Месечни извештај
за септембар 2014.

Хуманитарна
организација
СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org

Извештај бр. 9/2014

Садржај
извештаја
Писмо донаторима ..................................................................................................................................... страна 3
Срби за Србе уручили помоћ поплављеним породицама у Обреновцу..........................................страна 4
Испоручена преостала помоћ породицама у Крајини.........................................................................страна 9
Наставак изградње куће породици Илић код Новог Пазара............................................................страна 11
Купљена кућа породици Новаковић из Дорослова код Сомбора....................................................страна 12
СЗС у посети породици Вујаковић у Сомбору.....................................................................................страна 13
Срби за Србе уручили помоћ поплављеним породицама у Свилајнцу..........................................страна 14
Трактор за породицу Глуховић из Божанице код Рогатице.............................................................страна 17
Помоћ породици Боговић из Рановца код Петровца на Млави.......................................................страна 19
Уручена помоћ поплављеним породицама у Крајини.......................................................................страна 21
Срби за Србе обишли поплављене породице у Великим Црљенима..............................................страна 22
Хуманитарни фудбалски турнир „Кадет Celebrety Cup“..................................................................страна 23
Почела изградња куће породици Илић из Добоја...............................................................................страна 24
Срби за Србе у Крајини............................................................................................................................страна 25
Хуманитарни турнир „Тројка из блока“ у Смедереву.......................................................................страна 30
Интервију СЗС за Вести онлине.............................................................................................................страна 32
Купатило за породицу Милосављевић из Бољевца............................................................................страна 34
Срби за Србе уручили помоћ поплављеним породицама у Великим Црљенима.........................страна 36
СЗС гости на ТРВ Стара Пазова............................................................................................................страна 40
Последњи поздрав Вуку Бојовићу..........................................................................................................страна 40
Срби за Србе на слави у Грачаници......................................................................................................страна 40
СЗС на РТВ Пинк......................................................................................................................................страна 40
Локације донаторских кутија.................................................................................................................страна 41
Хуманитарни СЗС бутик..........................................................................................................................страна 42
Списак донатора за септембар 2014.......................................................................................................страна 43
Финансијски извештај пословања организације за септембар 2014...............................................страна 46
Могућности донирања .............................................................................................................................страна 50

Месечни извештај за септембар 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе 2

Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Пројекат наше организације под радним називом
„Борба против поплава“ је у пуном јеку. Велики
посао је успешно одрађен током септембра, када је
испоручена помоћ за преко 150 породица.
Паралелно смо успешно радили и на активностима
невезаним за поплаве, током којих су куповане
куће, трактори, стока и остала значајна помоћ
нашим најугроженијим сународницима. Радно је
било и на трећем фронту у склопу пројекта „Тројка
из блока“ где бележимо такође неколико значајних
догађања.
Свакако главнина наших активности и даље се тиче
помоћи поплављеним породицама са децом. Заиста
велики труд и напор је уложен да би све активности
током септембра које се тичу поплава биле
спроведене у дело. Уз помоћ пријатеља, спонзора и
активиста организације успешно је испоручена
помоћ за преко 150 породица на подручју Србије и
за неколико породица на подручју Крајине. Главни
део акције спроведен је у Обреновцу где је
помогнуто 60 породица најосновнијом белом
техником у вредности 2.836.769 динара. Након тога
уследила је помоћ за 55 породица из Свилајнца,
којима је такође обезбеђена бела техника у
вредности од 2.220.956 дин. Последња акција у
Србији спроведена је на подручју Великих Црљена
где је испоручена помоћ за 36 породица у вредности
од 1.506.686. Истовремено је испоручена помоћ за
три поплављене породице на подручју Костајнице
на Банији у вредности од 940€.
Доста тога је одрађено на подручју Крајине у току
месеца септембра. Осим помоћи поплављенима
испоручена је вредна помоћ за неколико породица
на подручју Далмације, које смо посетили током
Васкршње акције у мају. Крајем месеца смо
посетили и пет породица на подручју Баније које су
у плану за најскорију помоћ, као и две породице са
подручја Лике.
Истичемо да је у току пројекат изградње куће
породици Илић из Новог Пазара, а истовремено
започињемо и пројекат изградње куће њиховим
презимењацима из Добоја. Породица Илић је
страдала у великим поплавама које су задесиле
Добој и околину.
На подручју Војводине, завршавамо још један
велики пројекат и збрињавамо успешно породицу
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Новаковић из Дорослова код Сомбора, куповином
куће у којој су живели као подстанари. Вредност
пројекта је 350.000 дин. Новаковићима су као
својеврсни поклони за усељење уручени кревети на
спрат са душецима и ормар за најмлађе у вредности
од 61.000 динара. Недалеко одатле у Сомбору наши
активисти посећују и породицу Вујаковић којој
уручујемо помоћ у школском прибору, гардероби и
хигијенским средствима.
Велика помоћ стигла је и на адресу породице
Глуховић из села Божине код Рогатице у Републици
Српској. Овој породици, која броји чак деветоро
деце, доставили смо полован трактор са новим
гумама укупне вредности од 8.730 КМ.
Скромна помоћ стигла је и до породице Боговић из
Рановца код Петровца на Млави, којој су наши
донатори из Швајцарске наменски упутили 300 CHF
за куповину одеће, обуће и школског прибора за
најмлађе.
Пријатељи организације су помогли наш рад
организацијом
„Кадет
селебрити
купа“
добротворног турнира у малом фудбалу, на којем је
прикупљено 250 € и 5.000 динара.
У склопу активности око пројекта „Тројка из блока“
одржан је турнир и у Смедереву, на којем је
прикупљено 41.300 динара. Као резултат одржаног
турнира у Бољевцу дошло је и ново купатило које је
изграђено породици Милосављевић из Бољевца.
Вредност радова износила је 102.389 динара.
Наше активности биле су пропраћене и у
штампаним и електронским медијима. Обављен је
интервју са нашим представником из Ниша на
порталу „Вести онлине“, док је председник
организације гостовао на ТВ Стара Пазова и на ТВ
Пинк. Такође, све наше акције у поплављеним
местима испратили су локални медији.
У предстојећем периоду тежиште активности биће
на помоћи поплављеним породицама у Републици
Српској, где нас чека велики посао. Истовремено у
припреми је велика акција помоћи породицама у
косовско-метохијским енклавама. Позивамо вас да
подржите наш рад у још већој мери јер ћемо само
тако бити у прилици да нашим најугроженијим
сународницима пружимо одговарајућу помоћ и
улијемо им наду у боље сутра.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Помогнути
Обреновчани

Јосиповићима је донирана веш машина
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ,
заједно са ХО Стара Рашка из Београда, а уз помоћ
представника општине Обреновац уручила је
током претходног викенда у Обреновцу вредну
хуманитарну помоћ за 60 породица са децом, чији
су домови настрадали током мајских поплава. У
склопу акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА,
уручена је помоћ од 39 веш машинa, 27
комбинованованих фрижидера, 27 шпорета, 11
замрзивача и једнe пећи на дрва, у укупној
вредности од 2.836.769 динара. За ову акцију
обезбеђена је донација од стране Српске заједнице
из Лас Вегаса (САД) који су крајем маја послали
донације од укупно 51.445 америчких долара.
Акцију помоћи у Обреновцу подржале су и
организације LOVE из Италије и Српско друштво
Задужбина из Словеније.

Љевнаићима су обезбеђени веш машина и фрижидер

Породици Радосављевић уручена је веш машина

Никола, Андријана и Марко Поповић

Месечни извештај за септембар 2014.

Хуманитарна организација Срби за Србе 4

Помогнути
Обреновчани

Поповићима су обезбеђени
веш машина, шпорет и фрижидер

Кузмановићи су богатији за
замрзивач, веш машину, шпорет и фрижидер

Достава пећи на дрва за породицу Ђурић

Стојановићима су уручени веш машина и замрзивач

Јасно виде знаци до које висине је кућа поплављена

Породици Глишић дониран је фрижидер
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Помогнути
Обреновчани

