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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Током месеца октобра ангажовани смо били
на завршетку неколико великих пројеката, као и на
припреми неколико великих акција. Помогнуто је
пет породица, а посећено чак двадесет са подручја
Косова и Метохије. Бележимо и неколико
активности наших пријатеља и чланова из дијаспоре,
као и одржавање једног од последњих турнира
Тројка из блока за ову годину.
На подручју Крајине у Далмацији, спровели
смо две акције које нису у оквиру наших редовних
активности. Испоручили смо поново одређен број
половних компјутера и књига за будући интернет
центар и библиотеку у некадашњој школи у Риђану.
Поред тога послали смо 3.500€ за пројекат образовне
играонице у Жегару, који се изводи под
покровитељством
свештенства
Епархије
Далматинске.
Неколико озбиљних пројеката и акција
спровели смо у дело на Косову и Метохији такође
током октобра. Прво је успешно набављен трафо за
нови погон за пастеризацију под окриљем Народних
кухиња у вредности од 350.000 динара. Посетили
смо породицу Ристић којој се у потпуности реновира
кућа у склопу нашег пројекта и утврдили да су
радови у завршној фази. Том приликом обављена је
припрема за велику акцију помоћи породицама са
децом, где је посећено чак двадесет породица са
подручја целе јужне покрајине.
У централној Србији и Војводини спровели
смо успешно четири велике акције помоћи
вишедетним породицама. Код Чачка завршен је
пројекат за породицу Павловић која броји шесторо
деце. Њима је изграђен кров, уграђена пвц столарија
и купљена веш машина у вредности од 698.054
динара. Породици Васић са петоро деце која живи
недалеко од Краљева, изграђен је велики пластеник,
а вредност целог пројекта износила је 565.753
динара. У Војводини помогнуте су две породице са
по четворо деце. Прво је помоћ стигла до породице
Женар из Банатског новог села у виду нове веш
машине, комбинованог фрижидера, електричног
шпорета и кревета на спрат са душецима у укупној
вредности од 104.488 динара.
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После Женара, помогнута је и породица Шукунд из
Владимироваца куповином 200 товних пилића и
850кг хране за пилиће, у вредности од 61.550 динара.
Није заборављено ни подручје Црне Горе,
где смо поново помогли породицу Дунџић са петоро
деце, куповином једне угаоне гарнитуре од 259€.
Извршена је информативна посета породици
Милачић, коју чини самохрана мајка и њених петоро
деце.
Представници у дијаспори су спровели пар
активности. У Калгарију одржано је хуманитарно
дружење, где је за потребе наше организације
прикупљено 1.000 ЦАД. У Швајцарској гостовали су
наши чланови на смотри КУД „Вез“, где су
прикупили 170 ЦХФ донација.
На крају одржан је и један турнир Тројка из
Блока, овог пута у Младеновцу, где је прикупљено
31.950 дин. Постављена је и нова донаторска кутија,
овај пут у тржном центру у Обреновцу.
Као што смо поменули очекује нас велика
акција испоруке помоћи за двадесет посећених
породица на Косову и Метохији, а процењена
вредност ове акције је скоро 25.000€. Осим тога
неколико великих пројеката се приводи крају. Како
би успели на време и успешно да обезбедимо
планирану помоћ и завршимо пројекте на опште
задовољство свих, редовне донације и подршка су од
немерљивог значаја за спровођење наших текућих
акција. Борба за опстанак српског народа и лепшу
будућност наших најмлађих се води свакодневно –
подржите нас!

С поштовањем,
Скупштина организације
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Радови код
Ристића

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
недавно су током обиласка нових породица на
Косову и Метохији посетили и село Стрезовце у
којем је у току санација и реконструкција куће
породице Ристић.
Родитељи Сретен и Соња имају четворо деце
Снежану (18), Јовану (16), Милоша (11) и Ивана
(10). Уверили смо се да радови добро напредују и да
ће Ристићи убрзо моћи да живе у потпуно новом
амбијенту.
Ристићима недостаје још хидрофор и од покућства:
фрижидер, шест кревета, комплетна кухиња, орман,
сто са шест столица. Фотографије тренутног стања
погледајте испод.

Породица Ристић у децембру 2015. године, приликом
посете чланова ХО Срби за Србе
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Тата Сретен са синовима Иваном, Милошем и
супругом Соњом
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Радови код
Ристића

Обновљена просторија у
породичној кући Ристића

Срби за Србе са члановима породице Ристић
Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

Нови изглед спољашњости куће породице Ристић
из села Стрезовце

Породица Ристић у реновираној соби
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Помоћ за
Народне кухиње
Реализацију пројекта финансирала је француска
хуманитарна организација "Солидарност за Косово"
износом од 110.000 евра. Наша организација је
учествовала са 350.000 динара за набавку електро
трафоа. Тог дана је уједно прослављена слава
организације "Мајка девет Југовића" Мала
Госпојина.

20. септембра у селу Могила на Косову и Метохији
Добртворна
организација
Епархије
рашкопризренске "Мајка девет Југовића" свечано је
отворила погон за пастеризацију воћа и поврћа
који је један у низу пројеката самоодрживости рада
Народних кухиња на Косову и Метохији.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
наставиће да промовише и подржава нове
самоодрживе економске пројекте на Косову и
Метохији али и широм Балкана, а све у циљу
одрживог економског опстанка српског народа на
својим вековним огњиштима. Уједно, организација
СРБИ ЗА СРБЕ упућује јавни апел свим државним
институцијама, јавним и приватним компанијама као
и другим сродним хуманитарним удружењима да
ПОДРЖЕ
БУДУЋЕ
ПРОЈЕКТЕ
наше
организације који ће допринети бољој и
квалитетнијој будућности за српски народ, а пре
свега социјално угрожене породице и њихово
потомство.
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Нова помоћ
библиотеци

Почетком октобра извршена је нова испорука
помоћи за будућу мултифункционалну библиотеку
„Доситеј Обрадовић“, која ће се налазити у
некадашњој основној школи у Риђану, на
Далматинском Косову, недалеко од Книна.
Пројекат који води удружење „Жене Косовске
долине“ се приводи крају и очекује се ускоро
потпуно пуштање у рад, како интернет центра, тако и
библиотеке.

С обзиром да сматрамо да је овај пројекат од великог
значаја за наш народ, превасходно за наше најмлађе,
наставићемо да пратимо развој целокупног пројекта
и да по потреби поново излазимо у сусрет испоруком
потребних ствари. Захваљујемо још једном на
ангажовању
пријатељу
наше
организације
господину
Банету
Којићу
и
његовим
сарадницима, који су у великој мери заслужни за
прикупљање до сад послате помоћи.

Нови монитори, компјутери и књиге за
библиотеку „Доситеј Обрадовић“
У склопу последње пошиљке испоручено је 7
монитора и 3 компјутера неопходних за рад
интернет центра, као и још око 70 нових наслова
књига којима смо комплетирали главни део помоћи
овом битном пројекту за српску заједницу са тих
простора.
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Женарима
стигла помоћ

Монтиран кревет на спрат у дечијој соби, док је
отац Јован окречио собу
Након што су представници Хуманитарне
организације Срби за Србе посетили крајем
септембра шесточлану породицу Женар из
Банатског Новог Села коју чине родитељи Јован и
Драгана и њихове четири ћеркице - Анђелина (8),
Ана Марија (6), Алиса (4) и Анђела (2), почетком
октобра породица је добила вредну хуманитарну
помоћ у виду нове веш машине, комбинованог
фрижидера, електричног шпорета и кревета на
спрат са душецима у укупној вредности од 104.488
динара. Овом донацијом породици смо обезбедили
боље и квалитетније услове за свакодневни живот, а
поготову деци.
Играње на новом кревету

Изглед дечије собе у септембру приликом прве
посете чланова организације
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Урош Ћертић, пријатељ наше организације,
помаже у изградњи куле од коцкица
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Женарима
стигла помоћ
Породица Женар је типична банатска породица која,
упркос оскудном животу покушава да превазиђе
свакодневне проблеме трудећи се притом да очува
хармонију и мир у свом дому. Незапосленост оба
родитеља нажалост није мимоишла ни ову породицу
- Јован је до пре неколико година био запослен у
фирми која се бавила постављањем скела на
градилиштима, али су га све учесталији финансијски
проблеми предузећа на крају коштали радног места,
док је Драгана за све то време водила рачуна о деци.

