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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 

 
Садржајан месец септембар пун разноврсних 

хуманитарних и друштвених активности и 
реализованих акција је за нама. Свакако издвајамо 
првенствено реализован пројекат куповине сеоског 
имања са кућом за породицу Антић и заједнички 
подухват куповине куће породици Пециреп из 
Вишеграда у Републици Српској. Осим ових 
пројеката спроведено је још неколико акција мањег 
обима. 

 
 Велики број добротворних активности 

спроведен је на подручју Републике Српске и 
Херцеговине. Почели смо реализовањем помоћи 
седмочланој породици Бабић из Зворника, 
куповином школског прибора у вредности 540 КМ. 
Након те акције, у истој општини обрадовали смо 
дванаесточлану породицу Вујевић набавком 
грађевинског материјала и унајмљивањем мајстора 
у свеукупној вредности од 920 КМ за потребе 
завршетка изградње горњег спрата у њиховом 
породичном дому.  

 
Удруженим снагама канадског огранка 

Хуманитарне организације Срби за Србе и Српске 
Мреже прикупљено је $8.500, а покретач целокупне 
акције г-ђа Марија Милада из Минхена и  бројни 
добротвори из Немачке сакупили су преостали део 
за куповину куће петочланој породици Пециреп из 
Вишеграда, која је у укупно плаћена 17.000 КМ. 
Такође, у Херцеговини је започето са радовима на 
доградњи куће петочлане породице Пудар, за које је  
издвојено 2.500 €.  

 
У склопу пројекта „Тројка из блока“, истичемо 

да се радови на изградњи купатила код породице 
Димитријевић из Нове Вароши приводе крају, док 
су наши представници посетили шесточлану 
породицу Пејић из Горњег Таванкута код Суботице 
којима је тек у плану изградња купатила од 
средстава прикупљених на добротворним 
турнирима у шутирању тројки. Један такав турнир 
успешно је организован крајем месеца у Новом 
Саду, приликом ког је прикупљено преко 50.000 
динара од стране спонзора и такмичара. 

 

Главно дешавање током протеклог месеца, 
свакако је био успешно реализован пројекат 
куповине сеоског имања са кућом и пресељење 
шесточлане породице Антић у њихов нови дом. 
Пројекат је у највећој мери завршен и до сада је 
уплаћено око 70% неопходних средстава за 
куповину имања у висини од 7.000 €. Прикупљање 
преосталог дела средстава се обавља пуним 
интезитетом, а тим поводом у Чикагу је почетком 
септембра на пикнику прикупљено $ 837 од продаје 
СЗС мајица, а прикупљене су и донације у 
Швајцарској у сврху поменутог пројекта за нови 
дом породице Антић. 

 
Поред свих већих и значајнијих дешавања, 

скоро неопажено је прошла акција помоћи 
породици Лучић из Чачка коју чине самохрана 
мајка и њених петоро малолетне деце. Помоћ се 
састојала у куповини огрева за зиму и набавци 
школског прибора у износу од 35.100 динара. 

 
Од нестандардних активности наше 

хуманитарне организације издвајамо да је успешно 
отворена фарма коза у Прековцу на Косову и 
Метохији, у склопу пројекта који је спровела 
организација „Мајка 9 Југовића“. Наша 
организација је активно учествовала у овом 
пројекту са донацијом у вредности од око 250.000 
динара, за шта је награђена и захвалницом од 
стране Епархије Рашко-Призренске и ЕХО „Мајка 
девет Југовића“. 

 
У предстојећем периоду Хуманитарна 

организација Срби за Србе планира да у потпуности 
заврши са исплатом трошкова око нове куће за 
породицу Антић, као и да убрзано заврши радове на 
изградњи купатила за породице Вулић, Пејић, 
Димитријевић и Чукић у склопу великог пројекта 
наше организације ''Тројка из блока''. Уз то, 
планирају се велике хуманитарне акције помоћи 
српским породицама на Косову и Метохији и 
Крајини крајем октобра. Верујемо да ће све 
планиране акције и пројекти као и до сада наићи на 
подршку и помоћ донатора и пријатеља 
организације широм света. 
 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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РАДОСТ НАЈМЛАЂИХ БАБИЋА 

ИЗ ЗВОРНИКА 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла 
је крајем августа седмочлану породицу Бабић из 
Зворника. Породицу чине отац Ненад, мајка 
Валентина и деца Никола (18), Алекснадра (17), 
Милан (11), Анђелија (9) и Стефанија (7).  
 

 
Милан, Никола, Анђелија, Александра и Стефанија 

Бабић са новим школским прибором 

 
Како се ближио почетак школске године, одлучили 
смо да помогнемо породици Бабић, куповином 
школског прибора у вредности од 540 КМ.  
 
Школараци су нам се захвалили на најлеши начин 
осмесима које можете видети на фотографијама. 

СЗС ПОМОГЛИ ВУЈЕВИЋЕ  

ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла 
је дванаесточлану породицу Вујевић из села Горњи 
Локањ код Зворника. Пошто је породици Вујевић 
најнеопходнија помоћ је у сређивању спрата на кући 
како би многобројна деца добила своје собе, 
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је 
куповином грађевинског материјала у износу од    

320 КМ, као и са 600 КМ које су намењене за 
плаћање мајстора. 
 