Радојчићима уручени су фрижидер и веш машина

Немања и Невена Стојиљковић
испред њихове нове веш машине
У наставку вести се налази списак помогнутих
породица из Обреновца, уручена помоћ, као и њена
вредност:
МЗ Бело поље
1. Петковић (сандучар) – 27.990 динара
(ХО Стара Рашка)
2. Филиповац (усправни замрзивач) – 29.990 динара
(ХО Стара Рашка)
3. Танасковић (веш машина, фрижидер ) – 57.990
динара (ХО Стара Рашка)
4. Галетић (шпорет) – 21.990 динара
(ХО Стара Рашка)
5. Љевнаић (веш машина,фрижидер) – 57.990
динара (СД Задужбина)
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6. Милановић (веш машина,фрижидер) – 57.990
динара (ХО Стара Рашка)
7. Радосављевић (веш машина)-29.990 динара (СЗС)
8. Јосиповић (веш машина) – 29.990 динара (LOVE)
9. Поповић (веш машина,фрижидер,шпорет) –
79.970 динара (LOVE)
10. Ђуричић (пећ на дрва) – 25.799 динара
(ХО Стара Рашка)
11. Матић (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
12. Кузмановић (веш машина,фрижидер,шпорет,
сандучар) - 107.960 динара (СЗС)
13. Доцић (шпорет,веш машина,сандучар) - 79.970
динара (СЗС)
14. Стојановић (веш машина,сандучар) - 57.980
динара (СЗС)
Трећа месна заједница
15. Миловановић (фрижидер, шпорет) - 49.980
динара (СЗС)
16. Јаковљевић (шпорет, фрижидер) - 49.980
динара (СЗС)
17. Стаменић (фрижидер, веш машина, усправни
замрзивач) - 87.980 динара (СЗС)
18. Ранковић (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
19. Дидановић (шпорет) - 21.990 динара (СЗС)
20. Миљојковић (шпорет) - 21.990 динара (СЗС)
21. Глишић (фрижидер) - 27.990 динара (СЗС)
22. Петровић (веш машина, фрижидер, шпорет) 79.980 динара (СЗС)
23. Радојевић (веш машина,фрижидер) - 57.980
динара (СЗС)
Друга месна заједница
24.Јанковић(фрижидер,шпорет)-49.980 динара(СЗС)
25. Радојчић (веш машина, фрижидер) 57.980 динара
(СЗС)
26. Црвенковић (веш машина, фрижидер) – 57.980
динара (ХО Стара Рашка)
МЗ Велико поље
27. Стоиљковић Батомир (сандучар) – 27.990
динара (ХО Стара Рашка)
28. Стојиљковић Марко (веш машина) – 29.990
динара (ХО Стара Рашка)
МЗ Забрежје
29. Ђорђевић (веш машина, фрижидер, шпорет) 79.970 динара (СЗС)
30. Јеринић (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
31. Василић (сандучар) - 27.990 динара (СЗС)
32. Матић (фрижидер, веш машина, сандучар) 85.970 динара (СЗС)
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Помогнути
Обреновчани
33. Ђорђевић (шпорет, фрижидер, веш машина) 79.970 динара (СЗС)
34. Филимоновић (шпорет, фрижидер) - 49.980
динара (СЗС)
35. Лазаревић (фрижидер, усправни замрзивач) 57.980 динара (СЗС)
36. Бегенишић (шпорет) - 21.990 динара (СЗС)
37. Јовановић (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
38. Десанчић (веш машина) - 29.990 динара
(ХО Стара Рашка)
39. Лазић(веш машина,шпорет)-51.980 динара (СЗС)
40. Поповић (веш машина, фрижидер) - 57.980
динара (СЗС)
41. Мићиновац (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
42. Жутић (сандучар) - 27.990 динара
(ХО Стара Рашка)
МЗ Рвати
43. Илић П. (веш машина, фрижидер) - 57.980
динара (СЗС)
44. Илић Н. (веш машина, шпорет) - 51.980 динара
(СЗС)
45. Којић (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
46. Ешперовић (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
47. Сарић (шпорет) - 21.990 динара (СЗС)
48. Миливојевић (веш машина, шпорет) - 51.980
динара (СЗС)
49. Спасојевић (шпорет, фрижидер) - 49.980 динара
(СЗС)
50. Вучковић (веш машина, фрижидер, шпорет) 79.970 динара (СЗС)
51. Живоиновић (веш машина, шпорет) - 51.980
динара (СЗС)
52. Станимировић (веш машина) – 29.990 динара
(ХО Стара Рашка)
53. Јоксић (шпорет) - 21.990 динара (СЗС)
54. Зељић (веш машина) - 29.990 динара (СЗС)
55. Миловановић (веш машина, фрижидер) - 57.980
динара (СЗС)
56. Тодоровић (шпорет) – 21.990 динара
(ХО Стара Рашка)
57. Јоветић (веш машина, фрижидер, шпорет) 79.970 динара (СЗС)
58. Даниловић (веш мaшина, фрижидер, шпорет) 79.970 динара (СЗС)
59. Димитријевић(шпорет,фрижидер,веш машина) 79.970 динара (СЗС)
60. Николић (шпорет) – 21.990 динара
(ХО Стара Рашка)
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За породицу Миливојевић обезбеђени су
шпорет и веш машина

Икона, донација цркве Св. Ђорђа уручена је
породици Живојиновић

Породици Јоксић уручен је шпорет
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Помогнути
Обреновчани
Сви апарати су марке Горење, са пет година
гаранције, а испоруку робе извршили су пријатељи и
спонзори наше организације из Техноманије.

Породици Којић уручена је веш машина
Наша организација добила је вредну донацију у виду
тридесетак икона, као поклон свештенства цркве
Светог Ђорђа са Бановог Брда. Овом приликом
даривали смо иконе угроженим породицама у
Обреновцу. Захваљујемо се још једном на драгоценој
донацији свештенству цркве.
Фрижидер, веш машина и шпорет за Даниловиће

Достава фрижидера породици Јоветић

Породицу Матић даривали смо са веш машином,
замрзивачем и фрижидером

Испорука фрижидера за породицу Илић Предрага
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Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.
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У Крајину
стигла помоћ

Најмлађи чланови породице Баша највише су се
обрадовали крави

Породица Тишма која се бави пољопривредом,
богатија је за трактор који ће им у великој мери
олакшати све послове на њиви и око ње.

Преостали део велике Васкршње помоћи српским
породицама у Крајини успешно је испоручен у
претходном месецу уз срдачну и неизмерну помоћ
свештенства СПЦ.
Планирана помоћ наше организације стигла је до
свих породица у Далмацији, тачније до породица:
Баша, Тишма, Бојанић, Радуловић, Модринић,
Вујасиновић и Калат. Укупна вредности целе
акције износила је 14.000 евра.
У прилогу погледајте помоћ коју смо обезбедили за
Србе у Крајини.
Породици Бојанић обезбедили смо козе

Шесточланој породици Баша даривали смо краву

Месечни извештај за септембар 2014.
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У Крајину
стигла помоћ

Вредна донација за породицу Модринић у виду краве

Радуловићима је обезбеђен грађевински материјал за
завршетак изградње куће

Вујасиновићима је обезбеђен грађевински
материјал за шталу
Месечни извештај за септембар 2014.
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Гради се кућа
Илићима

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са Друштвом младих уметника Рас
покренула је велику акцију изградње куће
шесточлане породице Илић из Новог Пазара.

Хуманитарна организација Срби за Србе упућује
позив свим донаторима широм света да се укључе у
акцију изградње куће породице Илић у Новом
Пазару директним донацијама на следеће рачуне:

Захваљујући великој подршци медија али и
донаторима, изградња куће напредује солидном
брзином. Груби спољни радови на кући се приводе
крају, тако да су у плану унутрашњи радови који
подразумевају увођење електро и водоводе
инсталације, као и постављање столарије.

Динарски рачун:
- 275-0010440819774-64 Славо Илић
(власник рачуна)
Девизни рачун:
- IBAN: RS35 2750 0104 4281 6428 46
- SWIFT: SOGYRSBG
- Подаци банке: Societe Generale Banka Srbija AD
Beograd
- Подаци примаоца новца: Славо Илић,Себечево бб,
36300 Нови Пазар, Србија
Шесточлана породица Илић из села Себечево
надомак Новог Пазара живи у изузетно тешким и
нехуманим условима, у трошној и оронулој кући која
није за становање.
Стара кућа има дотрајалу кровну конструкцију,
оронуле зидове, а велики проблем представља и
влага.

Велики број комшија помаже у самим грађевиснким
радовима како би Илићи пре јесени могли да се уселе
у свој нови скромни дом.

Месечни извештај за септембар 2014.

У једној просторији њих шесторо узраста од 18 до 82
године проводи већину времена. Родитељи породице
су већ годинама без запослења, што знатно отежава
финансијску ситуацију. Два сина породице Илић се
школују и постижу одличан успех, иако у тешким
условима немају простор адекватан за учење.
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Кућа за
Новаковиће

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ из Новог Сада посетили су крајем августа
шесточлану породицу Новаковић из малог
војвођанског села Дорослово надомак Сомбора.
Организација је током летњег периода у више
месечних рата исплатила укупно 350.000 динара
неопходних како би кућа у Дорослову коју су
Новаковићи изнајмљивали коначно прешла у њихово
власништво.
У свом новом дому дочекали су нас Миле (33),
Николета (34), Предраг (17), Алиса (11),
Александра (11) и Матија (9). Најстарији Предраг
ученик је треће године Средње саобраћајне школе,
Александра и Алиса крећу у шести разред, док је
најмлађи Матија спреман за трећи разред основне
школе.

Уз свесрдну помоћ донатора организације широм
света обезбеђена су средства и за набавку четири
нова лежаја, четири душека као и велики плакар у
укупној вредности од 61.000 динара.

Захвалница намењена организацији СРБИ ЗА СРБЕ
од породице Новаковић

Представник СЗС из Новог Сада Ненад Муждека
са Новаковићима

Месечни извештај за септембар 2014.

Захваљујемо се свим донаторима уз чију помоћ је
реализован још један пројекат у организацији
СРБИ ЗА СРБЕ, хвала Вам што сте и овој породици
обезбедили бољу будућност!
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СЗС код
Вујаковића

Срби за Србе са породицом Вујаковић из Сомбора
У малом стану на последњем спрату као подстанари
живе: отац Саво (58), који је привремено запослен
уговором на три месеца, незапослена мајка Јелица
(46), срчани болесник, Срђана (17), ученик
Пољопривредне школе и уколико се укажу сва
потребна средства будући студент Пољопривредног
факултета, Божана (13) ученик осмог разреда, која
заједно са братом Савом (11) који је шести разред
основне школе пева у црквеном хору и учествују у
бројним такмичењима, Славица (16), Миљана (15)
и Милица (20), као Драган (22), Светлана (19) и
Синиша (21).
Ова скромна и борбена породица живи од социјалне
помоћи и од оног што Саво заради.