Нова веш машина је у погону, већ увелико олакшава
обавезе мајке Драгане

Осим социјалне помоћи и дечијег додатка породица
практично нема друге сталне изворе прихода. Јован
се труди да пронађе што више хонорарних послова и
да на тај начин обезбеди и додатне приходе за
породицу, али га лоша здравствена ситуација
(озбиљнији здравствени проблем са кичменим
стубом) често спречава у томе. И поред тога Јован и
Драгана настоје да што редовније измирују све своје
рачуне и да не гомилају дуговања.

Нови електрични шпорет у дому породице Женар

Нови комбиновани фрижидер у кухињском делу
породичног дома
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Заједничка слика са члановима породице Женар,
Хуманитарне организације Срби за Србе и
организаторима спортско-хуманитарног турнира
''Тројка из блока'' који је био организован и у Црепаји
27. августа.
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За Шукунде
200 пилића
Поред проблема влаге који је потребно хитно
решити, имају потребу и за још једном собом, која би
била соба за девојчице и која би омогућила
нормалније функционисање породице.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе испоручили су помоћ за седмочлану породицу
Шукунд из села Владимировци у виду 200 комада
товних пилића и 850 кг хране за пилиће у укупној
вредности од 61.550 динара. Ненад и Светлана
Шукунда подижу четворо деце: Анђелу (14),
Стефанију (11), Стевицу (7) и Огњена (5), а са
њима је и деда Никола, који болује од астме, али
помаже колико може, пазећи на децу док су
родитељи заузети на сезонским пословима.

Верујемо да ћемо са овом донацијом допринети да
породица у скоријој будућности обезбеди неопходна
средства како би завршили доградњу дечије собе и
дела куће како би својој деци обезебедили боље и
лепше услове за даље одрастање.

Пријатељ наше организације Урош Ћертић

Циљ набавке 200 товних пилића јесте да породица
Шукунда у релативно кратком временском периоду
вредним и пожртвованим радом на својој малој
фарми буде у прилици да посао прошири у
будућности али и приходује за свој кућни буџет.
Породица живи скромно и без дугова, са дечијим
додатком од 11.000 динара и са одређеним
проблемима.
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Заједничка фотографија породице Шукунда, чланова
Хуманитарне организације Срби за Србе и
представника спортско-хуманитарног пројекта
наше организације ''Тројка из блока''
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СЗС на Косову
и Метохији

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе у сарадњи са пријатељима из организације
Мајка девет Југовића Епархије Рашкопризренске, посетили су претходних дана 20
породица са ширег подручја централног и северног
Косова.
Циљ посете је био упознавање са потребама
породица које су предложене за помоћ, како би се
што ефикасније обезбедиле прекопотребне ствари за
нормализацију и унапређење услова живота. У плану
је и помоћ за неколико породица које из објективних
разлога нису посећене током ове посете, али су
назначене као породице којима је неопходна ова
врста помоћи.

Кућа у којој тренутно живе је у лошем стању, тако да
је план да започну са градњом нове куће од око 70м2
на свом имању. Потребна помоћ коју су назначили
да би им била неопходна јесте грађевински
материјал за изградњу куће.

Породица Јовановић у свом дому са представницима
организације

Породица Арсић са представницима организације
Срби за Србе
Акција је започета посетом породици Арсић из
Извора. Породицу чине родитељи Драган и
Светлана и њихове две ћерке Тијана (20) и Тамара
(17).

Месечни извештај за октобар 2016.

Након тога у селу Стража обилазимо две породице.
Породица Синише Јовановића од пре две недеље
богатија је за још једног члана, бебу Стефана. У
породици још живи и мајка Драгана. У
новоизграђеној скромној кућици сместила се ова
породица, која се до добијања ове куће селила од
једне до друге напуштене куће. Циљ им је да узгајају
овце тако да им је набавка 5-6 оваца приоритет,
као и креветац за бебу и све друге пратеће ствари
које су потребне за новорођенче. Нажалост Синиша
је претпрео шлог недавно и налази се под великом
терапијом. Основни приходи су минималац и
социјална помоћ.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Чланови породице Стојановић испред своје куће
Одлазимо даље до породице Стојановић коју смо
посетили и помогли 2011. године (испоручена
помоћ: 4 кревета, веш машина и четири столице).
Подсећамо да породицу чине родитељи Градимир и
Бисерка и синови Милош (27), Игор (26), Стефан
(25) и Александар (17). Једна од најтежих ситуација
са којом смо се сусрели током нашег вишегодишњег
рада на Косову и Метохији. Као и пре пет година
ситуација се наравно није битно променила. Тешко
психо-физичко стање како родитеља тако и двојице
синова, који пате од траума преживљених за време
агресије НАТО пакта на нашу земљу. Недостатак
купатила, лоши услови у којима живе и прескромна
примања додатно отежавају целокупну ситуацију.

Биљана Ђорђевић из села Бостане у свом
породичном дому
Следећа породица у којој такође наилазимо на
сличну ситуацију јесте породица Ђорђевић
Станоја и Биљане у селу Бостане (засеок
Чуљковци). Осим мајке Биљане и баке, нисмо
затекли никог од укућана, па смо од њих добили
потребне информације. Биљана и Станоје имају
троје деце Слађану (24), Радована и Александра.
Такође главни проблем представља недостатак
купатила. Других примања осим пензије немају, а од
покућства најбитније би им било да добију ормаре и
кревете.

Бака Трајанка и унука Милица Станковић из села
Бушинце
Купатило би била најзначајнија ствар која би
олакшала свакодневницу ове породице, али је
проблем недостатак воде у целом селу. Осим тога
предлог је санација постојећег стамбеног простора,
нешто од прикуљчних машина (косачица или
фреза) или набавка поново одређеног покућства у
виду фрижидера, кревета и столица.

Месечни извештај за октобар 2016.

У селу Бушинце посетили смо породицу Драгана и
Трајанке Станковић. Они имају двојицу синова
Бојана (34) и Душана (25). Душан је ожењен
Сањом (25) и имају бебу Милицу (1). Потребна
помоћ би се огледала у набавци грађевинског
материјала (или само подних плочица) за
довршетак спрата, у који би се уселио млађи син са
породицом.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Димитрије и Надица Јевтић испред штале одакле су
им украдене краве

Пут настављамо до породичног газдинства
Москића у селу Врбовац. Породицу чине родитељи
Синишко и Јованка и одрасла деца Милош (30),
Бојана (28) и најмлађи Александар (26) који је
ожењен Наташом (22) и имају бебу Јована (5
месеци). Ова вредна и радна породица се бави
пољопривредом и обрађује 5 хектара земље. Као и
код породице Јевтић и Москићи су се суочавали
претходних година и то у два наврата са крађом
стоке са њиховог имања. Како би оспособили једну
стару просторију/кућу на свом имању за потребе
најмлађег сина и његове породице, жеља им је да се
обезбеди грађевински материјал у виду улазних
врата, два двокрилна прозора, собних врата (4
ком), плочица и санитарија за купатило.

Након тога долазимо до породице Јевтић у селу
Мешина, коју чине родитељи Димитрије и Надица,
са синовима Слободаном (27) и Марком (24).
Нажалост ту наилазимо на још једну потресну причу.
Пре само десетак дана из дворишта куће украдене
су им две краве са телетом, које су уз мукотрпан
рад и одрицање гајили неколико година.
Велика штета је нанета овој породици, која је једина
са децом остала у овом селу. Без икакве назнаке да ће
случај бити решен, а крадљивци пронађени,
Јевтићима је овим потезом послата јасна порука.
Како би им помогли да се санира штета, договор је
да се помогне куповином краве или балирке за
трактор.

Породица Петковић са представницима
организације у селу Партеш

Чланови породице Москић из села Врбовац у свом
домаћинству

У селу Партеш посећујемо породицу Петковић коју
чине Срђан и Данијела, са децом Стефан (24),
Никола (20), Богдан (18), Бојана (14) и Павле (3).
До пре само две недеље отац је био запослен као
чувар у болници у Гњилану, што је овој вишедетној
породици доносило каква таква примања. Нажалост
опет до изражаја долази страшна свакодневница
Срба у енклавама. Неколико Шиптара пребија
Срђана на свом радном месту, уз поруку да за њега
нема више места на послу само зато што је Србин.
Страшан ударац узимајући у виду чињеницу да у
оваквим срединама само најсрећнији имају прилику
да буду стално запослени. Најпотребније за ову
породицу би било реновирање купатила (туш
кабина), као и набавка основног покућства у виду
шпорета на дрва, веш машине или кухињских
елемената.

Месечни извештај за октобар 2016.
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Другог дана активности смо започели посетом
породицама у Грачаници. Прво посећујемо
породицу Славише и Слађане Велић, који имају
троје деце Милицу (20), Анђелу (16) и Алексу (12).
Њима би најнеопходније било покућство у виду
електричног шпорета, фрижидера и 32м2
ламината.