 

Активности 

СЗС у септембру 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Чикага учествовали су на традиционалном 
пикнику на имању манастира Нова Грачаница 
који се традиционално одржава у склопу америчког 
празника рада. Као и предходне акције, и ова је за 
циљ имала прикупљање средстава за помоћ 
породици Антић из села Дреновац код Врања у 
склопу пресељења ове породице у другу кућу. У 
овој акцији прикупљено је укупно $ 837 који ће 
ускоро бити искоришћени за куповину имања 
Антићима. 
 

 
 
И овог пута упознали смо велики број нових људи 
који су обећали да ће подржати рад и акције наше 
организације на простору Балкана. Обрадовала нас 
је чињеница да смо причали и са старим 
пријатељима који већ увелико прате акције на 
нашим вебсајтовима на српском и енглеском који су 
прошлог месеца имали преко 280.000 посета!  

Још једном желимо да захвалимо свима који су 
подржали акцију помоћи породици Антић, која ће 
се јако брзо уселити у свој нови дом. 
 

 
 

 
 

 

СЗС Америка 

за Антиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је дванаесточлану породицу Димитријевић из 
Нове Вароши, у склопу спортско-хуманитарног 
пројекта ''Тројка из блока'', куповином 

неопходног материјала за изградњу и опремање 

купатила. Груби радови полако се приводе крају и 
надамо се да ће купатило бити у потпуној употреби 
до почетка зиме тј. до првог снега.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Уколико желите да подржите завршетак овог и 
реализацију других пројеката помоћи за угрожене 
вишечлане српске породице широм Балкана то 
можете учинити скромном донацијом на неки од 
наших рачуна. 

Купатило код 

Димитријевића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе уз 
помоћ својих донатора и пријатеља организације 
успела је да приведе крају још један велики 
пројекат који је започет у 2013. години - пресељење 

шесточлане породице Антић у свој нови дом, у 
Големом селу надомак Врања.  
 
Након много година проведених у објекту који је 
крајње неуслован за живот и у процесу распадања, 
породица а пре свега најмлађи могу по први пут да 
у свом новом, додуше скромном дому, живе 
безбрижно, без бојазни да ли ће им се срушити кров 
или запалити оно што је преостало од њиховог 
дома. 
 

 
Породица Антић испред свог новог дома  

у Големом селу 

Захваљујући пре свега донаторима Хуманитарне 
организације Срби за Србе, у протеклих два месеца 
исплаћена је прва половина за потребе куповине 
куће и преосталог имања (2.000 евра и           

500.000 динара) од укупно предвиђених 15.000 

евра. Такође, у сусрет породици Антић изашао је и 
продавац куће и имања господин Бошко Љубић 
који је уступио кућу на коришћење породици иако 
се комплетна исплата очекује тек за месец дана. 
Било је јако важно да породица пре јесени добије 
свој нови чврст кров над главом како би спремно 
дочекали зиму. 
  
Пресељење из старе куће је трајало неколико дана. 
Понете су све ствари које су у добро очуваном 
стању и које ће моћи да се користе убудуће. Иза 
породице су остали мемљиви и напукли зидови који 
сваког тренутка могу да се сравне са земљом.   
 

 
 

 

Антићи у 

новом дому 



 
 
 

Месечни извештај за септембар 2013.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 7 

 

 
 
Стара кућа у којој су живели Антићи је на жалост 
само једна од десетине хиљада кућа у којима живе и 
одрастају деца. Миљана (16 година), Александар 

(15), Стефана (8) и Димитрије (6) понели су 
ситнице које су имали са собом и заувек напустили 
своју стару кућу. 
 

 
 
Важно је напоменути да ће породици и поред 
пресељења остати у власништву неколико десетина 
ари обрадиве њиве и неколико хектара шуме које ће 
моћи и даље да користе и од тога полако стичу 
одређене приходе у будућности. 
 
Након што су пребачене ствари из старе куће, на 
крају су и укућани коначно дошли на своје ново 
имање у Големом селу.  

Захваљујући пријатељима организације господину 
Новици Цветковићу, који нам је пружао 
логистичку подршку, господину Душану 

Ђорђевићу, који је текстовима о породици Антић у 
Франкфуртским вестима и покренуо читаву акцију 
помоћи за ову породицу, и господину Бошку 

Љубићу, старом власнику домаћинства, породица је 
дочекана домаћински како доликује старим и по 
мало заборављеним српским обичајима уз помоћ 
добрих људи из села. 
 

 
 

 
 

 

Антићи у 

новом дому 
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Хуманитарна организација Срби за Србе наставља 
са планираним исплатама за комплетно имање 
породице Антић и у року од месец дана комплетна 
папирологија би требало да буде у рукама породице 
као нових власника овог домаћинства. У 
купопродајном уговору биће унет члан који 
прецизира да се кућа и имање не могу отуђити у 
наредном периоду. 
 