Вујаковићима смо уз помоћ наших донатора успели
да обезбедимо неопходан школски прибор, будући
да почиње нова школска година, основна хигијенска
средства и гардеробу. Стан у којем смо из обишли
добили су на коришћење од стране Града Сомбор,
али ту неће моћи да остану дуго. Упутили су молбу
Граду да им обезбеди стални кров над главом,
надамо се да ће им се та молба испунити и да ћемо
их следећи пут посетити у њиховом дому.

Позивамо Вас да и даље будете хумани и помогнете
онима којима је помоћ неопходна.
Нове акције су у току, пратите нас. До тада,
БУДИМО ЉУДИ!

Месечни извештај за септембар 2014.
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Помогнути
Свилајнчани

Миливојевићима је од донација СД Задужбина
уручен шпорет
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
уручила је током 12. и 13. септембра у Свилајнцу
вредну хуманитарну помоћ за 55 породица са
малолетном децом, чији су домови настрадали
током мајских поплава. У склопу акције БОРБА
ПРОТИВ ПОПЛАВА, уручена је помоћ од 25
шпорета, 20 замрзивача, 18 комбинованованих
фрижидера, 16 веш машинa, две пећи на дрва и
једне ТА пећи са постољем, у укупној вредности од
2.220.956 динара. За ову акцију обезбеђена је
донација од стране Друштва пријатеља Двери из
Јоханесбурга (ЈАР) који су крајем маја послали
донацију од 6.000 евра и Срба из Сан Франциска
(САД) у вредности од 2.000 долара. Акцију помоћи
у Свилајнцу подржале су и организације LOVE из
Италије и Српско друштво Задужбина из
Словеније.

Породици Милошевић уручен је електрични шпорет

Месечни извештај за септембар 2014.

Благојевићима су обезбеђени сандучар и шпорет од
донација организације LOVE

Породици Пешић Љиљане уручен је сандучар од
донација СД Задужбина
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Помогнути
Свилајнчани
У наставку вести се налази списак помогнутих
породица из Свилајнца, уручена помоћ, као и њена
вредност:

Милошевићи са својим новим фрижидером

Испорука помоћи на терену

Маринковићима је обезбеђена помоћ у виду
фрижидера и веш машине

Месечни извештај за септембар 2014.

1. Стевановић Г. (фрижидер) – 27.990 динара (СЗС)
2. Стефановић В. (усправни замрзивач, фрижидер) –
57.980 динара (СЗС)
3. Милошевић А. (шпорет) – 21.990 динара (СЗС)
4. Аврамовић Ж. (шпорет) – 21.990 динара (СЗС)
5. Миливојевић Д. (шпорет) – 21.990 динара
(СД Задужбина)
6. Благојевић Д. (шпорет, сандучар) – 49.980 динара
(LOVE)
7. Јакшић М. (шпорет, фрижидер) – 49.980 динара
(СЗС)
8. Пешић С. (сандучар) – 27.990 динара (СЗС)
9. Пешић Љ. (сандучар) – 27.990 динара
(СД Задужбина)
10. Младеновић А. (фрижидер)–27.990 динара(СЗС)
11. Накић Г. (веш машина) – 28.990 динара (СЗС)
12. Нешић Ј. (шпорет, сандучар) – 49.980 динара
(СЗС)
13. Војиновић С. (усправни замрзивач) – 29.990
динара (СЗС)
14. Тасић М. (веш машина, сандучар) – 56.980
динара (СЗС)
15. Радосављевић С. (фрижидер) – 27.990 динара
(СЗС)
16. Марковић М. (веш машина) – 28.990 динара
(СЗС)
17. Маринковић И. (фрижидер, веш машина) –
56.980 динара (СЗС)
18. Коковић А. (сандучар) – 27.990 динара (СЗС)
19. Јанковић Н. (веш машина, ТА пећ+постоље) –
77.338 динара (СЗС)
20. Кордић С. (веш машина, шпорет) – 50.980
динара (СЗС)
21. Ристић Ж. (шпорет, веш машина) – 50.980
динара (СЗС)
22. Радојевић Д. (шпорет, веш машина) – 50.980
динара (СЗС)
23. Тмушић Ј. (шпорет, фрижидер) – 49.980 динара
(СЗС)
24. Радовановић Г. (шпорет) – 21.990 динара (СЗС)
25. Вучковић М. (усправни замрзивач, пећ на дрва)
– 72.689 динара (СЗС)
26. Стефановић Д. (шпорет, веш машина) – 50.980
динара (СЗС)
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Помогнути
Свилајнчани
27. Голубовић Д. (шпорет, фрижидер) – 49.980
динара (СЗС)
28. Ђурђевић С. (шпорет) – 21.990 динара (СЗС)
29. Павловић Н. (шпорет, сандучар) – 49.980 динара
(СЗС)
30. Милићевић В. (веш машина, фрижидер) – 56.980
динара (СЗС)
31. Јовановић Д. (веш машина, фрижидер) – 56.980
динара (СЗС)
32. Стојадиновић З. (веш машина) – 28.990 динара
(СЗС)
33. Милосављевић Д. (фрижидер) – 27.990 динара
(СЗС)
34. Марковић С. (шпорет) – 21.990 динара (СЗС)
35. Миленковић А. (веш машина, шпорет) – 50.980
динара (СЗС)
36. Станојевић С. (усправни замрзивач) – 29.990
динара (СЗС)
37. Љубисављевић Д. (шпорет) – 21.990 динара
(СЗС)
38. Ганчић Б. (шпорет) – 21.990 динара (СЗС)
39. Милосављевић Д. (шпорет, фрижидер) – 49.980
динара (СЗС)
40. Милошевић Б. (веш машина) – 28.990 динара
(СЗС)
41. Милошевић Д. (усправни замрзивач) – 29.990
динара (СЗС)
42. Тимотијевић А. (фрижидер, пећ на дрва) –
70.689 динара (СЗС)
43. Илић В. (веш машина, фрижидер, сандучар) –
84.970 динара (СЗС)
44. Милошевић А. (шпорет) – 21.990 динара (СЗС)
45. Виторовић Р. А.(сандучар) – 27.990 динара(СЗС)
46. Миловановић М. (сандучар) – 27.990 динара
(СЗС)
47. Илић Г. (шпорет, сандучар)– 49.980 динара(СЗС)
48. Милошевић Љ.(фрижидер)–27.990 динара(СЗС)
49. Димитријевић Б. (сандучар) – 27.990 динара
(СЗС)
50. Ђокић С.(сандучар,шпорет)–49.980 динара(СЗС)
51. Ђокић Ж. (сандучар, шпорет) – 49.980 динара
(СЗС)
52. Стојковић Р. (веш машина, сандучар) – 56.980
динара (СЗС)
53. Николић Г. (шпорет, фрижидер) – 49.980 динара
(СЗС)
54. Милановић Н. (фрижидер)– 27.990 динара(СЗС)
55. Љубомировић З. (фрижидер)– 27.990 дин. (СЗС)
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Породици Голубовић донирани су шпорет и
комбиновани фрижидер
Овом приликом се захваљујемо представницима
општине, Црвеног крста као и Удружењу
монархиста из Свилајнца уз чију помоћ је
испоручена бела техника за 55 породица са
малолетном децом на територији општине
Свилајнац.

Веселим Ђурђевићима уручен је шпорет
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.
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Трактор за
Глуховиће
Прије неколико година Мају је Удружење "мајке са
четверо и више дјеце" укључило у програм
Министарства спорта и омладине Републике Српске
и направили им кућу одмах до старе. Кућа лијепо
изгледа али нажалост у њој само спавају јер они у
селу немају воде тако да преко дана и даље бораве
код баке и користе кишницу или воду са бунара.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ из
Републике Српске уручила је крајем августа
донацију у виду половног трактора (8.000КМ)
породици Глуховић. Глуховић Ненад и Маја имају
деветеро дјеце: Богдан (16), Невена (14), Сузана
(12), Горица (10) Драгољуб и Душан (близанци 8
година), Душица (5), Снежана (3) и Јована (4
мјесеца). Глуховићи живе у селу Божине, неких 10так километара од Рогатице у Републици Српској.
Имају 3 краве и 30 оваца, а обрађују 40 дулума
земље. Све то годинама раде и обрађују ручно.
Вриједни су, тако да иду и комшијама гдје раде за
дневницу.

Најмлађи Глуховићи уживају у свом трактору који
ће хранити њихову породицу
Породица Глуховић нас је контактирала због сина
Богдана који је већ при крају школовања (завршава
за вариоца) и који је одлучио да нигдје са ђедовине
неће ићи. Он већ јако дуго са оцем иде на дневницу
обрађивати туђу земљу. У већини случајева им се
накнада за њихов рад не исплаћује него им
трактором превуку дрва или сијено и тако "наплате"
своје наднице.

Породица Глуховић испред свог своје куће
Са њима живи Ненадова мајка. Бака је ове године
само пасуља посијала (сама и све ручно), да ће имати
приноса око 200 кила.

Месечни извештај за септембар 2014.
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Трактор за
Глуховиће

Приликом наше прве посјете смо се договорили да је
за Богдана најбоље да му се купи трактор јер би онда
могао без ичије помоћи себи радити, а и мимо тога
би могао ићи другоме обрађивати земљу и тако
зарадити који динар. На тај начин би Богдан остао
на своме и касније би могао и своју породицу имати
и бринути се о њој. Хуманитарна организација
СРБИ ЗА СРБЕ купила је Богдану трактор који
су Глуховићи јако повољно нашли у сусједном
селу и платила га 8.000 КМ.

Мали Глуховићи су пресрећни својом новом
имовином и кад год им се пружи прилика и брат не
користи трактор они су у њему гдје глуме да су
велики и да возе. Богдан и његова породица се
захваљују свим добрим људима који су им испунили
снове и омогућили Богдану да обезбједи себи
запослење и нормалан живот.

