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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Месец октобар који је иза нас протекао је у бројним
хуманитарним делатностима које су паралелно
спровођене посебно на подручју Републике Српске, а
затим и Србије. Осим хуманитарних акција, чланови
организације широм дијаспоре припремали су терен за
бројне будуће активности које треба да обележе
успешан крај године.
Током октобра најактивнији су били наши вредни
и пожртвовани чланови широм Републике Српске.
Активности у Српској започете су обиласком и
достављањем помоћи у виду зимске гардеробе и
школског прибора породицама Бабић и Маловић са
Романије. Велики посао започет је и на подручју
Приједора, где је покренут процес куповине половног
трактора за породицу Вучковић у износу од 5.550
КМ, која броји шесторо малолетне деце. Трактор је
већ предат на коришћење, док ће комплетна сума
бити измирена у наредном периоду. Удруженим
снагама са братским организацијама „Задужбина“ из
Словеније и Сабрања Баштионик из Бањалуке
помогнута је породица Ћургуз надомак Бањалуке. За
породицу која броји једанаесторо малишана од наше
организације обезбеђен је један фрижидер у износу
од 499 КМ. Крајем месеца посећена је породица
Гутаљ са Пала, којој су пријатељи наше организације
поклонили полован ТВ, док је наша организација
уплатом од 130 КМ помогла у смањењу дуга за
електричну енергију.
На подручју Рашке активно је било у дому
породице Шалипур из Прибоја, где је у току
постављање изолације за кућу коју је обезбедила
наша организација. Са друге стране, уплаћено је
251.000 динара породици Димитријевић за куповину
резервоара за воду и комплетну изградњу купатила.
Наши представници поново су обишли породицу
Вулић из Остружнице и након предочених планова за
наставак градње њихове породичне куће, упутили
помоћ у износу од 58.600 динара за неопходни
грађевински материјал. Осим посете породици Вулић,
информативна посета обављена је и крај Смедеревске
Паланке у дому породице Тодоровић која броји
петоро малолетне деце, где смо се упознали са
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стањем и потребама ове вредне избегличке породице.
Од активности на подручју Србије вредна помена је и
вест о ангажовању пријатеља наше организације који
су својом првом уплатом у износу од 7.000 динара
директно помогли породицу Дањек.
Што се тиче активности у дијаспори, првенствно
истичемо присуство наших чланова из Швајцарске на
скупу „Завичају у срцу те носим“ у Луцерну, где су
продајом наших мајци прикупили значајних 455 CHF.
На другој страни света, у Чикагу, у режији наших
чланова, постављено је десетак донаторских кутија на
неколико локација широм Чикага, које већ дају
видљиве резултате, а које свакако могу да послуже
као добар пример осталим огранцима широм
дијаспоре.
Након компликација приликом слања, коначно је
на своје одредиште пристигао нови пакет књига за
Српски културни центар „Вук Караџић“ из
Кучевишта БЈР Македонија. Десетине нових књига
намењених нашим млађим сународницима свакако ће
обогатити њихов свакодневни живот и сазнања о
матици Србији.
Личним трудом и примером много тога може бити
учињено,
а
удруженим
радом
прожетим
пожртвованошћу и жељом да се обесправљеним
сународницима помогне може се много више.
Плодови добротворног рада којима свако од нас
доприноси на свој начин, биће видљиви једног дана
кроз квалитетнији живот српских вишечланих
породица коме сви заједно тежимо. Идеал ком се
тежи и због ког је настала ова организација из месеца
у месец све је јаснији, а највише захваљујући труду
свих пријатеља и чланова наше организације. Како би
сви наши зацртани циљеви били што делотворније
остварени, потребно је веће ангажовање већег броја
људи из нашег најближег окружења уз свесрдну
подршку свих нас.
Из тог разлога поново позивамо све оне који су већ
уз нас да истрају, а све остале неодлучне да пређу са
речи на дела и да се прикључе борби за квалитетнији
и срећнији живот српске деце.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС помоћ у
Новој Вароши

Изградња купатила и увођење воде у кућу породице
Димитријевић су у току. Овом приликом преносимо
поздраве и речи захвалности најмлађих чланова ове
породице донаторима наше организације широм
света.

Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила
је укупно 251.973 динaрa за куповину грађевинског
материјала за изградњу купатила у кући породице
Димитријевић са десеторо деце, из села Јасеново у
Новој Вароши. Такође, организација је помогла и
куповином резервоара за воду чиме ће се обезбедити
несметано снабдевање водом овог домаћинства у
будућности.
Подсећамо јавност да је Хуманитарна организација
Срби за Србе покренула нови велики пројекат
изградње купатила вишечланим српским породицама
широм Србије и Балкана, а прва донаторска акција у
склопу овог пројекта јесте ТРОЈКА ИЗ БЛОКА
2013. Позивмо све донаторе, пријатеље и чланове
наше организације да подрже и овај пројекат, а уједно
апел упућујемо и држави Србији, локалним
представницима власти, министарствима и другим
надлежним институцијама да помогну спровођење
наше идеје да свако дете у Србији има купатило у
својој кући и дому.
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Радови на
кући у току
ПОРОДИЦА ВУЛИЋ, ОСТРУЖНИЦА

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда посетили су крајем септембра
осмочлану породицу Вулић из Остружнице. Наша
организација је већ у неколико наврата помогла
Вулиће и то набавком хране, и куповином кревета на
спрат за децу и пвц прозора. Нова посета имала је за
циљ да прецизира даљу помоћ организације, пре
свега у виду доградње дела породичне куће коју је
отац Небојша самостално започео.
И поред чињенице да је Небојша Вулић запослен као
техничар на Радио Телевизији Србије и да породица
прима дечији додатак, ипак то је довољно средства да
буде хране за децу, лекова и других основних
животних потребштина. Породични дом у којем
Вулићи тренутно живе захтева реконструкцију и
постављање плоче, јер ће у супротном инсталације
наставити да праве проблеме и потенцијално доведу
до пожара. Из тог разлога, Вулићи у свом дворишту
су започели изградњу породичног дома и то пре свега
уз помоћ пријатеља и поклоњени материјал са разних
градилишта где се Небојша налазио. До сада је
постављен већи део куће под плочу, али су потребни
радови на бетонирању и покривању преосталих
површина.
Како би те основне радове убрзао пре зиме и првих
снегова, Хуманитарна организација Срби за Србе
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помогла је Вулићима са набавком грађевинског
материјала у укупној вредности од 58.691 динара и
то:
- шљунак 15м3 - 18.172 дин.;
- цемент 40 џакова - 27.584 дин.;
- транспорт цемента - 1.180 дин.;
- гашени креч 500 кг - 4.675 дин.;
- транспорт - 7.080 дин.
Након бетонирања и малтерисања, наставиће се
радови у другој фази изградње дела куће који ће наша
организација засигурно поново помоћи. Морамо овом
приликом да истакнемо велику пожртвованост
Небојше Вулића који и поред великих искушења са
здрављем, послом и бригом о породици, самостално и
уз помоћ пријатеља ради на изградњи своје будуће
куће.
.............................................................................................
ПОРОДИЦА ШАЛИПУР, ПРИБОЈ

У току су радови на постављању изолације на кући
седмочлане породице Шалипур из Прибоја. Сав
неопходан материјал за изолацију обезбедила је
Хуманитарна организација Срби за Србе пре
неколико месеци. Очекујемо да радови ускоро буду у
потпуности завршени. На сликама се захваљујемо
пријатељу наше организације Владимиру Јечменици.
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Активности у
Р. Српској
ТРАКТОР ЗА ВУЧКОВИЋЕ ИЗ ПРИЈЕДОРА

После прегледаних неколико трактора одлучили смо
се за куповину половног трактора врсте ,,ЛТЗ
ВЛАДИМИРЕЦ Т-40 А“, година производње 1984. Уз
разговор са власником трактора, господином Ђорђом
договорена је цијена трактора од 5.500,00 КМ и
Ђорђо нам је умногоме олакшао посао јер нам је
омогућио да трактор исплатимо у неколико рата. Тако
је 25. септембра уплаћен први дио као капара у
износу од 1.880,00 КМ.
Након уплаћене капаре Ђорђо је предао Драшку
трактор на коришћење и, како видимо, набавка
трактора полако почиње да се исплаћује јер је
Драшко уз помоћ њега већ обезбједио прасиће за
зиму, а и земља коју поседују је обрађена и спремна
за јесењу сјетву пшенице.
.............................................................................................