 
 

 
 

 

 
 
Након исплате куће, покушаћемо да породици 
обезбедимо неколико основних машина за обраду 
земље, рада на имању, као и скромно покућство које 
ће им бити неопходно за нормалан и пристојан 
живот на селу. 
 

 
 
Овим путем преносимо и велику захвалност свим 
донаторима и добрим људима од чланова породице 
Антић који су помогли да будућност ове породице 
буде макар мало лакша и подношљивија.  
 
Наша организација Срби за Србе често истиче своју 
крилатицу да су ''деца наша будућност'' па ћемо и 
даље чинити све што је у нашој моћи да помогнемо 
што већи број породица и њихове деце јер заиста 
истински верујемо да тиме градимо лепшу и бољу 
будућност за српски народ. 

Антићи у 

новом дому 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
обезбедила је крајем априла ове године петочланој 

породици Пудар грађевински материјал у износу 

од 2.500 евра за доградњу куће. Ово је први део 
планиране помоћи Пударима у склопу великог 
пројекта наше организације у сарадњи са 
Хуманитарним друштвом Добротвор из Мостара, 
који ће се наставити у 2013. години у вредности од 

1.500 евра. У прилогу можете погледати како 
напредују радови на изградњи породичне куће 
породице Пудар из села Буна код Мостара. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

СЗС помаже 

Пударима 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Новог Сада и удружења Равница Српска 
из Суботице посетили су почетком септембра 
породицу Пејић из Горњег Таванкута код 
Суботице. Породица Пејић је избегла из Бјеловара 
након рата у Хрватској. Породицу чине отац 
Стеван (57) мајка Милена (48) ћерка Милица (24) 
синови Слободан (22) Мирослав (20) Немања (18). 
Синови су упослени само на сезонским пословима и 
то обично на околним пољопривредним 
газдинствима и зима им је свакако најтежи период.  
 

 
 

 

Такође, најстарији син Слободан има супругу и 
дете, али су они због слабијих животних услова у 
Београду код снахиних родитеља. Кућа у којој живи 
породица Пејић се налази измештена из самог села 
Горњи Таванкут и води се као салаш. Генерално 
стање куће и није толико забрињавајуће, али 
највише им фали купатило које се до сад налазило у 
објекту поред куће који се урушава. На месту где би 
се изградило купатило доведена је вода, тако да би 
било неопходно извршити грубе грађевинске радове 
уз постојећу кућу у којој живе. 
 

 
 
У току разговора са члановима породице, подстакло 
нас је на размишљање и парче земље које Пејићи 
поседују на њиховом плацу, а које је димензије 35 х 
45 метара.  

СЗС у Суботици 

код Пејића 
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Са домаћином Стеваном закључили смо да су они 
расположени да обрађују то парче земље и да 
догодине ту никне засад јагода, из разлога што би 
имали олакшан пласман у самом Таванкуту где 
постоји откупни центар воћа који се комплетно 
извози за Русију, тако да су пласман и плаћање 
загарантовани. Инвестиција сама није велика и оно 
што им тренутно недостоје су фолије и систем за 
наводњавање кап по кап, а бунар и пумпу за воду 
већ поседују. 
 

 

Помоћ око јагода, средства за заштиту и 
механизацију спремна је да обезбеди комшиница код 
које је Стеван сезонски упослен да ради око воћа. 
Иначе ово парче земље које поседују је ове године 
било запарложено, а рађена је само башта коју имају 
уз кућу како би обезбедили најосновније потребе за 
њихову породицу. 
 

 
 

 
 
Пејићи су нам предочили да током зиме потроше сав 
зарађен сезонски новац па нису успели да купе 
неопходну семенску робу. Око овог мини пројекта 
жељу да се укључи изразило је и удружење Равница 
Српска из Суботице тако што би обезбедило 
средства за почетак узгоја јагоде од марта месеца 
2014. године. 
 

 

СЗС у Суботици 

код Пејића 
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Чланови и пријатељи Хуманитарне организације 

Срби за Србе из Београда посетили су крајем 
августа породицу Лазовић из села Бање код Зубиног 
Потока на Косову и Метохији.  
 
Породицу чине мајка Валентина и троје деце Бојан 

(12), Тамара (5) и Тијана (3). Од прихода имају 
пензију од оца породице који се упокојио почетком 
ове године, која износи око 18.000 динара.  
 

 
Тамара, Бојан и Тијана Лазовић у озиданом купатилу 

које треба што пре оспособити 

 
Мајка Валентина са децом живи у кући коју је отац 
споља завршио за живота, али је унутрашњост куће 
веома несређена и неопремљена. Ту пре свега треба 
споменути неопходно сређивање купатила, за које су 
урађени груби радови, али је преостало да се ураде 
плочице и санитарије. 

 
 
Поред купатила оно што је можда и најалармантније 
је сређивање инсталација око струје. Лазовићи имају 
развучене утичнице по кући и надају да ће ускоро 
добити свој прикључак за струју. Сво покућство које 
тренутно имају је веома пропало и старо, тако да се 
ту отварају могућности људима добре воље да 
обезбеде набавку првенствено кревета за децу, 
ормана и беле технике. 
 