Нове гуме за трактор Глуховићима
Да би што јефтиније прошли нису тражили да им се
купи приколица или неки други прикључак јер су
спремни да то сами зараде али пошто није безбједно
да Богдан вози са лошим гумама које су дошле на
трактору само су нас замолили да им купимо нове
гуме које смо платили 730 КМ.

Месечни извештај за септембар 2014.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
наставља са великим пројектима широм Републике
Српске и Херцеговине. Позивамо све донаторе
широм света да ПОДРЖЕ све будуће акције наше
организације.
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Помоћ
Боговићима

Хуманитарна организације Срби за Србе примила
је крајем августа наменску донацију из Швајцарске
(300 CHF) за помоћ најмалађим члановима
шесточлане породице Боговић из Рановца код
Петровца на Млави.

Чланови породице су отац Жарко, мајка Лидија и
деца Жељка (10), Жаклина (8) и Живадинка (5) и
бака Емица.
Од донације су обезбеђени најпотребнији школски
материјал, одећа и обућа за ћеркице породице
Боговић.

Овом приликом захвалили би се донаторима из
Швајцарске, као и директорки основне школе у
Рановцу, госпођи Весни Шуберт која нам је помогла
око спорвођења акције помоћи за породицу Боговић.
Своје задовољство сестре Боговић су исказале
цртежима и речима захвалности донаторима, које
можете погледати у наставку вести.

Месечни извештај за септембар 2014.
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Помоћ
Боговићима

Захвалнице од сестара Боговић

Месечни извештај за септембар 2014.
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Помоћ Србима
у Крајини

Породици Љубомира Ножинића
обезбеђен је намештај

Породици Александра Кнежевића обезбеђен је
апарат за варење, како би са њиме могао додатно
да зарађује за породицу
Хуманитарна организација Срби за Србе у склопу
свог
великог
пројекта
БОРБА
ПРОТИВ
ПОПЛАВА помогла је током прошлог месеца четри
породице из околине Костајнице на Банији у
Крајини чији су домови настрадали приликом
мајских поплава.
Помогнуте су породице Кнежевић, Милковић,
Ножинић, Вучинић. Укупна вредност помоћи
износила је 940 евра.
Породици Мирослава Милковића обезбеђен је
грађевински материјал за најхитнију санацију
поплављеног дома.

Месечни извештај за септембар 2014.

Породици Вучинић Љубице
такође је обезбеђен је намештај
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СЗС у Великим
Црљенима

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Београда уз помоћ представника Женског
удружења Колубарског округа пописали су
најугроженије породице са децом у Великим
Црљеним чије су куће претрпеле штету у поплавама
које су погодиле и овај град. У склопу пројекта
Борба против поплава план је да се помогне око 40
најугроженијих породица из Великих Црљена
којима ћемо испоручити помоћ у виду беле технике.
У наставку вести можете да погледате веома тешке
слике са терена.

Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и
симпатизере организације ''Срби за Србе'' да у
складу са својим могућностима учествују у акцији
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за
поплављена подручја у Србији и Републици
Српској.

Месечни извештај за септембар 2014.
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„Кадет
Celebrity Cup“
У другом полуфинале је победу је однела екипа у
тамно плавим дресовима. Глумац и менаџер
компаније „Кадет“, Филип Бегановић, и каскадер
Урош Ћертић, су лако пробијали редове „Црвених“,
а Влада Вуксановић и Ди џеј Лука су успели само да
смање предност противника. Резултат којим су
„Тамно плави“ отишли у финале био је 8:5.

Удружење младих ''Вечерња школа'' је успешно
спровела још једну акцију која је и овог пута имала
хуманитарни карактер. Сав прикупљен приход од
„Кадет Celebrity cup-а“ и интернет аукције дресова
у склопу истог, је уплаћен хуманитарној
организацији „Срби за Србе“ у укупном износу од
250 евра и 5.000 динара. Балон за фудбал Визура
био je место окупљања јавних личности домаће
сцене, који су у врло пријатној атмосфери играли
фудбалски куп, али уједно и помогли онима којима
зу поплаве начиниле велике штете.

„Плави“ су након победе у првом мечу забележили
још један тријумф и тако освојили први „Кадет
Celebrity Cup“. Љуба Булајић, Зоран Кесић, Давор
Штефанек, Огњен Кајганић, Срђан Динчић и Јован
Сремчевић су резултатом 4:2 дошли до златне
медаље.
Пехар за најбољег играча турнира заслужено је
добио манекен Владимир Вуксановић, који је
пружио
одличну
партију
у
полуфиналу.
Део купа јавних личности било је и такмичење
познатих дама у извођењу пенала. Бронзане су биле
Драгана Мићаловић и Деа Тошић, док је друга
победа у такмичењима Удружења младих „Вечерња
школа“ за длагу избегла и мисици Анђелки
Томашевић. Испоставило се да је данас Настасија
Стошић била најмлађа и најбоља, са три погођена
пенала, била је победница у такмичењу дама.
"Ово је сјајно искуство за мене, први пут учествујем
у оваквом хуманитарном раду и заиста ми је драго
ако икако могу да допринесем и помогнем. Нова
познанства, а и сјајна забава, увек су добродошла!
Надам се да ће их још бити, јер ћу се увек радо
одазвати", рекла је млада водитељка, победница
такмичења за даме, Настасија Стошић.

Са лева: Огњен Кајганић, Срђан Динчић, Јован
Сремчевић, Љуба Булајић, Давор Штефанек и
Зоран Кесић - победници турнира
У првом полуфиналном мечу, победник је одлучен
након извођења једанаестераца. „Сиви“ су били
несигурни са беле тачке, па је тако победа након
пенала припала „Плавима“ 4:4 (пенали - 0:2). Зоран
Кесић и Огњен Кајганић су одличним партијама и
головима водили своју екипу до тријумфа, док екипи
у којој је био Амадеус бенд није било довољно што
је млади фудбалер Страхиња Ђорић постигао четири
гола.

Месечни извештај за септембар 2014.

Познати су поново подржали нашу идеју и из акције
у акцију “Вечерња школа” прераста у једну врло
озбиљну организацију којом управљају млади људи.
Честитао бих “Црвеним” на екипном злату, Влади и
Настасији на појединачним наградама, али и свима
онима који су учествовали у “Кадет Celebrity Cup-у”
или организовали исти. Хуманитарна организација
“Срби за Србе” је била прва опција за уплату
прикупљеног новца због њихових досадашњих
хуманитарних акција и дела”, закључио је млади
београдски новинар и аутор “Вечерње школе”,
Петар Лазић.
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Кућа Илићима
из Добоја
Након преласка у помоћни објекат у домаћинству,
свих шесторо живи и спава у једној просторији на
два кревета која су привремено оспособљена за
преживљавање.
Отац Радослав и његов син Драгана надничне у пољу
што је и главни приход породице. Новац који зараде
није довољан за одлазак на друге локације за
подстанаре јер су власници станова и кућа у Добоју
драстично подигли цене по којима издају простор
након поплава.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ из
Републике Српске покренула је нови велики пројекат
изградње куће за шесточлану породицу Илић из
Добоја, а у склопу акције БОРБА ПРОТИВ
ПОПЛАВА коју је покренула организација
средином маја.
Породицу Илић чине отац Радослав и мајка Нада,
њихова деца Драган и Драгана, снаха Татјана и
унук Сергеј.
Пре катастрофалних поплава које су средином маја
погодиле Добој породица је живела у старој
муслиманској кући као подстанари.
Кућа потпуно је пострадала али власник није хтео да
дозволи поправку куће јер се нада продаји земљишта
општини Добој.

Илићи су добили плац недалеко од места у
којем тренутно живе на којем су покренули
акцију изградње своје породичне куће.
Организација СРБИ ЗА СРБЕ помоћиће
породицу Илић у материјалу за изградњу куће
како би до зиме ова породица добила свој кров
над главом.
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља.
Хуманитарна организација Срби за Србе позива
све братске организације, донаторе и добре људе у
Србији и широм света да се укључе тако што ће
уплатити средства у складу са својим могућностима
на
неки
од
рачуна
организације
www.srbizasrbe.org/donacije.

Месечни извештај за септембар 2014.
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Срби за Србе
у Крајини
-

Грађ. материјал за доградњу куће - 800 €
Два душека за дечије кревете - 155 €
Пет оваца - 500 €
Два шпорета на дрва - 900 €
Материјал за купатило - 600 €

На путу до крајњег одредишта прво посећујемо
спомен подручје у Јасеновцу, где одајемо
почаст жртвама злогласног логора. Након посете

Срби за Србе са породицом Кнежевић

Након успешно завршене Васкршње акције на
подручју Крајине, чланови организације
СРБИ ЗА СРБЕ поново су посетили неколико
крајишких породица крајем септембра месеца.
Овог пута на подручју Баније, тачније
Костајнице и Двора на Уни посећено је
четири породице које су у плану за помоћ.

Јасеновцу, прва породица коју посећујемо у
Костајници јесте породица Кнежевић, коју чине
родитељи Мишо и Драгица и дечица Лука (9) и
Уна (5). С обзиром да је планирано да се ова
породица помогне конкретније у координацији са
братским организацијама „Радости моја“ из
Немачке и СПО(Ј)И из Аустрије, договорено је да
наша организација помогне ову породицу набавком
два душека за дечије кревете.