Чланови организације Срби за Србе са породицом
Маринковић у селу Паралово
Последња породица која је посећена првог дана је
породица Срђана и Гордане Маринковић из села
Паралово. У домаћинству још живе и њихове три
ћерке Кристина (19), Милена (17) и Лидија (15).
Срђан ради при народним кухињама, а осим тога
једини приход је минималац. Кроз разговор са њима,
назначено нам је да би им осим основног покућства
фрижидера, три кревета и шпорета, добро дошла
помоћ у реновирању подрума који би био
преуређен за свакодневне животне потребе. За ту
намену су потребни прозори, врата, повезивање
струје и бетонирање, као и хидрофор.

Заједничка фотографија са породицом Велић

Месечни извештај за октобар 2016.

Породица Јосифовић са представницима
организације у Грачаници
Недалеко од њих посећујемо породицу Јосифовић,
коју чине Славољуб и Јелена, који имају бебу
Виктора (4). Поред њих у домаћинству живе и
Славољубов брат Љубиша, сестра Соња и мајка
Марија. За њих би било потребно да се среде подови
у кући јер се испод дасака налази земља. Процена је
да је неопходно 50м2 равнајућег слоја, ламинат и
плочице за око 15м2. Уз све то потребна би била и
једна веш машина.

Славиша и Јелена Стакић из Доње Гуштерице са
члановима организације

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Следећа породица коју посећујемо је породица
Стакић из Доње Гуштерице, која је расељена из
Штимља и живе као подстанари у кући. Породицу
чине родитељи Славиша и Јелена и деца Тијана
(22), Тамара (20) и Миљана (19). У дворишту су
успели да направе и башту коју обрађују, па би им
добро дошла једна мања фреза. С обзиром да су
подстанари, једина могућност још је набавка
основног покућства у виду три кревета, веш
машине и шпорета на дрва.

Следећа породица исто Стојковић Синиша и Весна
и деца Стефан (20) и Кристина (14). План је да се
њима набави нешто од основног покућства
електрични шпорет или замрзивач.

Жарко и Марица Стојковић испред породичне куће у
Кузмину

Oтац Живорад и син Оливер Стојковић у Кузмину са
члановима организације

Трећу породицу Стојковић коју смо посетили, чине
родитељи Жарко и Марица и деца Игор (28) и
Ивана (26). Као и њиховим рођацима предлог је да
им се набави један електрични шпорет.

У селу Кузмин обилазимо три рођачке породице
које су кућа до куће. Прва породица је Стојковић
Живорад и супруга Ђемиља (Албанка) и деца
Никола (18), Андријан (15), Бојан (13), Оливер
(11) и Страхиња (6). С обзиром да смо их помогли
пре неколико година, овај пут предлог је да се набави
један електрични шпорет.

Породица Симијоновић испред старе оронуле куће у
селу Батусе

Породица Стојковић са организацијом Срби за Србе
испред свог дома

Месечни извештај за октобар 2016.

Посећујемо и село Батусе, тачније самохрану мајку
Соњу Симијоновић, која у доста оронулој кући
живи са синовима Миланом (14) и Марком (13) и са
својим глувонемим оцем Крстом. У разговору са
Соњом сазнајемо да је и овде покућство један од
проблема, тачније недостатак веш машине и
електричног шпорета. Осим тога значила би им и
помоћ у набавци 2 кревета за синове.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Код места Обилић у селу Племетина, посетили смо
породицу Шобота. У домаћинству живе родитељи
Владимир и Марија и деца Живорад (17), Жарко
(15) и Теодора (13).

Породица Столић из села Угљаре испред свог дома
Искористили смо прилику и да посетимо породицу
Столић из Угљара. Породица Столић броји петоро
малолетне деце Анђела (14), Ивана (12), Никола
(8), Андрија и Јован (5), а помоћ за њих смо
испоручили у два наврата током 2011. године (сто,
фрижидер, кухињски бојлер, судоперу, бојлер за
купатило, два кревета, кревет на спрат за децу, веш
машина, плакар и столице). Уверили смо се да је
већина ствари иако набављена пре пет година у доста
добром стању.
Овај пут за Столиће би било потребно урадити
озбиљније грађевинске радове у смислу мењања и
санације подова и монтаже мањих улазних врата.
Такође неопходно је набавити хидрофор да би у
купатилу било могуће редовно снабдевање водом,
као и нове санитарије.

Кућа у којој живе је доста лоша, тачније кров и
поткровље које је скроз неуређено. Као
најургентнија помоћ наводи се материјал за
реконструкцију крова у виду греда и летви, како
се кров не би урушио. Осим тога и један електрични
шпорет би значио овој породици.

Срби за Србе испред породичне куће Антовића
у селу Кориље

Породица Шобота у селу
Племетина са члановима организације Срби за Србе

Месечни извештај за октобар 2016.

Последње две породице посетили смо на подручју
северно од Косовске Митровице. У селу Кориље код
Звечана посећујемо породицу Антовић Николе и
Јаница. Са њима живе још и деца Радмила (10) и
Ружица (7). Породица се бави узгојем коза и план
им је да изграде шталу за 30 коза. Потребна помоћ
би била материјал за изградњу штале у вредности
од око 1.000 € као и једна музилица за козе.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Са породицом Јовановић испред њиховог породичног
дома у изградњи
Посету Косову и Метохији завршавамо код породице
Јокановић из Горњег Јариња. Отац Милош и
мајка Драгица живе у недовршеној кући са троје
деце ћеркама Јованом (24) и Анђелином (22) и
сином Гојком (16).

Kao што смо се уверили по ко зна који пут и током
нове посете, живот наших сународника на Косову и
Метохији је све, само не живот. Велика већина и
даље животари на скромном минималцу у
недостатку озбиљнијег посла, услови у којима живе
недостојни сувремена у ком живимо, а појам права и
правде одавно не постоји. Највише све то погађа
најмлађе, који свакако да не заслужују да
одрастају без детињства, изоловани и обележени
само зато што су Срби. Циљ ком тежимо као
организација јесте да то стање поправимо колико је у
нашој моћи и да истрајемо поред свих проблема са
којима се суочавамо, како би српски народ опстао и
остао на својим вековним огњиштима у срцу Србије.
Позив за учешће у овој неравноправној борби коју
водимо више од једне деценије је век отворен за све
добронамерне људе.

Ова вредна породица је такође интерно расељена из
Обилића. Помоћ која би им највише значила јесте
грађевински материјал за изградњу крова, како не
би кућа више киснула и урушавала унутрашње
зидове. Површина куће је око 60м2.

Шиптарски екстремисти полупали спомен таблу
страдаоца из Старог Грацког
Искористили смо време да на кратко посетимо и
наше страдалнике из Старог Грацког, који су нам
упутили речи подршке и захвалности, као једној од
свега неколико организација које нису заборавиле да
ту још увек опстаје изолована српска заједница.

Месечни извештај за октобар 2016.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Пластеник за
Васиће из КВ
Тако доспевају у село Врдила код Краљева где
заснивају сеоско домаћинство у чијем одржавању им
помажу деца. Праву малу сеоску идилу употпуњују
ћурке, овце и кокошке које држе, као и шљива,
малина лук итд.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су у суботу 15. октобра седмочлану
породицу Васић из села Врдила код Краљева.
Породица је први пут посећена средином јула ове
године, а у међувремену им је обезбеђена помоћ у
виду пластеника (30х8m), система за наводњавање
пластеника и малињака, а набављена је и нова
пумпа и експазивна посуда за водовод у кући.
Предвиђено је да Васићи у пластенику узгајају воће,
поврће и цвеће за своје потребе и продају. Укупна
вредности помоћи износи 565.753 динара, а средства
за ову акцију је обезбедила Црквено-школска
општина Грачаница из Виндзора у Канади, као и
сами краљевчани на турниру Тројка из блока
одржаном у том граду у мају ове године.

Ова вредна породица нас је испунила позитивном
енергијом и вољом за даљом борбом у циљу
помоћи вишедетним породицама широм Балкана.
Посебно нас радује њихова жеља да чим у
потпуности стану на своје ноге помажу преко наше
организације и другим породицама што је свакако
идеал којем тежимо!
Пластеник за Васиће је један од пројеката који су
спроведени захваљујући донацији од 60.000
канадских долара које смо крајем јуна примили
од Црквено-школске општине Грачаница из
Виндзора у Канади. У наредним данима очекујте
нове извештаје, а ми већ припремамо наредне
пројекте за које нам је потребна ваша подршка!