У току мјесеца септембра, Хуманитарна организација
Срби за Србе из Републике Српске започела је акцију
куповине трактора за породицу Вучковић из села
Копривна које се налази између Приједора и Санског
моста. Да подсјетимо, породицу Вучковић чине отац
Драшко са супругом и њихово шесторо дјеце кћерке
Анастасија (10), Дајана (8) и Јелена (6) и синови
најстарији Драган (7) и близанци Стефан и Алксандар
(3). Заједно са њима у кући живи и Драшков брат
Мирко. Породицу Вучковић први пут смо посјетили у
склопу Божићне акције и тада смо дјечици уручили
поклоне и обавили разговор око сљедећих помоћи
овој породици.
Првобитно је било планирано да се породици купи
крава, мећутим, пошто Драшко још увијек није успио
да направи нову шталу и да обезбједи услове за
држање краве, одлучили смо се за куповину трактора.
Трактором ће Вучковићи моћи да обраћују земљу
коју имају и да иду у шуму по дрва, а такође Драшко
нам каже да ће моћи и да се заради доста новца с
обзиром на то да ће и за друге људе обављати исте
или сличне послове. Дакле, куповином трактора
породици Вучковић би умногоме помогли да се
осамостали (њиме би рјешили проблем хране и
огрјева), а и омогућили прилив додатних средстава.
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БРАТСКА АКЦИЈА ЗА ПОМОЋ ЋУРГУЗИМА

У петак 12. октобра Хуманитарна организација
Срби за Србе из Републике Српске је спровела још
једну у низу успјешних акција. По први пут били смо
у посјети тринаесточланој породици Ћургуз која
живи у селу Мотике које се налази надомак Бања
Луке и ова акција је спроведена уз помоћ братских
организација Српског Друштва Задужбина из
Словеније и организације Сабрање Баштионик из
Бања Луке.
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Активности у
Р. Српској
Овај пут би скренули пажњу локалним властима који
треба да воде рачуна о породицама као што је Ћургуз
да би требали да промјене политику помоћи и да
треба да плански почну рјешавати овакве случајеве.
Иако великим донацијама успјевају да рјеше
стамбена питања, то је ипак само један дио проблема.
Главни проблем Ћургузима ипак предстваља то што
немају редован и довољан прилив средстава на који
би сваки мјесец могли да рачунају. Наша
организација ће свакако наставити да помаже дјецом
богате породице.
.............................................................................................

ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦЕ НА РОМАНИЈИ

Породицу Ћургуз чине родитељи Драго и Душка и
једанаестеро дјеце Драгана (18), Драган (16), Нада
(15), Гордана (14), Мирјана (13), Дејан (10), Лука
(8), Ђорђе (6), Горан (5), Александар (2) и најмлађи
Мирослав са само годином дана. Кућа у којој живе је
скоро завршена донацијом општине, међутим највећи
проблем овој породици представља то што кућа није
опремљена и у самој кући осим шпорета и неколико
столица нема апсолутно ништа, тако да су били
пиморани да спавају на подовима.
Стога је највећи приоритет у овој акцији био да се
Ћургузима колико-толико опреми кућа, не би ли им
наша донација помогла да што лакше преброде зиму
која долази. Од прихода породица једино може да
рачуна на дјечији додатак, јер је отац Драго у бившој
фирми отпуштен као технолошки вишак и од тада
нема запослење. За ову акцију смо издвојили 499,00
КМ и одлучено је да се породици купи фрижидер, док
су СД Задужбина и Сабрање Баштионик учествовали
са 440,00 КМ и они су породци обезбједили три лежаја
и одређену количину намирница.
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У акцији „Помозимо малишанима да безбрижно
крену у нове ђачке побједе“ посјетили смо породице
Бабић и Маловић. Захваљујући добрим људима,
успјели смо да прикупимо најнеопходније. Обезбједили
смо ђачке торбе и сав ђачки прибор за наше
малишане, одјећу и обућу.
Породици Маловић смо уручили нову одјећу и обућу,
а Бабићима школска опрема и прехрамбене
намирнице. Малишани су били пресретни. Окупили
су се око аутомобила нестрпљиво чекајући да и ону
узму нешто да пробају да ли им одговара. Код Бабића
смо дочекани са одушевљењем, јер је родитељима
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због немаштине то била основна брига, како да
обезбједе својој дјеци потребне ствари за школу. Та је
брига ријешена.