 
 
Позивамо све наше донаторе, пријатеље и људе 
добре воље да својим донацијама помогну, како би 
сви заједно успели да побољшамо животне услове 
породице Лазовић и олакшамо одрастање Бојану, 
Тамари и Тијани. 

Срби за Србе 

код Лазовића 
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Извештај: ЕХО Мајка девет Југовића 
 
Наша браћа из хуманитарне организације „Срби за 

Србе“, поново су прискочили у помоћ нашој 
организацији „Мајка девет Југовића“ и њеном 

пројекту фарме коза и донирали средства за 

куповину намештаја и беле технике за просторију 
у којој ће боравити чувар који буде водио бригу о 
обезбеђивању главног и помоћног објекта, као и 
имања на којем се фарма налази.  
 

 

 
 
Ово није први пут да „Срби за Србе“ помажу рад, 
како наше добротворне организације и њених 
пројеката, тако и самих породица којима је потребна 
помоћ у било којем виду. Ова хуманитарна 
организација, коју чине млади и енергичи људи, 
скупља помоћ за вишечлане српске породице, не 
само на Косову и Метохији, већ на целом Балкану, 
где-год има Срба у невољи. Иако се њени чланови 
већином налазе у иностранству, без обзира на то што 
су далеко од своје отаџбине, та физичка удаљеност 
их не спречава да духом и срцем буду заједно са 
својом, невољама, притиснутом браћом. 
 

 
 
Реч „хвала“, изговорена макар и небројано пута, није 
довољна да изразимо захвалност коју осећамо према 
овим младим људима, њиховој пожртвованости и 
несебичности која не зна за своје сопствено „ја“. 
Нека се ово семе прими у срца свих нас и роди 
плодом многоструким. 

Нова донација 

за фарму коза 
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Слађана Лучић са сином Душаном 

 
Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе обишли су претходног викенда породицу 

Лучић из Чачка коју чине самохрана мајка Слађана 

и петоро деце: најстарији син Стефан (18), ћерке 
Александра (15), Јована (10), Босиљка (9) и 
најмлађи син Душан (2).  
 
Лучиће смо већ раније посетили, а непосредно пре 
ове посете Слађани и деци смо уплатили средства у 
износу од 35.100 динара за куповину школског 

прибора и дрва за огрев.  

 

 
 
Приликом наше посете стигла су им изрезана дрва. У 
тренутку посете већина деце није била кући, тако да 
нисмо успели да усликамо сав купљени школски 
прибор и дониране ранчеве. 

 
 
Мајка Слађана је велики борац, ради у једној коноби 
у граду на роштиљу и каже да јој иде прилично 
добро. У договору са газдом ће можда покушати да 
откупи посао од њега.  
 
Ипак за такав корак, мораће мало да сачека док не 
прикупи средства. Каже да би јој у локалу помагао 
најстарији син и ћеркице које и сада долазе да јој 
припомогну. 
 

 
Заједничка фотографија породице Лучић: 

 Стефан, Душан, мајка Слађана, Александра,  

Јована и Босиљка 

 
Што се тиче стамбеног збрињавања и ту има 
новости, у Чачку се граде социјални станови за које 
Слађана свакако има услова да конкурише као 
самохрана мајка петоро деце. 

Дрва и школски 

прибор за Лучиће 
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Празник Рођења Пресвете Богородице (Мала 
Госпојина) свечано је прослављен 20. септембра у 
манастиру Грачаница где је Епископ Рашко-
призренски и Косовско-метохијски Теодосије 
служио Св. Литургију. Након Литургије Владика је 
благословио и преломио славски колач јер празник 
обележава Епархијска добротворна организација 
„Мајка девет Југовића“. 
 

 
 
Овом приликом Владика Теодосије је протиници 
Светлани Стевић, управитељици ове организације 
уручио високо одликовање Српске Православне 

Цркве – орден Царице Милице  - преподобне мати 
Евгеније, за посвећеност и пожртвовани рад у 
организацији и раду народних кухиња као и другим 
хуманитарним делатностима на простору Епархије 
Рашко-призренске. 
 

 
 
Након Литургије и свечаности додељивања 
признања Владика Теодосије је осветио 
новоподигнуту фарму коза у селу Прековце која 
треба да омогући одржив рад 6 народних кухиња 
које води добротворна организација „Мајка девет 
Југовића“. Владика је изразио посебну захвалност 
свим донаторима који су допринели реализацији 
овог пројекту. 
 

 
 
Поред помоћи Хуманитарног фонда Б92 пројекту 
фарме и раду народних кухиња помогли су и 
хуманитарна организација српских студената у 
Швајцарској на челу са г. Миланом Кисићем, 

Отворена на 

КиМ фарма коза 



 
 
 

Месечни извештај за септембар 2013.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 16 

 

организација Срби за Србе из Београда, навијачи 
Црвене звезде „Делије“, Задужбина Словеније и 
многи други који редовно помажу хуманитарне 
пројекте Епархије. 
 

 
 

 
 

 

 
 
У оквиру пројекта фарме у Прековцу подигнут је 
нови објекат за који је обезбеђено 180 коза од којих 
ће се производити сир за потребе издржавања 
народних кухиња на Косову и Метохији. 
 