Породица Васић испред свог новог пластеника у селу
Врдиле код Краљева
Подсећамо да породицу чине родитељи Богдан и
Ана Марија и деца Огњена (20), Василиса (16),
Петар (12), Стојан (9) и Момчило (2). Богдан је
вајар, а Ана Марија сликарка. Рођени су у Београду,
али су заједно одлучили да напусте град и преселе се
у село.

Месечни извештај за октобар 2016.

Деца су наша будућност!
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Нови кров за
Павловиће
Успели смо да им решимо тај проблем и сада
спремно дочекују зиму, мада се мајка Зорица у шали
ипак највише обрадовала веш машини јер више
неће морати да пере на руке.
Подсећамо да осим ње породицу чине отац Бранко и
деца Кристина (21), Стефан (18), Андреа (17), Сара
(15), Урош (13) и Кристијан (6).
Погледајте ток радова
реконструкцији крова:

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су у недељу 16. октобра породицу
Павловић из Љубића у Чачку. Павловићи имају
шесторо деце, а наша организација им је обезбедила
нови кров, пвц прозоре и веш машину. Укупна
вредност помоћи је 698.054 динара што су
удруженим снагама обезбедили Црквено-школска
општина Грачаница из Виндзора у Канади и сами
Чачани на турниру Тројка из блока одржаном у
том граду у јуну ове године.

у

више

фаза

Почетак радова на крову породичне куће Павловића

Стање крова на породичној кући приликом прве
посете породици Павловић
Породицу смо први пут обишли пролетос када су
нам изразили жељу за новом кровном
конструкцијом пошто је стара била у
катастрофалном стању и стварала им је огроман
проблем са прокишњавањем и влагом.

Месечни извештај за октобар 2016.

на

Вредни мајсори завршавају радове на крову куће
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Нови кров за
Павловиће

Породица Павловић са представницима организације
Срби за Србе испред куће

Велика помоћ у кућним пословима за мајку Зорицу нова веш машина
Ову донацију је у највећој мери обезбедила
Црквено-школска општина Грачаница из
Виндзора у Канади која нас је крајем јуна
обрадовала донацијом у износу од 60.000 канадских
долара. И остали пројекти се приводе крају, а ми већ
спремамо следеће за шта нам је потребна ваша
подршка !
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Постављени нови пвц прозори
на породичном дому Павловића

Месечни извештај за октобар 2016.

СРБИ ЗА СРБЕ
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Играоница у
Даламцији
Удружење „Жегар у срцу“ које се такође активно
укључило у цео пројекат, обезбедило је материјал за
уређење дворишта, ограде и справа за игру напољу у
вредности од око 2.000 €.
Вреди поменути да се доста наших мештана
укључило својим радом на изградњи ове играонице,
а међу њима и неколико људи из породица које смо
до сада помагали на овом подручју.

Хуманитарна организација Срби за Србе
подржала је пројекат изградње образовне
играонице за српску децу на подручју Жегара у
Далмацији. Као што смо обавештавали претходних
месеци, радови на играоници у виду припреме земље
у дворишту, ограђивања и постављања справа за
игру су одавно завршени, па је преостало спољашње
и унутрашње уређење куће.
За ту намену наша организација је уплатила 3.500
€ за набавку грађевинског материјала (комплетан
материјал за фасаду, керамичке плочице за под,
ламинат, керамика за купатило и кухињу, материјал
за кречење и фарбање столарије). Наведени
материјал је у потпуности испоручен протекле
недеље, а као што се види на фотографијама,
постављање фасадне изолације је у току.

Месечни извештај за октобар 2016.

Након спољашњих и унутрашњих радова, остало је
још да се играоница опреми неопходним средствима
за рад и игру, за коју ће бити потребно још око 1.500
€.
Планирано време отварања играонице очекује се до
Божића 2017. године.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Играоница у
Даламцији
Иако је ово пројекат атипичан за нашу организацију,
сматрамо да је изузетно битан за опстанак и
образовање српске деце са тог подручја, која живе у
својеврсној изолацији и којима би требало омогућити
место где би се окупљали и дружили, а истовремено
и понешто научили о свом народу, језику, култури и
вери. Свакако за функционалан рад ове образовне
играонице увек ће бити потребно доста различитог
материјала за игру (играчке за различите узрасте,
друштвене игре, слагалице, сликовнице...) и
образовање (различите књиге, двд филмови, музички
дискови, лопте...).

Позивамо све заинтересоване људе да уколико
имају било шта од наведених ствари, да нам се
обрате како би омогућили да играоница буде што
опремљенија и занимљивија за децу свих узраста.

Месечни извештај за октобар 2016.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
С ВЕРОМ У БОГА!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Нова помоћ за
Дунџиће

Хуманитарна организација Срби за Србе спровела
је још једну акцију помоћи породици Дунџић из
Подгорице којој смо у претходној акцији помогли
набавком веш машине и ормара.
У новој акцији помоћи, самохрана мајка Драгана и
деца Александар (21), Алекса (16), Анђела (15),
Јована (14) и Ивана (13) добили су угаону
гарнитуру за свој дом у укупној вредности од 259
евра што уједно и заокружује акцију помоћи овој
вредној породици.

Самохрана мајка Драгана са својим кћеркама
Анеђлом, Јованом и Иваном
Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

Месечни извештај за октобар 2016.
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СЗС у посети
Милачићима

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Црне Горе посетили су 29. септембра
шесточлану породицу Милачић из Подгорице,
која привремено живи у избегличком насељу
Коник. Самохрана мајка Мирјана (39) подиже
петоро дјевојчица: Сару (10), Ену (8), Јану (6), Миу
(5), и Дарију (3). Породица преживљава од
материјалне помоћи државе у износу од 180 € на
мјесечном нивоу. Хране се у Црвеном крсту и имају
један оброк дневно. Од потребне помоћи
Милачићима издвајамо: шпотрет на дрва, дрва за
огрјев, кревет и обућа за дјецу, и поправка
водоводних инсталација у купатилу.

Месечни извештај за октобар 2016.
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СЗС у посети
Милачићима

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну породици Милачић као и
бројне друге пројекте Хуманитарне организације
Срби за Србе који имају за циљ да помогну
социјално угрожене вишедетне српске породице
широм Балкана.

Месечни извештај за октобар 2016.
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СЗС кутија у
Обреновцу

Хуманитарна организација Срби за Србе
поставила је почетком октобра донаторску кутију у
Обреновцу, тачније у холу Спортско културног
центара Обреновац. Укупан приход који буде
прикупљен у кутији биће искоришћен за помоћ
српским
вишедетним
социјално
угроженим
породицама. Захваљујемо се људима из ЈП СКЦ
Обреновац који су подржали највећи пројекат
организације „Деца су наша будућност". Спортско
културни центар Обреновац се налази у улици Краља
Александра I бр. 63.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за октобар 2016.
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Хум. дружење
у Калгарију
У току вечери чланови Сербоса су искористили ову
прилику да кратким говором упознају присутне са
Хуманитарном организацијом Срби за Србе
промовишући тако њен рад, досадашња достигнућа и
циљеве којима свакодневно тежи већ пуну деценију.

У сали српске цркве Св. Симеона српска
заједница у Калгарију је одржала хуманитарну
забаву под називом 'Пар година за нас'. Забаву су
организовали
чланови
Сербоса,
групе
дугогодишњих
донатора
Хуманитарне
организације Срби за Србе из Калгарија и чланови
црквено-школског одбора цркве Св. Симеон у
Калгарију. Забава је протекла у духу рок и поп
сцене 80-их година, уз пуштање хитова тог времена и
показивање видео клипова. Забаву су својим радом
несебично помогле волонтерке кола српских сестара
припремањем колача, печењем палачинака и
кувањем кафе, а и волонтери за роштиљем, на улазу
и за баром и наравно и диск џокеј.

Овом приликом дио прихода са забаве у износу од $
1,000 CAD је дониран огранку Срби за Србе у
Канади. Остатак скупљеног новца је дониран
грађевинском фонду цркве у Калгарију. Црква је
за ову прилику уз своје волонтере обезбједила и
пиће, храну а и црквену салу ставила на располагање
захвалним Сербосима.

Надамо се да ће оваква хуманитарна манифестација
прећи и у својеврсну традицију Срба из Калгарија
као начин подршке сиромашној српској дјеци и
њиховим породицама.

Месечни извештај за октобар 2016.
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„Тројка“ у
Младеновцу
Директор пројекта Младен Матијашевић свечано је
уручио захвалницу господину Драгану Ивановићу
Кенију, а затим позвао Шкаба, Трикија,
младеновачког репера Ренеа и диџеја Пају Коба33а
да отворе турнир.

