25
152. Делије Њујорк /САД/ - $ 21.24
153. Мирослав И. /САД/ - $ 25
154. Владимир Б. /Канада/ - 30 €
155. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
156. Danny V. /Холандија/ - 10 €

Месечни извештај за новембар 2013.

157. Nikoletta V. /Холандија/ - 10 €
158. Svetlana V. /Холандија/ - 10 €
159. Ekaterina V. /Холандија/ - 10 €
160. Elizaveta V. /Холандија/ - 10 €
161. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
162. Проф. др Раде Божовић /Србија/ - 1.000 дин.
163. Маја Д. /Србија/ - 1.000 дин.
164. Анкица Д. /САД/ - $ 25
165. Милорад Ђ. /Аустрија/ - 100 € (за Антиће)
166. Техно каса Комисион /Србија/ - 3.000 дин.
167. Станко Р. /Аустрија/ - 10 €
168. Оља М. /САД/ - $ 15
169. Г. Б. /Аустрија/ - 50 €
170. Данијел Ђ. /Швајцарска/ - 200 CHF
171. Анка В. /Србија/ - 1.000 дин.
172. Владимир Р. /САД/ - $ 30
173. Network for Good /САД/ - $ 47.63
174. Вук Р. /САД/ - $ 200
175. Неда С. /САД/ - $ 30
176. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
177. Владимир П. /Србија/ - 1.000 дин.
178. Александар Ж. /САД/ - $ 25
179. Игор В. /Шведска/ - 40 €
180. Alexander C. /Русија/ - 15 €
181. Милош В. /Ј. Африка/ - 50 €
182. Јовица П. /Србија/ - 500 дин.
183. Димитрије Т. /Србија/ - 1.500 дин.
184. Синиша П. /САД/ - $ 25
185. Ирина Г. /Холандија/ - 25 €
186. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
187. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
188. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
189. A. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
190. Илона Г. /Немачка/ - 30 €
191. НЛСТД /Холандија/ - 40 €
192. Петар Б. /Немачка/ - 30 € (за Ћетковиће)
193. Миодраг А. /Канада/ - $ 50
194. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
195. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
196. Јелена С. /Канада/ - 20 €
197. Раде Б. /САД/ - 70 € (за Вулиће)
198. Банијац /Исланд/ - 15 €
199. Марко М. /Србија/ - 21 €
200. Александар Ј. /САД/ - $ 504
201. Данко П. /САД/ - $ 12.48
202. Немања Л. /САД/ - $ 100
203. Сербоси /Канада/ - $ 620
204. Никола В. /Србија/ - 1.200 дин.
205. Иван Слободан Б. /Србија/ - 1.000 дин.
206. Анонимно /Србија/ - 200 дин.

Укупно у новембру: 7.544 €
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Преглед новчаних токова за новембар 2013. године
Србија
ЕУР
Почетно стање – 1. 11.
Примљене донације
Трошкови донација
Оперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трошкови трансфера новца
Трошкови плате запосленог у Београду за новембар
Обавезни намети државе на плату запосленог
Трошкови књиговодства у Србији за новембар
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Плаћање смарт картице и читача Привредној КС
Трошкови канцеларије у Београду
Трошкови слања одеће у Страгаре
Накнада за коришћење услуга Facebook апликације
Трансфер новца са девизног на динарски рачун
Трансфер новаца из Швајцарске у Србију
Донирана средства
Помоћ Ђорђевићима на Космету - материјал за купатило
Помоћ Пејићима из Суботице - материјал за купатило
Изградња куће Вулићима - грађевински материјал
Помоћ породци из Републике Српске
Помоћ породици Теодоровић из Републике Српске
Помоћ породицама Релић и Воркапић у Крајини
Помоћ породици Испос у САД
Крајње стање – 30. 11.

0
30
0
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

РСД
353.375
156.776
0
224
-1.040
0
-25.000
-15.197
-6.900
0
0
-3.690
-13.140
-1.000
0
3.402
62.789
-362.226
-163.000
-190.600
-8.626
0
0
0
0
148.149

Република
Аустрија и
Швајцарска
Српска
остале земље
КМ
ЦХФ
ЕУР
199
669
4.574
467
750
2.569
0
0
-71
-7
-729
-60
-5
-8
0
-2
-21.43
-15.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24
0
0
0
-19.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
0
-500
0
-5.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
0
0
0
0
-3.900
0
0
-1.200
0
0
0
159
690
1.913

Примљене донације из света (број
број донатора у %)

Месечни извештај за новембар 201
2013.
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САД
УСД
969
3.548
-60.83
-3.6
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0.6
0
0
-150
0
0
0
0
0
0
-150
4.303

Финансијски
извештај
Примљене ддонације у 2013.
16000. €
Април 14.040 €

Јун 14.249 €

14000. €

Октобар 13.180 €

Март 12.331 €
12000. €
10000. €

Мај 11.392 €
Јануар 10.677 €
Фебруар 9.520 €

Август 10.916 €
Јул 8.138 €

8000. €

Септембар 6.843 €

Новембар 7.544 €

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

Број донатора у 2013.
300
250

Март 280
Април 232
Јануар 211
Фебруар 207

200

Октобар 237

Мај 216

Јул 191
Август 193
Јун 187
Септембар 177

Новембар 206

150
100
50
0
Јануар 1 - Децембар 31, 2013

Месечни извештај за новембар 201
2013.

Хуманитарна организација Срби за Србе

17

Могућности
донирања

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

7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5514802213924928,
Unicredit банка, Бања Лука
9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395514804813925344
SWIFT: BLBABA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Unicredit Bank AD,
Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

IBAN: CH460900 0000 8541 96256
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe

Месечни извештај за новембар 2013.

11. Готовином путем терминала Платомат
широм Србије
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Анђели певају – Св. Владика Николај
Ноћ прекрасна и ноћ тија,
над пећином звезда сија,
у пећини мати спи,
над Исусом анђел бди.
Анђели певају,
пастири свирају,
анђели певају
мудраци јављају:
Што народи чекаше,
што пророци рекоше,
ево сад се у свет јави,
у свет јави и објави:
Роди нам се Христос Спас
за спасење свију нас.
Алилуја, алилуја,
Господи помилуј!

Хуманитарна организација

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