Заиста је прелијепо када браћа сложно живе, како
каже псалмопојац. Вриједност ове акције износила је
450 КМ. Захваљујемо се свим људима који су нас
подржали и који то и даље намјеравају да чине.
.............................................................................................

НОВА ПОМОЋ ЗА ГУТАЉЕ СА ПАЛА

Криза се већ увелико осјети код нас у Републици
Српској и код породица за које смо мислили да су се
колико толико „извукле“. Оне које смо успјели помоћи
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неком механизацијом успјевају и у овим временима
подмирити потребе своје дјеце али оне које смо само
мало „погурали“ сада посустају јер понестаје новца на
свакој страни... Пензије се смањују, дјеца расту и
достижу фамозних 15 година када им се укида дјечији
доплатак, општиниски и остали буџети су све мањи
тако да помоћи више скоро нигдје нема и једна по једна
породица долази до тачке када мора молити за храну...
Ћодама је смањена пензија са 480 КМ на 290 КМ.
Дјечаци, Марко и Милош су напунили 15 година и
престали добивати дјечији доплатак. Одлични су
спортисти. Милица (3 разред средње) већ дуже
вријеме чисти туђе куће да би помогла мами и браћи
али и таквог посла је све мање. Овај мјесец ништа
није зарадила а услијед неке грешке у Пензионом
нису добили ни пензију. Немају хљеба јести а о
плаћању струје могу само сањати. Дјечаков тренер
помаже са своје стране колико може али једноставно
данас овјде нико нема превише новца. Успјели смо
замолити да их Електродистрибуција сачека док не
добију пензију слиједећег мјесеца. Неће им
искључити струју јер срећом Ранка нема дугова. Она
је увијек успјевала платити своје обавезе али све је
мање новца и јако ће тешко од сада ићи. Успјели смо
за њих добити једнократну помоћ од Удружења
пензионера која износи 40 КМ. Како ће овај мјесец
прегурати само они знају... Нека им је драги Бог на
помоћи.
Гутаљи већ дуже грцају. Њима је струја искључена.
Већ им трећи пут Црвени Крст мало хране даје.
Немања мора на контролу у Бањалуку што је сада за
њих научна фантастика. Проблеми на сваком ћошку а
спас се не назире... Њима смо платили дио дуга да би
им прикључили поново струју. Соња Благојевић која
нам се прикључује у нашем раду и спремна је
волонтирати за нашу организацију им је поклонила
телевизор јер су већ дуго без тог луксуза. Замолили
смо локални Црвени крст да им проба макар брашна
дати, међутим и у тој организације већ дуже не
цвјетају руже. Само да та дјеца порасту па да крену
својим путем али шта их чека велико је питање јер
посла нигдје нема...
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У посети
Тодоровићима
прехране своју породицу, затим санитарије и плочице
у купатилу, кревети на спрат за децу и лекови за баку
Добрилу. На све свакодневне муке са којима се
Тодоровићи боре, додатно оптерећење им чини лоша
ситуација са самом кућом (плафони, спољни и
унутрашњи зидови), као и нагомилани рачуни за
струју и воду коју оплаћују кад имају пара.