Јединствени пројекат у овом делу света који окупља
људе свих година да се на најлепши могући начин
боре за племените циљеве засијао је на
младеновачком брду 25. мај, у суботу, 1. октобра, на
кошаркашким теренима господина Кенија! Други
пут су младеновчани имали прилику да покажу
хуманост на делу и да се опробају у омиљеном
српском поготку – за три поена! 55 шутера скупили
су својим донацијамa 17.450 динара, а уз помоћ два
поносна спонзора прикупљено је укупно 31.950
динара! Последњи дани дугог лета завршавају се
величанствено, као што су и почели, уз хуманост,
спорт и забаву, на турнирима Тројка из блока!
Младеновац брине о својим угроженим комшијама!

На почетку турнира поздравили смо заставу
Републике Србије уз свечано интонирање химне
Боже правде, а затим се окупљеним људима доброг
срца и заљубљеницима у кошарку обратио Милош
Симовић у име Хуманитарне организације Срби за
Србе и упознао их са сезоном која је на заласку.
Најбоља година Тројке из блока велика је
инспирација за успехе који долазе, а Младеновац ће
наставити да подржава овај спортско-хуманитарни
пројекат, рекао је Горан Спасојевић, члан већа за
спорт Градске Општине Младеновац.

Месечни извештај за октобар 2016.

Господин Кени и Младен Матијашевић
Искусни спортиста и дугогодишњи покровитељ
младеновачке кошарке, заједно са српском реп
легендом, европским чудом Трикијем и својим
младим младеновчанима – магија Тројке из блока у
Младеновцу! Подржали су ове године и помогли
организацију турнира и добри људи из Лајф
хуманитарне организације, а медијску подршку и
пренос турнира уживо широм света обезбедио је
интернет портал Младеновац уживо!

Паја Коба33 и Младеновац уживо
55 шутера се борило за други пехар Тројка из блока
Младеновац.
Најбољи
је
био Александар
Милићевић са 20 тројки, нови шампион са
Кенијевих терена.
Урош Лазаревић са 18 тројки освојио је сребро,
а Матеја Тошаковић са 13 тројки изборио се за
бронзу.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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„Тројка“ у
Младеновцу
У наредним данима подршка младеновачком
турниру очекује се и од спонзора:
Брале брза храна, Апотека Сана, Котекс промет,
Ресторан Дашчара, Ресторан Језеро, Маковица
АД, ТЦМ Младеновац, Стублина, Гранд БТ,
Сигма Комерц, Кафе Парк, Кафе Историја,
Кафана Три лепе, Кафе Сказка, Елмет систем и
Јакшић. Поносни спонзори који су већ подржали
турнир су Ресторан Радовање Сопот са 7.500
динара и Апотека Хеба са 7.000 динара.
Трики и Шкабо

Најбољи младеновачки тројкаши
Рене
Брат Шкабо одреповао је неколико својих хитова
после дужег времена на нашим турнирима, а
инспирације му није недостајало – слободним
стихом на познате матрице реповао је о магији
Тројке из блока, али и о Трикијевим бравурама.

Најлепше младеновачке тројкашице
Реп опис за неухватљиве Немањине лопте! Паја
Коба33 шетао је кроз жанрове, од репа, преко
српских староградских и традиционалних песама, до
младе реп наде Ренеа, који је за нас наступао по
други пут. Хуманост, спорт, забава – магија Тројке
из блока!

Месечни извештај за октобар 2016.

Поздрав
из града младости!
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Активности у
октобру
У СЕПТЕМБРУ 2.026 СМС ПОРУКА
НА 7763

Хуманитарна
организација
СРБИ
ЗА
СРБЕ покренула је почетком марта 2015. године
националну кампању за помоћ социјално угроженим
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним
оператерима Телеком, Теленор и Вип.
Путем хуманитарног СМС броја 7763 у току
септембра пристигло је укупно 2.026 порука, а од
почетка
акције
укупно
45.528
порука.
Хуманитарна кампања СМС НА 7763 се наставља.
Довољно је послати празну поруку или са текстом по
жељи.
Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера).
Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима организације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.

Месечни извештај за октобар 2016.

СЗС У ШВАЈЦАРСКОЈ ГОСТИ
КУД-А „ВЕЗ“

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе у Швајцарској били су гости КУД ''Вез'' који
је први пут од његовог оснивања организовао
културно вече у месту Полиет-Питет код Лозане.
Тим поводом домаћин је и представио нашу
организацију пред око 400 гостију и на тај начин
позвао присутне да учествују у хуманитарни
пројектима које спроводимо. Представљен је и нови
начин донација путем смс број са текстом SZS 10
на број 339. То је била и прилика да СЗС уговори
наредну донаторску вечеру у Лозани које је
предложила СПЦО Лозана. Те вечери су сви
присутни имали и прилику да се друже са члановима
удружења српских писаца у Швајцарској и КУД
Александар Велики који су представили песме и
игре у БЈР Македонији. Присутни су донирали 170
CHF донација и многи од њих први пут су чули за
организацију Срби за Србе али реакције су биле
веома позитивне.
.............................................................................................
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Хуманитарни
СМС број 7763
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Донаторске
кутије

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
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
- Фото студио Express,
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а
(Жарково)
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА,
Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд)
- Сликарски атеље и креативна радионица за
малу и велику децу "Цвеће и умеће",
Косанчићев венац 5/1
- Фитнес клуб Голиат –
Милана Ракића 75 (Звездара)
- Printy Star - Никшићка 5/1 (Вождовац)
- Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
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- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун)
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
- Теретана Колосеум –
Јурија Гагарина 140-142 (Нови Београд)
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково)
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд)
- Београдски синдикат свим срцем –
Цара Душана 29 (Дорћол)
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73
- ДИС маркет - Аутопут 18
- ТЦ Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86
- Кафаница "Дрво јаворово" –
Књегиње Зорке 3 (Врачар)
- ТЦ Delta city - Јурија Гагарина 16 (Нови Београд)
- Kaфe Имиџ - Нушићева 5
- Висока туристичка школа –
Булевар Зорана Ђинђића 152а (Нови Београд)
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча)
- Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар)
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица)
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун)

ЗРЕЊАНИН
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А
ВРШАЦ
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
ОБРЕНОВАЦ
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
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Донаторске
кутије
НОВИ САД
- ТЦ Меркур, Руменачка 150
- ДИС маркет, Сентандрејски пут 11
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА,
Првог српског устанка 130
НИШ
- ДИС маркет, Булевар Медијана 15
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,
Српских ратника бб (канцеларија)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
- Caffe Green Pub, Драгослава Јевђића бб
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб
ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Caffe Broadway, Крајишког корпуса бб
- Ресторан Лане 1, Карађорђева бб
- Ресторан Лане 2, Светог Саве бб
- Копирница Копи центар, Карађорђева бб
- ТЦ Славуљица, Доњи Ружевић
ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- З Центар - Илије Бирчанина бб

- ST. NIKOLA CHURCH,
4301 Prairie Ave., Brookfield
ВАШИНГТОН - САД
- ST. LUKA CHURCH,
10660 River Rd Potomac, MD
ХАМИЛТОН - КАНАДА
- Scaut cafe,
100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2
- Golden Grain Bakery,
Hwy 8, Stoney Creek, ON L8G 1C2
ТОРОНТО - КАНАДА
- Bloor Optical, 2235 Bloor St. W.
НЕМАЧКА
- Храм Светих Српских новомученика у
Фридрисхафену –
Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen
- Храма Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Wurselen
ШВАЈЦАРСКА
- Ресторан "Il posto accanto" –
Via Coremmo 2 , Lugano