Уна и Лука Кенежевић са даровима од цркве
Св. Ђорђа са Бановог Брда из Београда

Срби за Србе испред спомен подручја у Јасеновцу

У склопу нове акције помоћи, достављена су
средства за две породице из Грачаца, које овог
пута нисмо лично посетили.
Планирана помоћ наше организације састоји се
у набавци следећих ствари:
Месечни извештај за септембар 2014.
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Срби за Србе
у Крајини

Михајло, најмлађи члан породице Пушкар
На подручју Костајнице обилазимо и породицу
Пушкар, коју чине родитељи Рајко и Елвира и син
Михајло (3). За ову породицу такође у координацији
са поменутим организацијама, обезбеђујемо помоћ
за набавку пет оваца, које је захваљујући добрим
домаћинима код којих је планирано да се купе овце,
Рајко већ истог момента преузео исте иако уплата
није извршена. Још пет оваца је планирано да ова
породица добије од наших братских организација,
што ће у многоме поправити животно стање
Пушкара и бити добар основ за даље проширење
породице, а свакако и економски напредак.

Куповина и транспорт оваца за
породицу Пушкар из Костајнице
Са собом смо имали и три пакета основних
хигијенских средстава за бебе, од којих смо један
предали петочланој породици Зорбаз, тачније
наменили смо га за симпатичну бебицу Николину
која има само 6 месеци.

Малој Николини Зорбаз
уручени пакети средстава за бебе
Настављамо акцију на подручју околине Двора на
Уни, где са свештенством обилазимо и цркву
посвећену Св. Великомучнику Ђорђу.
Породица Пушкар са члановима
Хуманитарне организације Срби за Србе

Месечни извештај за септембар 2014.
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Срби за Србе
у Крајини

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
испред тврђаве у Костајници
Део хигијенских средстава који је уручен
породицама у Крајини стигао је од пријатеља
организације из Чикага.

СЗС са свештенством у цркви
Св. Великомученика Ђорђа
Прва породица коју обилазимо је породица Јока,
коју чине родитељи Миленко и Уна и три ћеркице
Тара (5), Мила (4) и Ника 9 месеци. Са њима у
домаћинству живе и деда Никола и баба Љубица.
У не баш приступачном пределу се налази
домаћинство породице Јако, до којих смо морали
једним делом и пешке да идемо да би стигли на
одредиште. За ову породицу наменили смо помоћ у
виду једног шпорета на дрва, док смо за бебицу
Нику оставили и један пакет основних хигијенских
средстава.

Месечни извештај за септембар 2014.

Породица Јока испред свог дома
Друга породица коју посећујемо на подручју Двора
на Уни, јесте осмочлана породица Грчић, која
броји чак шесторо малолетне деце. Њу чине
родитељи Душко и Љиљана и деца Душица (16),
Марина (15), Дубравка (14), Александар (10),
Милка (6) и Марио (5).
Ову вредну повратничку породицу планирамо да
помогнемо набавком материјала за санацију и
опремање купатила, с обзиром да су нам то
назначили као највећи проблем са којим се тренутно
суочавају.
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Срби за Србе
у Крајини
Део акције биће спроведен на подручју Грачаца у
Лици, где ће бити обезбеђена помоћ за породице
Плећаш и Дробац. Породицу Плећаш чине
родитељи Никола и Милена и четири ћеркице
Јована (8), Милица (6), Јелена (4) и Николина (1).
За њих ће бити купљен грађевински материјал за
потребе доградње куће.

Марио Грчић са својим љубимцем

Породици Дробац Зорана и Недељке смо већ
успели да обезбедимо ургентну помоћ због тешког
стања у ком се налази пре свега њихова ћерка Сара
(10) која болује од церебралне парализе. Њима је
већ испоручен шпорет на дрва, који ће им
умногоме помоћи да спремно дочекају предстојећу
зиму.
Купатило које ће се ускоро реновирати

Заједно са породицом Грчић исперед куће
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Сара са мајком Недељком у дворишту своје куће
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Срби за Србе
у Крајини

Испорука шпорета на дрва за породицу Дробац
Чланови СЗС у рушевинама некадашњих
српских домова
Стога, позивамо све оне који су заборавили да још
увек постоји српски народ у Крајини да помогну
наше активности на том подручју, а и оне који су до
сада били уз нас, како би сходно нашим
могућностима улили српској дечици мало више наде
у боље сутра.

Додајемо да смо свакој од посећених породица
уручили и по неколико икона, које смо добили као
вредну донацију од свештенства Цркве Св. Ђорђа
са Бановог Брда из Београда.
Нажалост у сличној ситуацији се налази скоро свака
од посећених породица. Немогућност сталног
запослења, преживљавање бављењем сточарством и
пољопривредом или надничарењем. План је да се
активније у наредном периоду помажу наше
повратничке породице на овом подручју, како би им
били омогућени нормални услови живота или
обезбеђена помоћ која би унапредила већ постојеће
бављење сточарством и пољопривредом.
Као и широм Крајине и на подручју Баније
српски народ поред социо-економских тешкоћа са
којима се суочава, трпи већ познате притиске
друге врсте.
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Немојмо допустити да небригом матице, српски
народ у Крајини олако заборави своје корене.
Користимо и ову прилику да се захвалимо на
свесрдној помоћи свештенству Епархије ГорњоКарловачке без којих не би било могуће извршити
планирање и испоруку договорене помоћи.
Са вером у Бога!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Смедеревска
„Тројка“
На полувремену наступио је познати фудбалски
фристајлер Никола Ђота Милошевић који је на
последњем Европском првенству у Мађарској у
својој дисциплини заузео треће место. Такође,
велику подршку и захвалност дугујемо КК
Семендрија и КК Царина који су одиграли
ревијални меч, као и ди џеј Лакцу који се побринуо
за музички део програма .

Хуманитарна организација Срби за Србе
организовала је у недељу 21. септембра у Смедереву
на Веслачким теренима 14. по реду спортско –
хуманитарни турнир у брзом шутирању тројки
”Тројка из блока”.
Победник турнира био је Никола Лазић са укупно
18 погодака, друго место заузео је Петар Ђукић са
13 погодака, а треће место припало је Николи
Ивановићу са 11 постигнутих кошева у финалној
серији.

У склопу турнира ”Тројка из блока” у Смедереву
велику подршку пружили су омладинци ФК
Петлић који су одиграли и ревијалну утакмицу пре
почетка самог турнира.
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ФК Петлић велика подршка турниру

Захваљујући
бројним
учесницима,
фирмaма
Јастребац димњаци доо, кафић Klub ATW,
сладоледима IceStein и индивидуалним донаторима
прикупљено је укупно 41.300 динара.
Сав приход са овог турнира биће усмерен за помоћ
породицама са малолетном децом које су
настрадале у великим мајским поплавама широм
Србије.
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Смедеревска
„Тројка“

Велику захвалност дугујемо и Дирекцији за
изградњу Смедерево, ИП Електроник као и Радију
LUX.

Никола Лазић победник турнира ”Тројка из блока”
у Смедереву

Петар Ђукић другопласирани на турниру
”Тројка из блока”

Спортско-хуманитарни турнир ”Тројка из блока”
одржаће се до краја године у немачком граду
Нирнберг, као и у аустралијском граду Сиднеј
захваљујући нашим регистрованим огранцима и
бројним прјатељима организације.

Жељко Бељин трећепласирани на турниру
”Тројка из блока”
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Срби за Србе
интервију