Представници Хуманитарне организације Срби за Србе
посетили су у недељу 7. октобра осмочлану породицу
Тодоровић из села Водице код Смедеревске Паланке.
Иницијатор посете Тодоровићима био је млади српски
историчар и пријатељ наше организације Немања
Девић, који је у неколико наврата и сам (и уз помоћ
пријатеља) помагао ову угрожену српску породицу.
Породицу Тодоровић чине родитељи Ратко и Земка,
њихово петоро деце Његош (12), Јована (10), Јован
(8), Лука (6), Стефан (5) и Раткова мајка Добрила.
Укупна месечна примања ове осмочлане породице су
13.000 динара, што никако није довољно за
подмиривање основних животних потребштина у
виду хлеба, млека, уља, шећера, лекова... Дечији
додатак не примају из разлога што полицијска управа
Краљева одбија да изда решење о одјави старог
пребивалишта како би се мајка пријавила у општини
Смедеревска Паланка и тиме стекла могућност да
оствари додатна примања која би много значила
породици за основну егзистенцију. И поред чињенице
да је мајка Земка као избеглица из Босне и
Херцеговине протерана и са Косова и Метохије, нико
од надлежних државних институција не жели да
помогне нити реагује на било који начин. Током наше
посете и разговора са родитељима, утврдили смо да је
породици Тодоровић неопходна помоћ у виду набавке
домаћих животиња за узгој како би могли нормално да
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И поред свих искушења, Тодоровићи не седе
скрштених руку и не чекају милостињу. У свом
дворишту узгагају воће и поврће, неколико прасади а
секу и дрва из оближње шуме која је у њиховом
власништву. Разговарали смо са оцем и о могућности
да се изврши куповина неопходних црева за
наводњавање како би приноси са његове њиве од 65
ари били већи и кориснији породици за живот. Овом
приликом желимо посебно да истакнемо и пренесемо
захваност породице Тодоровић нашим пријатељима
из Српске Братске Помоћи Канада који су преко
наших представника послали 400 канадских долара за
помоћ овој породици. На крају наше посете
договорили смо помоћ Тодоровићима у неколико
корака наредних месеци, како би им скинули макар
један мањи део обавеза и брига са леђа. Желимо и да
се захвалимо Немањи Девићу који је био наш
домаћин у Смедеревској Паланци и који је овом
приликом нашој организацији донирао око 50 књига
и уџбеника.
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Подршка
пријатеља
КЊИГЕ ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У
КУЧЕВИШТУ

У склопу нашег сталног пројекта помоћи Српском
културном центру „Вук Караџић“ из Кучевишта
(Скопска Црна гора) ових дана је достављен нови
пакет помоћи од неколико десетина књига, намењен
превасходно деци школског и средњошколског узраста,
а затим и свим мештанима заинтересованим за српску
националну историју, књижевност и Православно
хришћанство.
Да подсетимо циљ помоћи нашим сународницима у
БЈР Македонији јесте очување националне свести у
условима који владају, подизање исте на виши ниво,
усавршавање српског језика, а самим тим и
учвршћивање веза са матицом Србијом.
Надамо се да ће и ова пошиљка као и све претходне
бити на велику корист нашем народу и да ће млади
нараштаји из Скопске Црне горе помоћу ове одабране
литературе учврстити своје национално биће и да ће
служити као светао пример српства свима у
окружењу. Још једном се захваљујемо пријатељима
организације – г-дину Банету и његовим
сарадницима, без којих не би било могуће да се овај
пројекат развија и спроводи у дело.

Месечни извештај за октобар 2012.

ПРИЈАТЕЉИ СЗС-а ЗА ДАЊЕКОВЕ

Посредством Хуманитарне организације Срби за
Србе, група добротвора и пријатеља организације
директно је уплатила на рачун породице Дањек 7.000
динара у сврху помоћи за свакодневне животне
потребе ове вредне породице. Жеља да се на
конкретан начин помогне свом народу подстакла је
групу добротвора на акцију, који су по јеванђељском
принципу „Када чиниш милостињу да не зна левица
твоја шта чини десница твоја“ желели да остану
анонимни до краја.
Свакако један леп пример свима неодлучнима који
желе самостално да помогну наше најугроженије
сународнике, а не знају на који начин. Наша
организација је овде одиграла искључиво саветодавну
улогу и пружила основне информације, како би
племенита намера била што успешније спроведена у
дело на радост свих нас. Такође, добили смо
наговештаје да ово није и неће бити усамљен случај и
да ће оваквих акција бити још.
Стабилност српских породица са великим бројем
деце треба да буде приоритет како државе тако и свих
оних којима је добробит нашег народа у срцу, јер у
времену беле куге породице са великим бројем деце
представљају језгро обнове српског народа.
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Донаторске
кутије у САД
Дакле, следећи пут када посетите неку од ових финих
продавница, слободно потражите нашу донаторску
кутију и дајте свој допринос.
Свака донација помаже угроженим српским
породицама и деци у њиховој борби за боље сутра!