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

ЧИКАГО – САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road
- NADA'S DELI & BAKERY,
7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights
- COMPASS FUEL STATION,
8147 Joliet Road, McCook
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ОКТОБАР 2016.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 21
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10
5. Данило О. /Србија/ - 300 дин.
6. Борислав Р. /Србија/ - 500 дин.
7. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекат за Крајину)
8. Звонимир Х. /Србија/ - 2.000 дин.
9. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
10. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
11. Владимир З. /Србија/ - 4.000 дин.
12. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
13. БС свим срцем /Србија/ - 11.300 дин.
(СЗС донаторска кутија)
14. ХО Стара Рашка /Србија/ - 15.000 дин.
15. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у
Младеновцу /Србија/ - 17.450 дин.
16. Анонимно /Србија/ - 15 €
17. Душанка Г. /Швајцарска/ - 100 €
18. Анонимно /УАЕ/ - 30 €
(пројекат за Крајину)
19. Борис Б. - 26,70 €
20. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
21. Горан И. /Шведска/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
22. Анонимно /Канада/ - 30 €
23. Саша Ц. /Француска/ - 15 €
24. Анонимно /Република Српска/ - 11 €
25. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
26. Миланка С. /Француска/ - 30 €
27. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
28. Фрфе /Норвешка/ - 20 €
29. Валентина С. /Канада/ - 50 €
30. Danny V. /Холаднија/ - 5 €
31. Nikoletta V. /Холаднија/ - 5 €
32. Svetlana V. /Холаднија/ - 5 €
32. Elizaveta V. /Холаднија/ - 5 €
33. Ekaterina V. /Холаднија/ - 5 €
34. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
35. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
36. Гордана /Аустрија/ - 20 €
37. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
38. Весна Д. /Немачка/ - 10 €
39. Данијела Б. /Немачка/ - 20 €
40. Александар П. /Немачка/ - 20 €
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41. Mira D. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
42. Мирослав С. /Немачка/ - 15 €
43. Татјана Б. /Немачка/ - 20 €
44. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Косово и Метохију)
45. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
46. Милица Костић /Канада/ - $ 200 CAD
47. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 230 CAD
48. Црква Светог Симеона у
Калгарију /Канада/ - $ 220 CAD
49. Журка у Калгарију /Канада/ - $ 780 CAD
50. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
51. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
52. Срђан Г. /САД/ - $ 15
53. Radomans R. /САД/ - $ 15
54. Зоран З. /САД/ - $ 15
55. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
56. Јелена Л. /САД/ - $ 20
57. Vozi Inc. /САД/ - $ 50
58. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
59. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
60. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
61. Апотека Хеба Младеновац /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
62. Ресторан Радовање Сопот /Србија/ - 7.500 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
63. Ненад У. /Србија/ - 10.000 дин.
64. Златко Е. /Аустрија/ - 10 €
65. Анонимно /Аустрија/ - 65 €
(за породицу Радованић из Подгорице)
66. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
67. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
68. Борис В. /Немачка/ - 30 €
69. Ненад М. /Португалија/ - 50 €
70. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
71. Жељка Б. /САД/ - $ 25
72. Маја Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
73. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
74. Благоје Т. /Италија/ - 10 €
75. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
76. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за пројекте на Косову и Метохији и Р. Српској)
77. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF
78. Каришић /Србија/ - 1.000 дин.
79. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
80. Сервис компјутера Xelart /Србија/ - 2.500 дин.
(СЗС донаторска кутија)
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Списак СЗС
донатора
81. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин.
82. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
83. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
84. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
85. Дарко М. /Србија/ - 1.000 дин.
86. Кафе ресторан "Х" /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
87. Миле Дејановић /Србија/ - 100 €
(за пројекат „Тројка из блока")
88. Кафе пицерија Дилема /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
89. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
90. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
91. Владица С. /САД/ - 20 €
92. Mирослав Р. /Канада/ - 30 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
93. Жељко Г. /САД/ - 10 €
94. Aлександар П. /Реп. Српска/ - 25 КМ
(за породицу Дарабан из Бијељине)
95. Душан С. /САД/ - $ 15
96. Славко К. /САД/ - $ 25
97. Тања Ј. /САД/ - $ 25
98. Делије /САД/ - $ 24
99. Nick J. /САД/ - $ 25
100. Violet V. /САД/ - $ 25
101. Mилорад Б. /САД/ - $ 30
102. Abbvie /САД/ - $ 25
103. Д-Монт Сопот /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
104. Маковица АД Младеновац /Србија/ - 6.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
105. Саша Н. /Србија/ - 2.000 дин.
106. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин.
107. Душан М. /Србија/ - 1.000 дин.
108. Слободан Б. /Србија/ - 1.000 дин.
109. Милош Д. /Србија/ - 270 дин.
110. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
111. ТИБ Вишњичка Бања /Србија/ - 45.970 + 15 €
(за пројекат „Тројка из блока")
112. Симке /САД/ - 20 €
112. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
113. Горан П. /Немачка/ - 10 €
114. Владимир В. /Реп. Српска/ - 10 КМ
115. Дражен M. - 10 €
116. Наталија M. /Русија/ - 35 €
117. Банијац /Исланд/ - 20 €
118. Драгана /Шведска/ - 50 €
119. Зоран Р. /Канада/ - 10 €
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120. Иво В. /Канада/ - 20 €
121. Иван А. /САД/ - $ 25
122. www.designswww.com /САД/ - $ 25
123. Бреза /САД/ - $ 15
124. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
125. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
126. Иван Р. /САД/ - $ 25
127. Жарко Б. /Белгија/ - 50 €
128. Марија М. /Србија/ - 500 дин.
129. Марјана У. /Србија/ - 2.400 дин.
130. Никола Љ. /Србија/ - 5.000 дин.
131. Владимир Т. /Србија/ - 10.000 дин.
132. Дражен С. /Република Српска/ - 2,5 €
133. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
134. Анонимно /Аустрија/ - 15 €
135. Александра М. /Република Српска/ - 50 €
136. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
137. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
138. Владимир Т. /Србија/ - 5.000 дин.
139. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
140. Никола О. /Србија/ - 200 дин.
141. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 €
142. Драгана В. /Русија/ - 100 €
143. Илија В. /САД/ - 10 €
144. Mихаило Д. /Италија/ - 5 €
145. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ
146. Милан Ж. /САД/ - $ 25
147. Александар М. /САД/ - $ 15
148. Ранко М. /САД/ - $ 50
149. Марко С. /САД/ - $ 20
150. Дражен П. /Аустрија/ - 20 €
(за развој и јачање организације)
151. Ангелина Рачић /Канада/ - $ 100 CAD
(за покој душе Драгиње Јовић)
152. С.Р.М.А. д.о.о. /Србија/ - 20.000 дин.
153. Врањанац дашчара /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
154. Aнонимно /Србија/ - 3.000 дин.
155. Serbian bookstore Australia /Aустралија/ - 30 €
156. Ненад Б. /Канада/ - $ 20 CAD
157. Donation Box at Bloor Optical /Канада/ $ 104.15 CAD
158. Весна К. /САД/ - $ 25
159. Општина Пале /Република Српска/ - 96 КМ
160. Стублина д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
161. 101 Pharm Апотека /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
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162. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
163. Драган /Србија/ - 2.000 дин.
164. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
165. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
166. Ненад В. /Србија/ - 500 дин.
167. Љубиша Р. /Аустралија/ - 70 €
168. Стефан Р. /В. Британија/ - 10 €
169. Милан М. /Хрватска/ - 10 €
(помоћ за породицу Радосављевић)
170. Срђан С. /САД/ - $ 20
171. Милош К. /САД/ - $ 15
172. Хелена У. /Канада/ - $ 15
173. Милош А. /САД/ - $ 15
174. Бојан Н. /Италија/ - 50 €
175. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
176. Ана И. /Србија/ - 1.500 дин.
177. Павле К. /Србија/ - 1.000 дин.
178. Владимир Ђ. /САД/ - 50 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
179. Владимир Ђ. /САД/ - 50 €
(за породицу Ристић из Стрезовца)
180. Марко Б. /Норвешка/ - 100 €
181. Анонимно /Ирска/ - 25 €
182. Aнонимно /Србија/ - 30 €
183. Сања М. /Немачка/ - 5 €
(пројекат за Косово и Метохију)
184. Сања М. /Немачка/ - 10 €
(пројекат за Крајину)
185. Сања М. /Немачка/ - 5 €
(пројекат за Републику Српску)
186. Анонимно /Србија/ - 50 €
(пројекат за Косово и Метохију)
187. Ана В. /Србија/ - 15 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
188. Жељка В. /САД/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
189. Драган М. /Србија/ - 40 €
190. Драган Н. - 30 €
191. Вицо Т. /Реп. Српска/ - 9.7 КМ
192. Јела Н. /САД/ - $ 15
193. Никола М. /САД/ - $ 40
194. Данијел П. /САД/ - $ 25
195. Милан Д. /САД/ - $ 25
196. Наташа Р. /Канада/ - $ 50 CAD
197. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
198. Донаторска кутија у тржном центру Стадион
Вождовац /Србија/ - 27.180 дин.
199. М. Савић /Аустралија/ - 100 €

Месечни извештај за октобар 2016.