Са стопом сиромаштва од 24,6 одсто Србија
заузима прво место у Европи, испод границе
сиромаштва живи 700.000 људи, организација
Срби за Србе је за девет година помогла више од
400 породица. Сведоци смо моралног суноврата,
губитка сигурности и перспективе, разарања
традиционалних
вредности
и
покушаја
успостављања нових, заснованих на чисто
материјалистичком погледу на свет, нихилистичком
и хедонистичком животу.
Сведоци смо да је млад човек потпуно доведен у
стање апатије, незаинтересовано гледајући како се
око њега одвија живот. У том поремећеном систему
вредности изникла је група свесних и младих људи
из матице и иностранства, којој се прикључио и
Игор В. Стевановић 2009. године као волонтер.
Данас је координатор хуманитарне огранизације
Срби за Србе за југоисточну Србију и студент
завршне године Правног факултета у Нишу.
Шта разликује Србе за Србе од других сличних
организација?
- Осим тога што организацију чине углавном млади
људи, највећа специфичност у вези са овом
хуманитарном организацијом је та да је она од самог
оснивања функционисала потпуно транспарентно јер
све донације које су донатори слали могле да се виде
на
сајту
хуманитарне
организације
(www.srbizasrbe.org) а такође је и свака помоћ којом
су породице помогнуте документована сликама и
рачунима.
Организација је задобила велико поврење у
земљи и иностранству?
- Транспарентност је привлачила све већи број
донатора поготову из иностранства који су у
последњих 20 година имали јако лоше искуство са
многим хуманитарним организацијама јер помоћ
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није стизала на право место. За поверење које смо
заслужили у дијаспори најзаслужнији су наши
регистровани огранци у Републици Српској,
Сједињеним Америчким Државама, Швајцарској,
Аустрији а одскора и у Немачкој.
Када сте се прикључили организацији?
- Овакав начин рада хуманитарне организације Срби
за Србе привукао ме је да се пре пет година са
непуних 18 година прикључим као волонтер и
помогнем пре свега угроженим породицама у
југоисточној Србији јер у том делу Србије има пуно
многочланих породица које живе у јако тешким
условима.
Какво је стање у Србији што се сиромаштва
тиче?
- Како показују званични подаци Републичког завода
за статистику, са стопом сиромаштва од 24,6 одсто
Србија заузима прво место међу сиромашним
земљама Европе. Само у Србији испод границе
сиромаштва живи преко 700.000 људи, тако да смо се
ми од почетка трудили да помогнемо тамо где је
најпотребније и где има највише угрожених.
Зна ли се колико сте породица помогли досад?
- За ових девет година помогли смо преко 400
породица са преко 1.500 деце.
ПРАВНИК ХУМАНИТАРАЦ
Игор В. Стевановић рођен је у Нишу 1992. године.
Завршио је основну школу "Ћеле кула" и Гимназију
"9. мај" у Нишу, након чека је 2011. године уписао
Правни факултет у Нишу, где је тренутно на четвртој
години. Организација Срби за Србе је основана 2005.
године. Циљ организације је био да анимира наше
људе у матици и иностранству како бисмо
заједничким снагама помагали онима којима је
помоћ најпотребнија, а то су многочлане породице у
Србији тако и другим земљама где српске породице
живе. Координатор је за југоисточну Србију, главни
уредник аустријско-немачког омладинског часописа
"СПОЈИ" и председник и оснивач студентскоученичког удружења "ОРНАС" који делује на
Универзитету у Нишу.
Којим
породицама
сте
још
помогли?
- У врањском крају помогли смо и седмочлану
породицу Стојиљковић из Големог Села цементом,
песком и осталим материјалом како би средили
просторије у којима живе, јер је кућа неомалтерисана
и у рупама па је претила опасност да петоро мале
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Срби за Србе
интервију
деце дочека зиму у нехуманим условима, као и
петочлану породицу Алексић из села Грдања,
куповином материјала за поправку куће.
Имали сте и акцију у пролећним поплавама?
- Због великих мајских поплава организовали смо
акцију која још траје "Борба против поплава" где смо
за сада сакупили скоро 600.000 евра које ће бити
утрошене за поправку поплављених објеката и друге
помоћи породицама из Србије и Републике Српске
које су настрадале.
Колико је организација укупно сакупила новца до
сада?
- Према нашем извештају, до краја августа ове
године сакупили смо преко 1.000.000 евра.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
Чиме се руководи ваша организација?
- Најкраће речено филозофија наше организације се
огледа у старој кинеској пословици: "Дај човеку рибу
и нахранићеш га за један дан, научи га да пеца и
нахранићеш га за цео живот". Тако да смо пре свега
фокусирани да обезбедимо породицама трајнију
помоћ, која долази до изражаја највише код
породица које живе на селу.
У чему се састоји помоћ?
- Помоћ се најчешће састоји у куповини кокошака,
коза, свиња, крава, машина за обрађивање земље и
другим стварима које су потребне како би породица
успела сама да стане на ноге. Такође имали смо и
неколико
великих
акција
у којима
смо
најугроженијим многочланим породицама куповали
или реновирали домаћинства.
Имали сте успешан спортски пројекат?
- Од 2012. години у сарадњи са Кошаркашким
савезом Србије покренули смо хуманитарно -
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спортски пројекат "Тројка из блока" који је за сада
одржан у преко 15 градова и чији је циљ да се
обезбеде купатила угроженим породицама које нису
имале купатило, па смо помоћу турнира за сада
направили више од 10 купатила. Због мајских
поплава одлучили смо да у наредном период помоћ
који је сакупљена у склопу овог пројекта
преусмеримо на поплављене.
Доста сте активни и у Пчињском округу?
- Што се тиче помоћи у Пчињском округу, морам да
кажем да сам посебно везан за тај крај јер сам
пореклом из Врања, па ме је ситуација у тим
крајевима посебно погодила. Успели смо да
организујемо огранак хуманитарне организације
Срби за Србе у Нишу у чијем раду учествује десетак
волонтера и волонтерки који су успели да за четири
године помогну петнаестак породица из југоисточне
Србије.
Наш лист има добру сарадњу са вама?
- Посебну захвалност у нашем раду у Пчињском
округу
дугујемо
Хуманитарном
мосту
и
франкфуртским "Вестима" који су нам својим
текстовима о несрећним судбинама породица из
Врања и околних врањских села, омогућили да
сазнамо за те породице и помогнемо их у складу са
нашим могућностима. За сада смо помогли неколико
породица. Хтео бих да поздравим ваше читаоце и да
им захвалим на помоћи коју шаљу, јер сам се лично
уверио колико је помоћ значила овим сиромашним
породицама.
Након писања у "Вестима" о породици Антић из
Дреновца код Врања помогли сте овој екстремно
сиромашној породици.
- Стање у којем живе отац Новица и мајка Душанка
са децом Миљаном, Александром, Стефаном и
Димитријем недостојно је живота у 21. веку.
Стање у породици отежавају чињенице да отац има
проблема са алкохолом, што покушава да излечи, и
да мајка има психичких проблема, тешко
комуницира и није способна да се брине о себи. Сав
терет око вођења домаћинства пао је на најстаријег
сина Александра и најстарију ћерку Миљану.
Породици Антић смо обезбедили: куповину
домаћинства, два кревета на расклапање, два јоргана,
основне животне намирнице, две козе, пет кокошака
носиља, замрзивач, шпорет на дрва, моторну тестеру,
четири џака брашна, четири џака концентрата за
кокошке носиље.
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Купатило за
Милосављевиће

У недељу, 21. септембра чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе заједно са пријатељима
из Спортског савеза општине Бољевац посетили су
петочлану породицу Милосављевић из села
Лукова надомак Бољевца.
Како је и најављено на хуманитарном турниру
"Тројка из блока" у Бољевцу, Милосављевићима је,
уз помоћ прикупљених средстава од истоименог
спортско-хуманитарног
пројекта
потпуно
реновирано и опремљено купатило у износу од
102.389 динара.

Хуманитарна организација Срби за Србе овим путем
се захваљује Спортском савезу општине Бољевац на
несебичној помоћи у организацији турнира, као и
свим спонзорима и учесницима који су заједно
допринели томе да Момир и Данка Милосављевић
са своје троје деце, за разлику од претходних година,
предстојећу зиму дочекају са топлом водом у
купатилу и машином за прање веша.

Новом купатилу највише су се обрадовали најмлађи
укућани Милица (16), Верица (13) и Милан (8).

Заједно са породицом Милосављевић
испред њиховог дома
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Купатило за
Милосављевиће

Такође користимо прилику да позовемо и остале
житеље општине Бољевац да се догодине још
масовније пријаве за учешће на турниру како би
успели да помогнемо што више породица у овом
делу источне Србије.

Милан Милосављевић
у свом новом сређеном купатилу
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Помоћ Великим
Црљенима

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
уручила је 26. септембра у Великим Црљенима,
општина Лазаревац, вредну хуманитарну помоћ за 36
породица са малолетном децом, чији су домови
настрадали током мајских поплава. У склопу акције
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, уручена је помоћ од
20
веш
машинa,
14
шпорета,
10
комбинованованих фрижидера, 7 замрзивача и 4
шпорета на дрва, у укупној вредности од 1.506.686
динара. За ову акцију обезбеђена је донација од
стране компаније Elsys Eastern Europe из
Београда.

Породици Радосављевић донирани су
веш машина и фрижидер

Породици Симић Милорада уручени су шпорет,
фрижидер и веш машина
Сви апарати су марке Горење, са пет година
гаранције, а испоруку робе извршили су пријатељи и
спонзори наше организације из Техноманије.

Месечни извештај за септембар 2014.
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Помоћ Великим
Црљенима
Овом приликом се захваљујемо Женском удуржењу
Колубарског округа које нам је помогло око
спорвођења акције помоћи за 36 породица са
малолетном децом на територији Великих Црљена.

Срби за Србе примили су захвалницу од
најмлађих Радосављевића

Ана и Јелена Јовановић богатије су за
веш машину и фрижидер

Породици Прокић уручена је веш машина

Сара и Јована Стојичевић са својом веш машином и
шпоретом на дрва
У наставку вести се налази списак помогнутих
породица из Великих Црљена, уручена помоћ, као и
њена вредност:

Максимовићима дарована веш машина

Месечни извештај за септембар 2014.

1. Симић М. (фрижидер, шпорет, веш машина) –
80.970 динара (5 деце)
2. Јовановић С. (шпорет) - 22.990 динара (2 деце)
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Помоћ Великим
Црљенима
3. Спасојевић С. (фрижидер) - 27.990 динара
(4 деце)
4. Вуковић М. (шпорет) - 22.990 динара (3 деце)
5. Вуковић С. (фрижидер) - 27.990 динара (2 деце)
6. Петковић Д. (веш машина) - 29.990 динара
(2 деце)
7. Николић А. (шпорет, веш машина) - 52.980
динара (3 деце)
8. Новаковић Б. (веш машина) - 29.990 динара
(2 деце)
9. Радосављевић В. (фрижидер, веш машина) 57.980 динара (3 деце)