 
 

 
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 

заједно са члановима Епархијске добротворне 

организације ''Мајка девет Југовића'' и пријатељима 

из Београда у порти манастира Грачаница. 

Отворена на 

КиМ фарма коза 
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У склопу великог друштвеног пројекта који је 
покренула госпођа Марија Милада из Минхена за 
помоћ самохраној мајици Зорици Пециреп и њеној 
деци која је до скоро живела у напуштеној 
бошњачкој бараци-рушевини у центру Вишеграда са 

четворо деце, Миодраг (17), Виолета (16), 
Владимир (14) и Николина (11), чланови 

Хуманитарне организације Срби за Србе из 

Канаде прикључили су се акцији помоћи и 
обезбедили преко $8.500 за куповину куће чија је 
укупна вредност износила 17.000 КМ и пресељење 
ове породице из објекта без воде, струје и основних 
услова за живот. 
 

 
Мајка Зорица са својом децом у свом старом дому 

коме је претило рушење 

 
Породица Шушко је уступила бараку Зорици 
Пециреп на коришћење и није их до сада 
условљавала плаћањем кирије. Одлуком градских 
власти барака је због своје дотрајалости предвиђена 
за рушење. Са друге стране радници комуналног 
предузећа у Вишеграду заврнули су вентиле за воду 
пре више од три године због немогућности да 

породица плати нагомилане рачуне, тако да је ова 
самохрана мајка била приморана да воду 
свакодневно доноси са јавне чесме у граду. 
 

 
Тежак живот у бараци са којом су морали да се 

свакодневно изборе 

 
„Моја помоћ износи 125 марака и ништа друго не 
примам. Некако успијемо да преживљавамо. 
Најстрији син Владимир сакупља бакар и жељезо и 
то нас спаси кад немамо ништа да једемо. Кажу ми 
комшије да идем у општину али кога јадна да 
мољакам. Једном сам ишла али све неки састанци. 
Понекад одем да очистим некоме стан и за то 
добијем 20 марака али сад је врећа брашна скупља од 
тога“, прича мајка Зорица. 
  
Центар за социјални рад је прошле зиме обезбедио 
два метра дрва за огрев, а пошто ти није било 
довољно за шест месеци зиме, Зорица је била 
приморана да сакупља грање по околним местима, уз 
помоћ неколико најближих комшија. 
 

 
Посета Марије Миладе и пријатеља из Немачке 

прошле зиме 

Купљена кућа 

за Пецирепе 
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Након позива у медијима да се породици Пециреп 
обезбеди макар најосновнија хуманитарна помоћ, 
госпођа Марија Милада из Минхена, пореклом из 
Рогатице, долази у посету породици и почиње са 
прикупљањем донација за куповину куће у околини 
Вишеграда која ће задовољити основне потребе за 
живот деце. Уз обећање градских и општинских 
власти да ће и они дати свој допринос у акцији 
уколико се прикупе неопходна средства за 
пресељење породице, чланови Хуманитарне 

организације Срби за Србе и Српска Мрежа из 

Канаде изразили су жељу и спремност да прикупе 
преостала неопходна средства и да на тај начин реше 
најважније стамбено питање ове породице. 
 

 
СЗС и Српска Мрежа у Канади су прикупили 

неопходна средства за кућу 

 
Након неколико успешно одржаних добротворних 
акција у Канади, средства за куповину куће у 
вредности од $8.500 су брзо обезбеђена и прослеђена 
на рачун организације Срби за Србе у Републици 

Српској одакле је извршено плаћање на рачун 
продавца куће. Преостала средства су обезбедили 
српска културно-уметничка друштва у Немачкој као 
и велики број појединачних донатора из Немачке и 
других земаља. 
 
Укупна цена двоспратне куће на ободу Вишеграда 
износи 17.000 марака (око 8.500 евра) која је 
исплаћена крајем августа. Након тога, уследили су 
обавезни послови везани око преноса власништва на 
мајку Зорицу. Током септембра по налогу општине 
вршили су неопходне радове у кући како би све било 
спремно за усељење и нови почетак ове измучене и 
напаћене породице.  

Продавац куће је дао и свој скромни допринос тиме 
што је препустио комплетан намештај који се 
налазио у кући, кухињу, смедеревац и телевизор, уз 7 
метара дрва за зиму.  
 

 
Нова двоспратна кућа на ободу Вишеграда за 

породицу Пециреп 

 

На жалост, проблеми ове породице се не завршавају 
са новом кућом. Мајка као и најстарији син су 
болесни и због тога нису у могућности да нађу 
стално запослење. Општина Вишеград је изашла у 
сусрет па ће породица добијати социјалну помоћ у 
висини од 300 марака што ће свакако бити довољно 
да се подмире најосновније потребе. 
 

 Породица Пециреп са госпођом Маријом Миладом  

у свом новом дому 

  
Позивамо пријатеље и донаторе наше организације 
широм света да помогну даљи рад наше 

организације како би смо заједничким снагама 
наставили да чинимо добра дела за помоћ српском 
народу, породицама а пре свега угроженој деци.  