С великим задовољством саопштавамо да сада имамо 5
локација у области Чикага где се могу приложити
готовинске донације. Поред претходно постављених
СЗС кутија за донације у Beograd Café-у у Чикагу и
Dani’s Deli у Harwood Heights-у, сада имамо и СЗС
донаторске кутије у Sandy’s Bakery на северозападној
страни, Balkan Bakery у LaGrange-у и на бензинској
пумпи Compass Fuel Station у McCook-у, што ће
умногоме олакшати свим нашим присталицама и
донаторима процес донирања.
Нове локације:
SANDY’S BAKERY
5857 West Lawrence
Avenue
Chicago, Illinois

Већ постојеће локације:
BEOGRAD CAFÉ
2937 West Irving Park Road
Chicago, Illinois

BALKAN BAKERY
541 South LaGrange Road
LaGrange, Illinois

DANI’S DELI
7316 West Lawrence
Avenue
Harwood Heights, Illinois

COMPASS FUEL
STATION
8147 Joliet Road
McCook, Illnois

Поред онлајн донација и опције mail-in, сада свако ко
жели може да сврати на било коју од наведених
локација и да донира новац.

Месечни извештај за октобар 2012.

Желимо да се захвалимо свим власницима ових
објеката што су нам дозволили да поставимо
донаторске кутије и на тај начин свесрдно подржали
остваривање циљева организације.

Бог благословио и заштитио нашу децу!
Деца су наша будућност!
СЗС САД
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Завичајно
вече у Луцерну

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе из
Швајцарске су у суботу 6. oктобра посетили завичајно
вече „Завичају у срцу те носим“ у организацији КУДа Никола Тесла из Луцерна и Гордана Крајишника.
Као и много пута до сада, ову прилику смо
искористили за информисање наших чланова и
донатора о досадашњем раду организације, а уз то смо
и по први пут продавали нове мајице које су
направили пријатељи организације са слоганом
„Слога биће пораз врагу“. Укупан приход од
донација и продаје је био 455 франака.

Захваљујемо се господину Маринку Вукајловићу и
господину Гордану Крајишнику који су нам
омогућили да представимо свој рад и овога пута на
забавама које организују.

За одличну атмосферу на поселу побринули су се као
и прошле године крајишки првачи Ћана, Жара и
Гоци, а свој допринос дали су и фолклораши КУД-а
Кикац из Базела као и наши домаћини.