Милица и Драгица Симић у поплављеном дворишту
10. Прокић Љ. (веш машина) - 29.990 динара
(3 деце)
11. Цветиновић Г. (веш машина) - 29.990 динара
(2 деце)
12. Ранкић М. (веш машина, шпорет) - 52.980
динара (2 деце)
13. Максимовић З. (веш машина) - 29.990 динара
(2 деце)
14. Петровић Б. (веш машина) - 29.990 динара
(2 деце)
15. Богдановић Н. (веш машина) - 29.990 динара
(2 деце)
16. Момчиловић М. (усправни замрзивач) - 29.990
динара (2 деце)
17. Ерић З. (шпорет) - 22.990 динара (2 деце)
18. Јовановић С. (веш машина, фрижидер) - 57.980
динара (2 деце)
19. Миладиновић М. (комбиновни шпорет,
усправни замрзивач) - 63.980 динара
20. Крсмановић С. (шпорет) - 22.990 динара (3 деце)
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21. Јовановић Д. (веш машина, шпорет на дрва,
фрижидер) - 77.979 динара (2 деце)
22. Стојичевић Д. (веш машина, шпорет на дрва) 53.389 динара (3 деце)
23. Јосиповић М. (шпорет на дрва, сандучар) 51.389 динара (беба)
24. Станојевић Ј. (сандучар) - 27.990 динара (беба)
25. Симић Милица (сандучар, шпорет) - 50.980
динара (3 деце)
26. Стаменковић Љ. (шпорет, фрижидер, усправни
замрзивач) - 80.970 динара (2 деце)
27. Васић Д. (усправни замрзивач) - 29.990 динара
(2 деце)
28. Јовановић З. (веш машина, шпорет) - 52.980
динара (4 деце)
29. Божичић К. (веш машина, фрижидер) - 57.980
динара (3 деце)
30. Митровић Н. (веш машина) - 29.990 динара
(2 деце)
31. Крстајић С. (веш машина) - 29.990 динара
(3 деце)
32. Радојичић В. (шпорет) - 22.990 динара (2 деце)
33. Аћимовић Д. (веш машина, шпорет, фрижидер) 80.970 динара (3 деце)
34. Терзић Р. (веш машина) - 29.990 динара (2 деце)
35. Ивановић М. (шпорет, фрижидер) - 50.980
динара (2 деце)
36. Благојевић И. (шпорет на дрва) - 23.399 динара
(3 деце)

Замрзивач сандучар и електрични шпорет за
вишечлану породицу Симић
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Помоћ Великим
Црљенима

Усправни замрзивач за породицу Васић

Веш машина за породицу Крстајић

Веш машина и шпорет за породицу Јовановић

Породици Терзићи уручена веш машина

Породици Митровић донирана је веш машина
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Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.
Такође, позивамо вас да на нашем сајту
www.srbizasrbe.org
погледате
извештајe
о
достављеној помоћи поплављеним породицама са
малолетном децом у ПАРАЋИНУ, ТРСТЕНИКУ,
ВАЉЕВУ,
КРАЉЕВУ,
ОБРЕНОВЦУ
и
СВИЛАЈНЦУ.
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Активности
у септембру
СЗС ГОСТИ НА РТВ СТАРА ПАЗОВА

СЗС НА СЛАВИ У ГРАЧАНИЦИ

Председник Хуманитарне организације Срби за
Србе господин Игор Рашула био је гост Радио
телевизије Стара Пазова, водитеља Бранка
Петровића емисије ''У ритму Пазове''. У првом делу
гостовања представљен је рад организације СРБИ
ЗА СРБЕ у тв програму, док је разговор вођен потом
и у радио емисији РТВ Старе Пазове. Посебну
захвалност
организација
упућује
господину
Петорвићу и телевизији Стара Пазова.
.............................................................................................

Добротворна организација ЕУО-а Епархије Рашкопризренске „Мајка девет Југовића“ је у суботу 20.
септембра
прославила
Крсну
Славу
своје
организације Малу Госпојину. У Манастиру
Грачаница, Свету литургију је служио Епископ
Рашко-призренски и Косовско-метохијски Теодосије
са
монаштвом
и
свешетнством.
Чланови
Хуманитарне организације Срби за Србе били су
почасни гости на слави у Грачаници као и
претходних година. Уз велику захвалност на
братском пријему, договорено је да се нови велики
пројекти помоћи српском народу на Косову и
Метохији ускоро покренути.
.............................................................................................

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ВУКУ БОЈОВИЋУ

СРБИ ЗА СРБЕ НА РТВ ПИНК

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ упућује
последњи поздрав великом Вуку Бојовићу,
директору Београдског Зоо врта, који се упокојио
Господу 17. септембра 2014. године. Захваљујући
његовој несебичности, великом разумевању и
човекољубљу, врата Зоолошког врта добре наде су
увек била широм отворена за велики број деце
широм Србије и српских земаља, а поготову за
посете деце са Косова и Метохије која су имала
прилике да уживају у јединственом животињком
царству. Вуче, велико хвала за све!

Месечни извештај за септембар 2014.

У четвртак 25. септембра током јутарњег програма
на РТВ Пинк, уживо из канцеларије Хуманитарне
организације Срби за Србе председеник
организације Игор Рашула говорио је о пројекту
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, који за циљ има
помоћ породицама са малолетном децом чији су
домови настрадали током катастрофалних мајских
поплава у Србији и Републици Српској.
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Донаторске
кутије
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а

(Жарково)
- Продавница здраве хране СВЕТ ЗДРАВЉА
Булевар Зорана Ђинђића 44,лок. 20 (Н.Београд)
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243

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

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130
......................................................................................