Купљена кућа 

за Пецирепе 
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Хуманитарна организација Срби за Србе у 
сарадњи са Кошаркашким савезом Србије 
успешно је организовала хуманитарни турнир у 
шутирању тројки под називом ''Тројка из блока'' 
који се у недељу 29. септембра по први пут одржао у 
Новом Саду у сали основне школе Коста 

Трифковић. Преко 60 учесника борило се за 
победнички трофеј, а најбољи шутер такмичења био 
је Давид Брачевић са укупно 16 погођених кошева. 
 

 
 
Друго место освојио је Мирослав Бечић са 14 
погодака, док је треће место заузео Небојша 

Јанковић са 11 погодака.  

Подршку турниру у виду спонзорства пружили су 
ЈКП ''Тржница'' из Новог Сада донацијом у висни 
од 15.000 динара, ресторан Зелена оаза у виду 
вечере за победнике, Велнес центар хотела ''Парк'' 
је обезбедио победницима коришћење својих услуга, 
као и пријатељи организације из фирме ''Мама 

Зага'' и ''Аги Паста Веј'' који су припремали храну 
за учеснике и госте. Од учесника турнира ''Тројка из 
блока'' Нови Сад укупно је прикупљено 32.400 дин. 

и 30 евра донација које ће бити искоришћене за 
изградњу купатила избегличкој породици Пејић из 

Горњег Таванкута код Суботице. 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе из 
Београда у сарадњи са Кошаркашким савезом 

Србије покренула је 2012. године пројекат ''Тројка 

из блока'' који за циљ има прикупљање средстава за 
изградњу и опремање купатила за потребе минимум 
10 социјално угрожених вишечланих породица 
широм Србије. У току 2013. године за пројекат 
''Тројка из блока'' прикупљено је преко 1.000.000 

динара и то у Београду, Чикагу, Крагујевцу и Новом 
Саду од стране спонзора и учесника турнира. 
 

 

Тројка из 
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Ова велика спортска манифестација наставља се 
предстојећег викенда и у Суботици, у сарадњи са 
удружењем Равница Српска. У суботу 5. октобра 
са почетком од 16:00 часова такмичење у шутирању 
тројки одржаће се у сали основне школе Соња 

Маринковић, улица Јо Лајоша 78. Пријаве се могу 
послати путем смс-а на број 061/259-1479 и    
065/622-5024, или пред почетак и у току такмичења 
за записничким столом. 
 

 
 
Председник организације ''Срби за Србе'' Игор 

Рашула изнео је своје утиске о наставку овог 
хуманитарног пројекта: 
 
- Јако смо задовољни чињеницом да смо по први пут 
у Новом Саду организовали овако велику акцију која 
за циљ има промовисање добротворног рада кроз 
спорт а уједно и прикупљање средстава за изградњу 
купатила за вишечлане породице широм Србије.  

Надамо се да ћемо следеће године окупити још већи 
број Новосађана који ће својим скромним 
доприносом обезбедити лепшу будућност за 
најмлађи нараштај у Србији. 
 

 
 
Пројекат ''Тројка из блока'' подржали су 
прослављени српски кошаркаши Дејан Томашевић, 
Дејан Бодирога, новинари Вања Булић, Слободан 
Шаренац, Иван Ивановић, одбојкаши Томислав 
Докић, Драган Станковић, Никола Росић, 
кошаркаши Рашко Катић, Новица Величковић, Вук 
Радивојевић, репер Бошко Ћирковић Шкабо као и 
велики број других спортиста и музичара. 
 

 
 

 

Тројка из 

блока Нови Сад 



 
 
 

Месечни извештај за септембар 2013.                    Хуманитарна организација Срби за Србе 21 

 

 

Хуманитрани 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2013. 
 

1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 54 
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15 
3. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15 
4. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 30 
5. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 20 
6. St. Nikola Brookfield донаторска кутија /САД/ - $ 15 
7. Bubamara Café донаторска кутија /САД/ - $ 20 
8. Дан К. /САД/ - $ 25 
9. Сања Т. /САД/ - $ 25 
10. Александар Б. М. и Steven M. /Канада/-100 € (Лучићи) 
11. Милан М. /Шведска/ - 15 € 
12. Зоран М. /САД/ – 50 € 
13. www.cikaskisrbi.com /САД/ - $ 25 
14. Милован М. /Аустралија/ - 10 €  
15. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
16. Бојан Б. /Велика Британија/ - 10 € 
17. DJ Mivu /Немачка/ - 20 € 
18. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
19. Шрафцигер /Србија/ - 1.000 дин. 
20. Александар Т. /Канада/ - 15 € 
21. Игор Т. /САД/ - $ 20 
22. Labor Day Picnic /САД/ - $ 837 (за Антиће) 
23. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
24. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
25. Зоран В. /Канада/- 30 € 
26. Младен Р. /Норвешка/ - 20 € 
27. Весна П. /Србија/- 2.000 дин. 
28. Христос се роди /Србија/ - 1.000 дин. 
29. Славиша и Марија С. /Србија/ - 1.000 дин. 
30. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
31. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
32. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
33. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
34. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 80 CHF 
35. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
36. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
37. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
38. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
39. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
40. Наташа П. /Ирска/ - 10 € 
41. Љиљана Т. /САД/ - $ 100 
42. Милен Т. /САД/ - $ 20 
43. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
44. Марко М. /Аустрија/ - 178 € 
45. Иван Ц. /Аустралија/ - 30 € 
46. Тихомир Б. /Канада/ - $ 100 
47. Милан Д. /САД/ - $ 15 
48. Handy Pete Hvac /САД/ - $ 200 
49. Слав К. /САД/ - $ 25 
50. Саша Р. /Швајцарска/ - 150 CHF 
51. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 

52. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
53. Срђан К. /Швајцарска/ - 50 € 
54. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
55. Бошко Ђ. /САД/ - $ 15 
56. Павле Ж. /САД/ - $ 100 
57. Александар Ж. /САД/ - $ 25 
58. Ricky H. /САД/ - $ 30 
59. Никола М. /САД/ - 100 € 
60. Ogie M. /Канада/ - 50 € 
61. Цар Хотел /Србија/ - 10.000 дин. 
62. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин. 
63. Никола В. /Србија/ - 1.200 дин. 
64. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
65. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин. 
66. Иван А. /САД/ - $ 25 
67. Н. В. /САД/ - $ 40 
68. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
69. Якимов Сергей /Русија/ - 20 € 
70. Банијац /Исланд/ - 15 € 
71. НЛСТД /Холандија/ - 40 € 
72. Игор В. /Шведска/ - 20 € 
73. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
74. Иво В. /Канада/ - 20 € 
75. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
76. Николина Б. /САД/ - $ 15 
77. Иван Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
78. Гојко и Душан С. /Србија/ - 1.000 дин. 
79. Игор И. - 20 € 
80. Јован Б. /В. Британија/ - 30 € 
81. Драга Р. /Канада/ - $ 15 
82. Делије Њујорк /САД/ - $ 20 
83. Александар М. /САД/ - $ 15 
84. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
85. Драгана W. /САД/ - $ 50 
86. Снежана М. /Србија/ - 1.000 дин. 
87. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
88. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
89. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
90. Бранислав Л. /Канада/ - 10 € 
91. Валентина С. /Канада/ - 35 € 
92. Хуманитарно вече у Торонту /Канада/ - $ 765 
93. Иван и Стефан В. /Србија/ - 1.000 дин. 
94. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
95. Марко М. /Србија/ - 40 € 
96. Татјана П. /Русија/ - 10 € 
97. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
98. Весна К. /САД/ - $ 25 
99. Маја К. /САД/ - $ 50 
100. Предраг К. /САД/ - $ 50 
101. Александра М. /Србија/ - 2.000 дин. 
102. Ведран В. /Србија/ - 1.200 дин. 
103. Александар Д. /Србија/ - 1.300 дин. 
104. Kingsly S. /САД/ - $ 40 

Хуманитарни 

СЗС бутик 
Финансијски 

извештај 
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105. Радмила А. /Канада/ - $ 15 
106. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
107. Јелена С. /САД/ - $ 45 
108. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
109. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
110. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
111. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 € 
112. Борис С. /Швајцарска/ - 30 € 
113. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 34 € 
114. Николина и Ђорђе /Србија/ - 50 € 
115. Милош М. /САД/ - $ 25 
116. Марко П. /Србија/ - 1.500 дин. 
117. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
118. Тоља Ј. /Белгија/ - 50 € 
119. Биљана Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
120. Радован Д. /Србија/ - 500 дин. 
121. Дали С. /Француска/ - 15 € 
122. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
123. Gillian A. M. /САД/ - $ 30 
124. Иван Р. /САД/ - $ 25 
125. Нинослав М. /Канада/ - 15 € 
126. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
127. Драшко К. /Шведска/ 
128. Feinbaum Consulting GMBH /Швајцарска/ - 100 CHF 
129. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
130. Мирослав С. /Аустрија/ - 20 € 
131. Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин. 
132. Стефан Л. /Србија/ - 500 дин. 
133. Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
134. Симке /САД/ - $ 20 
135. Саша С. /САД/ - $ 25 
136. Марта С. /Канада/ - $ 25 
137. Срђан М. /САД/ - $ 25 
138. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
139. Марко-Атина /Грчка/ - 10 € 
140. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
141. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
142. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин. 
143. Станко Р. /Аустрија/ - 10 € (за Антиће) 
144. Стефан Ивковић – Београд /САД/ - $ 50 
145. Мирослав И. /САД/ - $ 50 
146. Никола К. /Холандија/ - 20 € 
147. Владан Ж. /Холандија/ - 20 € 
148. Бошко Ђ. /Србија/ - 30 € 
149. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
150. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
151. Иван и Слободан Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
152. Војислав С. /Србија/ - 6.000 дин. 
153. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
154. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
155. Зоран З. /Србија/ - 1.000 дин. 
156. Игор Т. /Канада/ - 15 € 
157. Милош В. /Јужна Африка/ - 70 € 