Месечни извештај за октобар 2012.
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Финансијски
извештај
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ОКТОБАР 2012. ГОДИНЕ
1. Милан М. /Шведска/ - 15 €
2. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 95 КМ
3. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
4. А. П. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
5. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
6. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
7. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF
8. Dan K. /САД/ - $ 25
9. Милош М. /САД/ - $ 25
10. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
11. Никола Р. /Србија/ - 2.825 дин.
12. Александар Ђорђе Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
13. Милош и Милијана В. /Канада/ - $ 500 CAD
14. Бојан Б. /Велика Британија/ - 10 €
15. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
16. Александар Т. /Канада/ - 15 €
17. www.cikaskisrbi.com - $ 25
18. MJ Cook /САД/ - 10 €
19. Петко П. /САД/ - $ 25
20. АТ&Т Co. /САД/ - $ 271.92
21. CVS Caremark /САД/ - $ 122.50
22. Doria Inc., New York /САД/ - $ 100
23. Dani's Deli /САД/ - $ 40
24. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
25. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
26. Марко М. /Аустрија/ - 135,73 €
27. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
28. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
29. Далибор Б. /Србија/ - 1.000 дин.
30. Александар К. /Србија/ - 500 дин.
31. М.З. - 120 €
32. Милан Д. /САД/ - $ 15
33. Слав К. /САД/ - $ 25
34. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
35. Банијац /Исланд/ - 15 €
36. Петар П. /Аустрија/ - 10 €
37. Немања М. /Аустрија/ - 20 €
38. Крстан К. /Аустрија/ - 100 €
39. Иван А. /САД/ - $ 25
40. Гордана Л. /САД/ - $ 100
41. Делије Њујорк /САД/ - $ 15.5
42. Вече Крајишника /Швајцарска/ - 455 CHF
43. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
44. Марко М. /Аустрија/ - 93.27 €
45. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
46. Милена и Милош С. /Канада/ - $ 50 CAD
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47. Иван Р. /САД/ - $ 25
48. Петар Р. /Србија/ - 2.900 дин.
49. Небојша М. - 10 €
50. Иво В. /Канада/ - 20 €
51. Клан 99 /Шведска/ - 30 €
52. Жељана - 12.13 €
53. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
54. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 €
55. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
56. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
57. Aлександар М. /САД/ - $ 15
58. Валентина С. /Канада/ - 35 €
59. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
60. Милош В. /Србија/ - 5.000 дин.
61. Рајко М. /Србија/ - 3.000 дин.
62. Милош Д. /Србија/ - 250 дин.
63. Биљана Ц. - 20 €
64. Јелена К. /САД/ - $ 15
65. Оља М. /САД/ - $ 15
66. Ђ. Т. /Србија/ - 25.000 дин.
67. Mаиловић /Аустрија/ - 20 €
68. СЗС БУТИК /Р. Српска/ - 480 КМ
69. Драгиша С. /САД/ - $ 50
70. Драгомир и Жељка М. /Аустрија/ - 10 €
71. Јована Т. /Србија/ - 9.200 дин.
72. Марко М. /Србија/ - 2.500 дин.
73. Миланка С. /Француска/ - 30 €
74. Недељко П. /САД/ - 20 €
75. Драгана W. /САД/ - $ 40
76. Feinbaum Consulting GMBH /Швај./ - 100 CHF
77. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
78. Техно каса комисион /Србија/ - 3.000 дин.
79. Божидар Ј. /Србија/ - 600 дин.
80. Српска Омладина /Србија/ - 2.000 дин.
81. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 €
82. Бојан С. /Аустрија/ - 20 €
83. Паскал Л. /Француска/ - 20 €
84. Симке /САД/ - 15 €
85. Синиша С. /САД/ - $ 40
86. Теодора С. /Француска/ - 10 €
87. Александар П. /Aустрија/ - 40 €
88. Лидија П. /Србија/ - 6.000 дин.
89. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
90. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
91. Бранислав Г. /З. Аустралија/ - 25 €
92. Жељко Б. /Канада/ - $ 50
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Финансијски
извештај
93. Милош Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
94. Оља М. /САД/ - $ 15
95. Стојан М. /САД/ - $ 50
96. Зоран А. /САД/ - $ 100
97. Саша С. /САД/ - $ 50
98. Б. Н. /Аустралија/ - 20 €
99. Марко/Атина - 10 €
100. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
101. Александар К. /САД/ - $ 50
102. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
103. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
104. Sava boy - 10 €
105. Никола А. /Аустрија/ - 50 €
106. Срђан М. /САД/ - $25
107. СЗС Крајишка браћа /САД/ - $ 150
108. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
109. Дејан Миладин П. /Србија/ - 10.000 дин.
110. Бранислав Л. /Канада/ - 77 €
111. Општина Пале /Р. Српска/ - 250 КМ
112. Станко Р. /Аустрија/ - 10 €
113. НЛСТД /Холандија/ - 100 €
114. Зв. /Србија/ - 250 дин.
115. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин.

Грчка Русија
1%
1%
Холандија
1%

116. Драгана /Шведска/ - 15 €
117. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
118. М. К. /Швајцарска/ - 40 CHF
119. Анкица Д. /САД/ - $ 25
120. Гордана К. /Србија/ - 1.000 дин.
121. Душан С. /САД/ - $ 30
122. Даглас Н. /Данска/ - 25 €
123. Иван М. /САД/ - $ 50
124. Зоран П. /Данска/ - 25 €
125. Младен и Милица С. /САД/ - $25
126. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
127. Станислав Л. /САД/ - 20 €
128. Сербоси Канада /Канада/ - $ 470
129. iamworker - 77.35 €
130. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
131. Ђура С. /Србија/ - 11.250 дин.
132. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
133. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин.
134. Сретен У. /Србија/ - 1.000 дин.
135. АТ&Т Co. /САД/ - $ 291.92
136. Породица Леонов /Русија/ - 22.000 дин.
137. Н. В. /САД/ - $ 100

Швајцарска
11%

Aустрија
12%
Канада
7%

Француска
2%
Србија
21%

Н/Д
4%

САД
26%

Р. Српска
2%

Норвешка
1%
Исланд
1%

Месечни извештај за октобар 2012.