200. Донаторска кутија у тржном центру Младеновац
/Србија/ - 34.330 дин.
201. Теодора С. /Француска/ - 10 €
202. Нада К. /Италија/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
203. Наташа К. /В. Британија/ - 15 €
204. Драгиша /Србија/ - 3.000 дин.
205. Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Јевтић са КиМ)
206. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин.
207. Милош Г. /Србија/ - 1.000 дин.
208. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
209. Ранка Г. /Србија/ - 400 дин.
210. Нена Н. /Немачка/ - 20 €
211. Данијела М. /Немачка/ - 10 €
212. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 10 €
213. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
214. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
215. Александар Л. и
Александра М. /Швајцарска/ - 100 CHF
216. Mилован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
217. Хум. штанд у Лозани /Швајцарска/ - 170 CHF
218. E-Frag /Србија/ - 50.000 дин.
219. Немања Т. /Србија/ - 2.000 дин.
220. Мирко П. /Србија/ - 1.200 дин.
221. Донаторска кутија Фото студио Express /Србија/
- 4.000 дин.
222. Taтјана М. /САД/ - 10 €
223. Срђан П. /САД/ - $ 50
224. Иван А. /САД/ - $ 25
225. Драгомир С. /Канада/ - $ 50
226. Предраг М. /Аустрија/ - 25 €
227. Maрија М. /Холандија/ - 15 €
228. Звонимир Х. /Србија/ - 2.000 дин.
229. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
230. Десимир Ш. /Реп. Српска/ - 10 €
231. Владимир М. /Словенија/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
232. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
233. Немања Ц. /Црна Гора/ - 100 €
234. Владимир М. /САД/ - $ 25
235. Томислав П. /САД/ - $ 10
236. Protecta Electronic Systems /Аустралија/ - $ 15
237. Владан П. /Кипар/ - 10 €
238. Александра З. /В. Британија/ - 70 €
239. Васка Т. - 10 €
240. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
241. Петар Д. /Србија/ - 16.000 дин.
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242. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
243. Илија В. /САД/ - 10 €
244. Aнонимно /Канада/ - 10 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
245. Денис Д. /Швајцарска/ - 100 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
246. Дубравка М. /Швајцарска/ - 100 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
247. Кристина А. /САД/ - 15 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
248. Бојан Н. /Аустрија/ - 30 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
249. Aнонимно /Швајцарска/ - 200 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
250. Анонимно /САД/ - 15 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
251. Анонимно /САД/ - 10 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
252. Добривоје Б. /Србија/ - 30 €
253. Саша М. /Немачка/ - 10 €
254. Бојан Б. - 50 €
255. Maik M. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
256. Марко С. /САД/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
257. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
258. Јован С. /Немачка/ - 40 €
259. Радован Г. /Немачка/ - 70 €
260. Бобан В. /САД/ - $ 30
261. Давид Г. /САД/ - $ 50
262. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
263. Славица П. /САД/ - $ 25
264. Ранко М. /САД/ - $ 10
265. Благоје Г. /САД/ - $ 100
266. Светлана Б. /САД/ - $ 14.87
(за породицу Јевтић са КиМ)
267. Вујица Ж. /САД/ - $ 200
(за породицу Јевтић са КиМ)
268. Милица А. /САД/ - $ 50
(за породицу Јевтић са КиМ)
269. Aнонимно /В. Британија/ - 30 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
270. Дејан М. /Србија/ - 5.000 дин.
271. Борислав П. /Србија/ - 3.600 дин.
(за породицу Јевтић са КиМ)
272. Мила Д. /Србија/ - 1.150 дин.
273. Мирјана Е. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Јевтић са КиМ)

Месечни извештај за октобар 2016.

274. Милош В. /Србија/ - 1.000 дин.
275. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин.
276. Стево М. /Србија/ - 1.000 дин.
277. Дејна Х. /Србија/ - 1.000 дин.
278. Сања М. /Србија/ - 500 дин.
279. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
280. Далибор Б. /Србија/ - 200 дин.
281. Горан В. /Србија/ - 200 дин.
282. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
283. Жељко М. /Аустрија/ - 5 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
284. Стефан С. /Аустрија/ - 30 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
285. Стеван П. /Немачка/ - 50 €
286. Недељко П. /САД/ - 30 €
287. Maрко Никола Р. /Немачка/ - 50 €
288. Биљана Ц. /Канада/ - 25 €
289. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
290. Бошко Ђ. /Србија/ - 10 €
291. Aнонимно /САД/ - 30 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
292. Жељко Ј. /Нови Зеланд/ - 100 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
293. Aнонимно /Реп. Српска/ - 15 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
294. Данијела Р. /Канада/ - 10 €
295. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
296. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
297. Aнонимно /Канада/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
298. Братислав и Маријана Ц. /Швајцарска/
- 100 CHF
299. Mилош Б. /Пољска/ - 10 €
300. Анонимно /Србија/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
301. Дејан Д. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Јевтић са КиМ)
302. Сања Т. /САД/ - $ 25
303. Марта С. /Канада/ - $ 25
304. Невен Ц./Шведска/ - $ 50
305. Срђан М. /САД/ - $ 25
306. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
307. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25
308. Биљана Б. /САД/ - $ 15
309. Benevity /САД/ - $ 140
310. Бранислав П. /Србија/ - 6.200 дин.
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311. Гојко С. /Србија/ - 2.000 дин.
312. Марија и Славиша С. /Србија/ - 1.500 дин.
313. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Јевтић са КиМ)
314. Србислав С. /Србија/ - 600 дин.
315. Снежана Ј. /Србија/ - 200 дин.
316. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
317. Наташа Д. К. /САД/ - 15 €
318. Радан Ж. /САД/ - 20 €
319. Марина Б. /Норвешка/ - 100 €
(за породицу Радованић из Црне Горе)
320. Горан Б. /Норвешка/ - 100 €
(за породицу Радованић из Црне Горе)
321. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
322. Maркет Кошута Теслић /Реп. Српска/ - 118,5 КМ
323. Анонимно /Словенија/ - 100 €
324. Анонимно /САД/ - $ 200
(за породицу Јевтић са КиМ)
325. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 43.360 дин.
326. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин.
327. Бојан К. /Србија/ - 2.000 дин.
328. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
329. Владимир П. /Србија/ - 500 дин.
330. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Јевтић са КиМ)
331. Анонимно /Србија/ - 2 €
332. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
333. Анкица Д. /САД/ - $ 25
334. Humble 2K Bundle 2 /САД/ - $ 4.50
335. Humble Indie Bundle 17 /САД/ - $ 0.25
336. Humble Store /САД/ - $ 1.72
337. Humble Survive This Bundle /САД/ - $ 6.38
338. Василија К. /Србија/ - 15 €
339. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин.
340. Сигма Младеновац /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат Тројка из блока)
341. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин.
342. Михајло Ж. /Србија/ - 5.000 дин.
343. Ана и Вук Т. /Србија/ - 3.000 дин.
344. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
345. Саша С. /САД/ - $ 30
346. Слободан В. /Канада/ - 30 €
347. Небојша М. /Србија/ - 20 €
348. Дамјан А. /Канада/ - 100 €
(за помоћ Народним кухињама на КиМ )
349. Алекс Иван /САД/ - 100 €
350. Пошаљи СМС SZS на 81190 /Немачка/ -104,33 €
351. Станко Р. /Аустрија/ - 30 €

Месечни извештај за октобар 2016.

352. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
353. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 45.500 дин.
354. Бранка Ђ. /Србија/ - 13.000 дин.
355. Пекара ''Код Жике'' /Србија/ - 3.380 дин.
356. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
357. Ведран С. /САД/ - $ 50
(за породицу Стојановић са КиМ)
358. Maрко С. /САД/ - 30 €
359. Mиливој К. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
360. Ранко М. /САД/ - 10 €
370. Aлександар Ђ. и Малена Р. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
371. Милица В. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
372. Aлександар Р. /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
373. Ивана М. /Србија/ - 10 €
374. Aна В. /Србија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
375. Марко Р. /Словенија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
376. Биљана Ц. /Канада/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
377. Слободан П. /Немачка/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
378. Мики Србин /Италија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
379. Анонимно /Немачка/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
380. Анонимно /В. Британија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
381. Срђан Г. /Србија/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
382. Небојша Ј. /Аустралија/ - 15 €
383. Бојан З. /Реп. Српска/ - 2 €
384. Бојан Р. - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
385. Слободанка С. /Аустралија/ - $ 50 АUS
386. Aнонимно /Аустралија/ - $ 50 AUS
387. Maрина Г. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за породицу Стојановић са КиМ)
388. Дејан П. /Србија/ - 70.000 дин.
389. Дејан С. /Србија/ - 12.080 дин.
(за породицу Јевтић са КиМ)
390. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин.
391. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин.
392. Срећко М. /Србија/ - 2.000 дин.
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393. СМ /Србија/ - 1.000 дин.
394. Kaтарина С. /Србија/ - 1.000 дин.
395. Taтјана С. /Србија/ - 1.000 дин.
396. Славица Г. /Србија/ - 500 дин.
397. Игор Б. /Србија/ - 450 дин.
398. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин.
399. Александар М. /Канада/ - $ 60 CAD
400. Mирко И. /Србија/ - 2.000 дин.
401. Бранко П. /Србија/ - 50 €
402. Stuart M. /Норвешка/ - $ 100
403. Радован Р. /САД/ - $ 5
404. Синиша П. /САД/ - $ 50
405. Бранкица П. /САД/ - $ 25
406. Милорад Р. /САД/ - $ 5
(за породицу Стојановић са КиМ)
407. Зоран М. /САД/ - $ 100
408. Светлана Б. /САД/ - $ 14.77
(за породицу Стојановић са КиМ)
409. Зоран З. /САД/ - $ 6
410. Александар Д. /САД/ - $ 70
411. Стево Б. /Реп. Српска/ - 30 КМ
412. Тамара Г. /Реп. Српска/ - 20 КМ
413. Данијела Ш. /Канада/ - 20 €
414. Aнонимно /Холандија/ - 30 €
415. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
416. Браћа Ђуричић /Холандија/ - 40 €
417. Милица К. /Канада/ - $ 200 CAD
(за породицу Јевтић и Стојановић са КиМ)
418. Сербоси Калгари /Канада/ - $ 640 CAD
419. Весна В. /Канада/ - $ 25 CAD
420. Биљана Ж. /Канада/ - $ 50 CAD
421. Ronny M. и Сања А. /Немачка/ - 10 €
422. Марија Б. /Ирска/ - 10 €
423. Владимир и Петар Г. /Швајцарска/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
423. Фестивал српског филма,
Мелбурн /Аустралија/ - 100 €
424. Ратко З. /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
425. Марија Б. /УАЕ/ - 600 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
426. Гроздана Д. /Аустралија/ - 100 €
427. Aнонимно /Србија/ - 15 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
428. Раде С. /Србија/ - 1.000 дин.
429. Александар Д. /Србија/ - 500 дин.
430. Иван Б. /Србија/ - 5.000 дин.
431. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ - 69.500 дин.
432. Aлександар Т. /Канада/ - $ 25

Месечни извештај за октобар 2016.

433. Дејан К. /САД/ - 50 €
(пројекат за Републику Српску)
434. Штанд на сајму књига /Србија/ - 162.380 дин.
435. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
436. Невенка Д. /Србија/ - 1.000 дин.
437. Марија Н. /Србија/ - 500 дин.
438. Тројка из блока Ставангер /Норвешка/
- 6.500 NOK
439. Штанд на КУД Свилен Конац /Немачка/ - 120 €
440. Штанд на СКУ Растко /Немачка/ - 85 €
441. Aлександар Д. /САД/ - $ 60
442. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF
443. Mилош М. /Швајцарска/ - 10 CHF
444. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF
445. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
446. Joво Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
447. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
448. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(помоћ на КиМ и Реп. Српској)
449. Радован Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF
450. Mихаило К. /Швајцарска/ - 50 CHF
451. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
452. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
453. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
454. Mладен М. /Швајцарска/ - 50 CHF
455. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF
456. Mиљан М. /Швајцарска/ - 100 CHF
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ОКТОБРУ: 21.559 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за октобар 2016. године
Србија
Почетно стање – 30.09.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Ристић, Стрезовац, КиМ - грађевински материјал и покућство
Помоћ за народне кухиње на КИМ - набавка трафоа за погон пастеризације хране
Помоћ за породицу Милуновић, Умка - електро материјал за кућу, мајстори, доградња куће
Помоћ за породицу Живковић, Падинска Скела - материјал за купатило и кухињу, г.радови
Помоћ за породицу Симјоновић, КиМ - материјал за изградњу штале за овце
Помоћ за породицу Бошковић, Обреновац - врата и ламинат, материјал за купатило
Помоћ за породицу Токалић, Рашка - материјал за купатило
Помоћ за породицу Шукунда, Владимировац - 200 пилића и концентрат
Помоћ за породицу Павловић - набавка 4 пвц прозора за кућу
Помоћ за породицу Вуксановић, Нови Пазар - г.материјал за купатило
Помоћ за породицу Ђурић, Падинска Скела - прозор за купатило
Помоћ за породицу Николић, Обреновац - материјал за купатило
Помоћ за породицу Радованић, Црна Гора - дрва за огрев, плинска боца
Помоћ за породицу Чекић, Мањача, Р.Српска - грађ. мат., столарија, опрема за купатило
Помоћ за породицу Николић, Приједор, Р.Српска - пластеник и систем за наводњавање
Oперативни трошкови
Трошкови пута, смештаја и обиласка породица у Црној Гори
Трошкови закупа штанда на 61. Међународном сајму књига у Београду
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Младеновцу
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Вишњичкој бањи
Трошкови израде рекламних застава за турнир Тројка из блока
Трошкови обиласка породица на Косову и Метохији
Трошкови обиласка породица у Краљеву и Чачку
Трошкови обиласка породица у Обреновцу
Трошкови израде рекламних застава за спонзоре турнира Тројка из блока
Трошкови обиласка породица у Смедеревској Паланци
Трошкови обиласка породица у Б.Н.Селу и Владимировцу
Трошкови обиласка породица у Панчеву
Трошкови обиласка породице Милићевић у Омољици
Трошкови слања годишњег извештаја СЗС у Канаду
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларија
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
Административни трошкови канцеларије у Београду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Канаде у Р.Српску
Крајње стање – 31.10.

Месечни извештај за октобар 2016.

Црна Гора

РСД
2.136.678
1.022.569
0
-1.761.228
-480.000
-350.000
-217.103
-215.203
-185.000
-70.326
-64.567
-61.550
-53.840
-51.024
-8.095
-4.520

ЕУР
1.039
100
0
-450

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
9.781
18.467
5.403
359
1.240
729
0
0
0
-14.908
0
0

САД

0
6.500
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
43.046
5.857
-178
0

0

-1.022

Канада Норвешка

УСД
2.507
2.818
-62
0

ЦАД
20.962
2.679
0
0

-10

-118

НОК

-450

-527.082
-43.660
-42.498
-20.480
-18.090
-15.600
-15.349
-7.230
-4.300
-3.600
-3.180
-2.920
-2.100
-1.500

-11

-1.888
-180.000
-111.030
-24.460
-8.610
-5.000
-15.587

-11

-11.928
-2.980
-295

-19
-185
-91

-1.920

-51

-2

-15

-63
-55

-1.296

-24
-20
-10
-622

-237
-36

0

0

870.937

678

25.851
25.851
20.788

0

0

0

17.787

6.081

5.254

-20.000
-20.000
3.523

Хуманитарна организација Срби за Србе

0

-741
0

6.500

47.703
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
ДРЖАВА
Србија
Сједињене Америчке Државе
Немачка
Канада
Швајцарска
Аустрија

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
146
99
35
31
29
21

Месечни извештај за октобар 2016.

Република Српска
Аустралија
Холандија
Норвешка
Италија
Велика Британија
Шведска
Остале државе
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14
9
7
6
5
5
32
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2016. години

Број примљених донација у 2016. години

Месечни извештај за октобар 2016.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за октобар од 2006. – 2016. године

Број примљених донација за октобар
од 2006. – 2016. године

Месечни извештај за октобар 2016.
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Могућности
донирања СЗС

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на
званичном сајту организације:
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Донирање путем смс порука:

- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia
5. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000
Девизни: IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

Месечни извештај за октобар 2016.

6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
Девизни: IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
7. Рачун у Републици Српској:
Бр. рачуна: 56201281300241-58,
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031
SWIFT BIC: RAZBBA22
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,
Dobroslava Jevđevića, Pale 71420
8. Рачун у Немачкој:
VR Bank
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
9. Рачун у Црној Гори:
Бр. рачуна: 510-91548-03
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03
SWIFT: CKBCMEPG
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Bank: Crnogorska Komercijalna banka
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Кајмакчалан
Путниче, стани! Овде леже они!
Гомиле ове прах краљева крију.
С капом у руци њима се поклони,
И редом тако ижљуби их свију!
Из ових хумка, из хрњага кама,
Где труба свести срца јака сврста,
Празници славе гранули су нама
И мученике скинули са крста.
Овде су вечни, што ватрама жртве
И билом срца пробудише мртве –
Србине стани! Овде леже они!

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 октобар 2016.
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