158. Ogie M. /Канада/ - 100 € (за Антиће) 
159. Немања Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
160. Сава С. /Србија/ - 1.000 дин. 
161. Саша Л. /САД/ - $ 30 
162. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
163. Жељана - 12 € 
164. Ирина и Драгослав Ц. /Канада/ - 100 € (за Антиће) 
165. Филип С. /Србија/ - 1.000 дин. 
166. Дамир П. /Србија/ - 880 дин. (за Лазовиће) 
167. Србска Омладина /Србија/ - 500 дин. 
168. Душан С. /САД/ - $ 30 
169. Синиша П. /САД/ - $ 25 
170. Јелена П. /Србија/ - 1.000 дин. (за Лазовиће) 
171. Вук Ђ. /Србија/ - 5.000 дин. 
172. Тржница Ј.К.П. Нови Сад /Србија/ - 15.000 дин.  
         Спонзор турнира „Тројка из блока“ Нови Сад 
173. Сербоси Канада /Канада/ - $ 315 
174. Владимир Б. /Канада/ - 30 € 
175. Клеопатра /Канада/ - 50 € 
176. "ТРОЈКА ИЗ БЛОКА" Нови Сад - 32.400 дин. + 30 € 
177. Ирина Г. /Холандија/ - 25 € 

 
 

Укупно у септембру: 6.843 € 
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Преглед новчаних токова за септембар 2013. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД

Почетно стање – 1. 9. 123 243.592 350 1.286 2.763 7.892

Примљене донације 110 137.480 176 670 1.974 3.706

Трошкови донација 0 0 0 0 -57 -69.91

Оперативни трошкови 197 746.251 288 -1029 -925 -8621.7

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 -1.632 -5 -8 0 0

Трошкови трансфера новца 0 0 0 -21 -11.55 -45

Трошкови плате запосленог у Београду за август 0 -25.000 0 0 0 0

Обавезни намети државе на плату запосленог 0 -15.197 0 0 0 0

Закуп СЗС канцеларије у Београду за септембар и октобар -123 -6.500 0 0 0 0

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

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

Накнада за коришћење услуга Facebook апликације 0 0 0 0 0 -0.7

Трошкови акције у Суботици 0 -6.680 0 0 0 0

Трошкови израда промотивног СЗС материјала 0 -19.720 0 0 0 0

Трошкови књиговодства у Србији за август 0 -6.900 0 0 0 0

Израда званичног сајта "Тројка из блока" 0 -10.200 0 0 0 0

Трошкови штампања СЗС мајица у САД 0 0 0 0 0 -176

Трошкови турнира "Тројка из блока" Нови Сад 0 -11.600 0 0 0 0

Трансфер новца из Аустрије у Републику Српску 0 0 293 0 -150 0

Трансфер новца са девизног на динарски рачун -30 3.354 0 0 0 0

Трансфер новаца из Швајцарске у Србију 0 89.900 0 -1.000 0 0

Трансфер новца из Аустрије у Србију 0 41.250 0 0 -369 0

Трансфер новца из Аустрије у Србију 350 0 0 0 -350 0

Трансфер новца из САД у Србију 0 715.176 0 0 0 -8.400

Донирана средства 0 -933.394 0 0 0 0

Нови дом за породицу Антић, 6. део 0 -500.000 0 0 0 0

Помоћ породици Антић - дрва за огрев 0 -15.150 0 0 0 0

Изградња куће Вулићима - грађ. материјал и мајстори 0 -66.425 0 0 0 0

Помоћ породици Лучић - школски прибор и дрва за огрев 0 -35.100 0 0 0 0

Помоћ за изградњу фарме коза на Косову и Метохији 0 -130.525 0 0 0 0

Помоћ породици Станковић - душеци и пелене за бебу 0 -17.618 0 0 0 0

Изградња купатила породици Чукић из Зубиног Потока 0 -168.576 0 0 0 0

Крајње стање – 30. 9. 430 193.929 814 927 3.756 2.906

САДСрбија
Република 

Српска
Швајцарска

Аустрија и 

остале земље

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донатора у %) 
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Примљене донације у 2013. 

 

Број донатора у 2013. 
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12.331 €

Април 14.040 €

Мај 11.392  €

Јун 14.249  €

Јул 8.138 €

Август 10.916 €

Септембар 6.843 

Јануар 1 - Децембар 31, 2013

280

Април 232

Мај 216

Јун 187
Јул 191

Август 193

Септембар 177

Јануар 1 - Децембар 31, 2013

Финансијски 

извештај
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6.843 €

177

Финансијски 

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

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

7. Рачун у Аустрији: 
    Account: 10364339 
    BLZ: 32000 
    Post code: 1030 
    City: Wien 

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

Могућности 

донирања 
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Хуманитарна организација  

СРБИ ЗА СРБЕ 
 

www.srbizasrbe.org 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 

 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 

www.srbizasrbe.at 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

Играле се делије – народна песма 
 

Играле се делије,  

На сред земље Србије,  

Ситно коло до кола,  

Вило се до стамбола. 

 

Свира фрула из дола, 

 Фрула мога сокола,  

Ситно коло до кола, 

Вило се до стамбола. 

 

Чуло се до стамбола, 

 Царског града охола,  

Ситно коло до кола, 

Не хаје за стамбола. 

 