Шведска
Аустралија
3% Британија
Данска 2% Шпанија
1%
1%
1%
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за октобар 2012. године
Србија
Почетно стање – 1. 10.
Примљене донације
Трошкови донација
Пренос новца
Оперативни трошкови
Провизија банке у Швајцарској
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трошкови канцеларије у Београду
Трошкови пута у См. Паланку – посета Тодоровићима
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови трансфера новца
Донирана средства
Набавка замрзивача и шпорета, септ. акција у Крајини
Материјал за изградњу куће за пор. Вулић, Остружницa
Дрва за огрев за пор. Јовановић, Сремска Каменица
Кревети на спрат за пор. Тодоровић, Смед. Паланка
Материјал и трошкови радника за кућу Баловића
Материјал за изградњу купатила за пор. Тодоровић, С.
Набавка фрижидера за пор. Ћургуз, Р. Српска
Материјал за изолацију куће за пор. Вулић, Остружница
Помоћ породицама у Македонији
Крајње стање – 31. 10.

Месечни извештај за октобар 2012.

ЕУР
РСД
52 126.657
410 117.725
0
0
-450 343.030
0
-6411
0
0
0
-1.181
0
-3.370
0
-1.860
0
0
0
0
0 -364076
0
0 -58.691
0 -55.350
0 -46.000
0 -25.000
0 -162.029
0
0
-17006
0
0
12 216.925

Реп. Српска Швајцарска
КМ

ЦХФ
26
825
0
0
-5
0
-5
0
0
0
0
-499
0
0
0
0
0
0
-499
0
0
347

258
905
0
0
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1161

Аустрија и
остале земље
ЕУР
1.476
1.590
-41
1.503
-28
0
0
0
0
-20
-8
-1638
-620
0
0
0
0
0
0
0
-1018
2.862
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САД
УСД
6.044
2.546
-50
-5500
-75
0
-3
0
0
0
-72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.965
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Финансијски
извештај
Донације у 20
2012. години
€26.000.0
€24.000.0
€22.000.0
€20.000.0
€18.000.0
€16.000.0
€14.000.0
€12.000.0
€10.000.0
€8.000.0
€6.000.0
€4.000.0
€2.000.0
€0.0

Мај; 22378

Јануар; 12599

Август; 11487
Март; 9984

Април; 6007
Фебруар; 5228

Јули; 5137
Јун; 4900

Септембар; 6692
Октобар; 6140

Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Број донатора у 20
2012. години
300
250
Април; 208
200
150

Јануар; 177

Март; 162

Фебруар; 131

100

Мај; 135
Октобар; 137
Јун; 127
Јули; 117 Август; 117
Септембар; 107

50
0
Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Месечни извештај за октобар 2012.
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Могућности
донирања

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације.
1. Путем Pay Pal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем Pay Pal система - директно кроз кредитну
картицу
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 Аустрији
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria

Месечни извештај за октобар 2012.

7. Девизни рачун у Аустрији:
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Serben fur Serben
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5514802213924928,
Unicredit банка, Бања Лука
9. Девзини рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395514804813925344
SWIFT: BLBABA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Unicredit Bank AD,
Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka
10. Рачун у Швајцарској:
Swiss posst: 85-419625-6
11. Девизни рачун у Швајцарској:
IBAN: CH460900 0000 8541 96256
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Humanitare Organisation Serben fur
Serben
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Матија Бећковић – Богородица Тројеручица
Ја ти не дођох, брза помоћнице,
Да би ми отсечену шаку замирила,
Нити да те носим кући, Свемоћнице,
Да би завађену браћу измирила ...
Ишчупане су ми руке из рамена,
Кућа раскућена, а браћа поклана,
Па сиђох до свог најдоњег камена
Да себе тражим, Мајко са три длана.
Једино овде, Царице Небеса,
На мом језику се моли без застанка,
И не лаже ништа, и не једе меса,
И осам векова пости без престанка.
И кад би ми земљу и језик збрисали,
Све, сем ове стопе на којој сад стојим,
Знам: још се из људи нисмо исписали,
А док тебе има да и ја постојим.

Хуманитарна организација Срби за Србе
http://www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Charity organization Serbs for Serbs
http://www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
http://www.srbizasrbe.at
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за октобар 2012.
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