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Занатска радња FANCY LAND,
Kнеза Вишеслава 63 (ТЦ Видиковац)
- Филолошки факултет, Студентски трг 3
(у холу факултета)
- Продавница САНИ, Запљањска 86а
(Браће Јерковић)
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних
инвалида бб (Борча)
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар)
- Фото студио Express, Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
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ЧИКАГО
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,
Chicago, Illinois
- DANI'S DELI, 7316 West Lawrence Avenue,
Harwood Heights, Illinois
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,
LaGrange, Illinois
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,
McCook, Illinois
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,
Brookfield, Illinois
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за септембар 2014.
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА СЕПТЕМБАР 2014.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 45
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 15
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 128
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 18
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 15
6. City Fresh Market donation box /САД/ - $ 15
7. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 15
8. Андреја С. /САД/ - $ 100
9. Александар Т. /Канада/ - $ 25
10. Сербоси Канада /Канада/ - $ 260
11. Дан К. /САД/ - $ 25
12. Миланка С. /Француска/ - 30 €
13. Раде Б. /САД/ - 50 €
14. Göran I. /Шведска/ - 10 €
15. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Вулић)
16. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Срдић)
17. Анонимно /Немачка/ - 50 €
(ALS Ice Bucket Challenge)
18. Милан М. /Шведска/ - 15 €
19. Бранка Д. /Данска/ - 20 €
20. Вања П. - 10 €
21. Никола В. /Србија/ - 1.500 дин.
22. Свадба Цвијановић /Србија/ - 150 €
23. Gary H. - $ 15
24. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25
25. Бојан Б. /Вел. Британија/ - 10 €
26. Mирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
27. Philip A. /Норвешка/ - 20 €
28. Драгица Л. /Немачка/ - 50 €
29. DJ Mivu /Немачка/ - 20 €
30. Гордон Јончић /САД/ - 5 €
31. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
32. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
33. Стефан С. /Аустрија/ - 10 €
34. Татјана Н. /Немачка/ - 101 €
35. Дивна Ђ. /Португалија/ - 50 €
36. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
37. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
38. Лидија П. /Србија/ - 2.000 дин.
39. Драган М. /Србија/ - 1.900 дин.
40. Милан П. /Србија/ - 1.000 дин.
41. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
42. Срђан Г. /САД/ - $ 15
43. Бојана В. /Израел/ - 10 €
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44. Биљана и Ранко Б. /Словенија/ - 20 €
45. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
46. Б. Н. /Аустралија/ - 50 €
(за породицу Живковић)
47. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
48. Милован 99 /Швајцарска/ - 60 CHF
49. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
50. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF
51. В.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
52. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
53. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
54. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
55. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF
56. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
57. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF
58. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
59. St Milutin Church Auckland /Нови Зеланд/ - 1.441 €
60. Еxtra дд, Данијела Б. пр /Србија/ - 2.000 дин.
61. Жељка Б. /САД/ - $ 25
62. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Шћепановић)
63. Милан Р. /Немачка/ - 30 €
64. Биљана Ц. /Канада/ - 10 €
65. Анонимно /Словенија/ - 100 €
66. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
67. Драгана С. /Србија/ - 500 дин.
68. Милош Д. /Србија/ - 400 дин.
69. Слободан М. /Србија/ - 200 дин.
70. Ратко П. /Реп. Српска/ - 20 KM
(за породицу Живковић)
71. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
72. Милан Д. /САД/ - $ 15
73. Драган K. /Француска/ - 30 €
74. George J. /Аустралија/ - 25 €
75. Станко Р. /Аустрија/ - 10 €
76. Душанка Т. /Аустрија/ - 100 €
(за породицу Станковић)
77. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
78. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
79. Јелена К. /Реп. Српска/ - 100 KM
(за породицу Живковић)
80. Слав К. /САД/ - $ 25
81. Иван А. /САД/ - $ 25
82. Драган Н. /Аустралија/ - 10 €
83. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
84. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
85. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин.
86. Иван Слободан Б. /Србија/ - 500 дин.
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Списак СЗС
донатора
87. Драгана Ш. /Србија/ - 1.000 дин.
88. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин.
89. Марко Б. /Србија/ - 2.000 дин.
90. Дејан П. /Србија/ - 236.000 дин.
(за жртве поплава-пројекат Борба против поплава)
91. TRI BEST DOO /Реп. Српска/ - 100 KM
(за породицу Живковић)
92. TOMAS AND RAY DOO /Р. Српска/ - 1.000 KM
(за породицу Живковић)
93. Данијел Ш. /Немачка/ - 100 €
94. Иван Р. /САД/ - $ 25
95. Горан П. /Немачка/ - 10 €
96. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
97. Небојша М. /Канада/ - 10 €
98. Иво В. /Канада/ - 20 €
99. Foto Studio Express /Србија/ - 2.500 дин.
(СЗС донаторска кутија)
100. Мирослав Л. /Аустралија/ - 30 €
(за породицу Антић)
101. Мирослав Л. /Аустралија/ - 30 €
102. Мирослав Л. /Аустралија/ - 50 €
(за породицу Живковић)
103. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 €
104. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
105. Марија П. /Русија/ - 30 €
(за породицу Живковић)
106. Анонимно /Србија/ - 100.000 дин.
107. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
108. Тања Ј. /САД/ - $ 25
109. Милан З. /САД/ - $ 25
110. Ирена Г. /САД/ - $ 25
111. Александар М. /САД/ - $ 15
112. Ксенија С. /САД/ - 100 €
113. Валентина С. /Канада/ - 35 €
114. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
115. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 €
116. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
117. Данило Ж. /Србија/ - 1.500 дин.
118. Мирко П. /Србија/ - 1.300 дин.
119. Данко П. Microsoft MGP /САД/ - $ 12.48
120. Александар Ј. Microsoft MGP /САД/ - $ 600
121. Анонимно Microsoft MGP /САД/ - $ 200
122. Бојана Д. Microsoft MGP /САД/ - $ 1,550
123. Вељко М. Microsoft MGP /САД/ - $ 500
124. Милена Д. Microsoft MGP /САД/ - $ 150
125. Иван М. Microsoft MGP /САД/ - $ 300
126. Урош В. Microsoft MGP /САД/ - $ 200
127. Марко Р. Microsoft MGP /САД/ - $ 100
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128. Милош К. Microsoft MGP /САД/ - $ 200
129. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Живковић)
130. Саша С. /САД/ - $ 25
131. Весна К. /САД/ - $ 25
132. Драган К. /Чешка Република/ - 10 €
133. Бранко Ш. /Србија/ - 1.000 дин.
134. Татјана М. /Србија/ - 1.000 дин.
135. Властимир Д. /САД/ - $ 50
(за породицу Живковић)
136. Хелена У. /Канада/ - $ 15
137. Biljana W. /САД/ - $ 20
138. Предраг К. VSUW /САД/ - $ 50
139. Биљана Ц. /Канада/ - 15 €
(за породицу Живковић)
140. Милован И. /Норвешка/ - 30 €
141. М. Јовичић /Немачка/ - 30 €
(за породицу Живковић)
142. Игор Г. /Мађарска/ - 15 €
(за породицу Живковић)
143. Надалина - 20 €
144. Огњен Б. /Србија/ - 1.000 дин.
145. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
146. Игор Ј. /Србија/ - 670 дин.
(за породицу Живковић)
147. Техноманија доо /Србија/ - 78.619 дин.
148. Никола М. /САД/ - $ 15
149. Никола М. /САД/ - $ 25
150. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
151. Игор Лана Г. /САД/ - $ 50
152. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
153. Даниел П. /САД/ - $ 25
154. Зоран С. /САД/ - $ 20
155. Драган Н. - 30 €
156. Babiy R. /Русија/ - 75 €
157. Вања П. - 15 €
158. Лазар Д. - 5 €
159. Биљана М. /Аустрија/ - 30 €
160. Јастребац Димњаци /Србија/ - 10.000 дин.
(спонзор ТРОЈКА ИЗ БЛОКА, Смедерево)
161. Небојша С. /Србија/ - 2.000 дин.
162. Драшко Б. /Република Српска/ - 20 KM
(за породицу Живковић)
163. Мирослав С. /Немачка/ - 10 €
164. Миљана В. и Александар Ж. /Немачка/ - 30 €
165. Александар И. /Канада/ - 200 €
166. Александар И. /Канада/ - 100 €
167. Недељко П. /САД/ - 20 €
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Списак СЗС
донатора
168. Гордон Јончић /САД/ - 5 €
169. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
170. Предраг М. /Аустрија/ - 10 €
171. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин.
172. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
173. Иван А. /САД/ - $ 25
174. Catherine F. /САД/ - $ 25
175. Теодора С. /Француска/ - 10 €
176. Игор И. /Аустрија/ - 20 €
177. Васка Т. - 10 €
178. Урош С. /Србија/ - 333.33 дин.
179. Хуманитарни турнир "Кадет селебрети куп"
/Србија/ - 5.000 дин. + 250 €
180. Мирко Р. Б. /Перу/ - $ 25
181. Anatoly R. /Русија/ - 100 €
182. Анонимно /Холандија/ - 50 €
183. Техноманија доо /Србија/ - 206.351 дин.
184. Клуб АTW бар, Смедерево /Србија/ - 7.000 дин.
(спонзор ТРОЈКА ИЗ БЛОКА, Смедерево)
185. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
186. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
187. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
188. Милован 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
189. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
190. Синиша Б. /САД/ - $ 100
191. Марта С. /Канада/ - $ 25
192. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
193. Парохијани цркве Св Архангела Гаврила
Ричмонд Хил /Канада/ - 250 €
194. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 €
195. Милица К. /Канада/ - 80 €
196. Марко/Атина /Словенија/ - 10 €
197. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
198. Драшко К. /Шведска/ - 100 € (за жртве поплавапројекат Борба против поплава Реп. Српска)
199. Запослени Contrimo labs /Србија/ - 115.985 дин.
(за жртве поплава-пројекат Борба против поплава)
200. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин.
201. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
202. Невен Д. /Србија/ - 400 дин.
203. "Тројка из блока" Смедерево - 21.300 дин.
204. Драгана /Шведска/ - 50 €
205. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
206. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
207. Јован С. /Аустрија/ - 40 €
208. ФК "Петлић" /Србија/ - 3.000 дин.
(за ТРОЈКУ ИЗ БЛОКА, Смедерево)
209. Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
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210. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин.
211. Душан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
212. Горана Т. /САД/ - $ 30
213. Aнонимно /САД/ - 50 €
214. Јованче Т. /Швајцарска/-50 € (за источнуСрбију)
215. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
216. Данијела С. /Канада/ - 20 €
217. Љиљана Т. /САД/ - 500 €
218. Драгомир В. /Србија/ - 10 €
219. Смиљан Д. /Србија/ - 1.000 дин.
220. Susi S. /САД/ - $ 25
221. Гордана С. /САД/ - $ 30
222. Анкица Д. /САД/ - $ 25
223. Драгиша Ж. /САД/ - $ 15
224. Наташа и Ненад К. /САД/ - 15 €
225. Младен Р. /Норвешка/ - 20 €
226. Анонимно /Немачка/ - 50 €
227. Братислав М. /Србија/ - 452,88 дин.
228. Борис В. /Немачка/ - 15 €
229. Бобан Н. /Немачка/ - 50 €
230. Миланка С. /Француска/ - 30 €
231. Ненад С. /Македонија/ - 50 € (за источну Србију)
232. Маргарета Ч. /Канада/ - $ 50
233. Нина & Максим Крсмановић /САД/ - $ 50
234. Мирјана & Синиша П. /САД/ - $ 50
235. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 €
236. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
237. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
238. Сербоси Канада /Канада/ - $ 280
239. Андреја С. /САД/ - $ 100
240. Александар Т. /Канада/ - $ 25
241. Дон. кут. Терминал Хоргош /Србија/ - 2.515 дин.
242. Славиша Н. /Србија/ - 300 дин.

УКУПНО У СЕПТЕМБРУ: 19.361 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за септембар 2014. године
Србија
Почетно стање – 1. 9.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ Вулићима из Остружнице - доградња куће (мајстори)
Помоћ Милосављевићима из Бољевца - реновирање купатила
Помоћ Николићима из Куманова-ламинат и плочице (мајстор)
Помоћ Боговићима, Петровац на Млави-одећа,школски прибор
Помоћ поплављеним породицама у Обреновцу-бела техника
Помоћ породици Станковић код Врања
Помоћ Миленковићима из Лесковца - набавка коза
Помоћ поплављеним породицама у Свилајнцу-бела техника
Помоћ Стоиљковићима из Врања - грађевински материјал
Помоћ поплављеним породицама у В. Црљенима-бела техника
Помоћ Илићима из Добоја - грађевински материјал за кућу
Помоћ породици Окиљ из Рогатице - шпорет на дрва
Плећаш и Дробац из Крајине - грађ. мат. и шпорет на дрва
Пушкар и Кнежевић из Крајине - овце и душеци за кревете
Помоћ Грчићима из Крајине - материјал за купатило
Помоћ Зелићима из Крајине - столарија за кућу
Oперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трошкови плате запослених у Београду за септембар
Обавезни намети државе на плате запослених за септембар
Трошкови књиговодства у Србији за септембар
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду за август
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови акције у Крајини
Трошкови организације "Тројка из блока" у Смедереву
Посете у Обреновцу, Свилајнцу, В. Црљенима и Крупњу
Трошкови акције у Сомбору
Трошкови акције у Обреновцу
Трошкови акције у Свилајнцу
Трошкови акције у Бољевцу
Трошкови акције у Великим Црљенима
Квартални трошкови рачуна у Аустрији
Трошкови канцеларије у Београду - сервисирање рачунара
Административни трошкови организације у САД
Трошкови сервера за слање електронске поште
Провизија Facebook донаторске апликације
Трошкови маркетингшке кампање (10. део)
Интерни трансфери новца
Трансфер новца са девизног на динарски рачун
Трансфер новца из САД у Аустрију
Трансфер новца из Аустрије у Србију
Трансфер новца из Аустрије у Републику Српску
Инострана провизија банака
Трошкови трансфера новца
Завршно стање – 30. 9.
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација
ција у %)
Република Српска
2.1%

Канада
7.4%

Aустрија
6.6%
Аустралија
3.3%

Непознате државе
2.9%

Остале државе
10.3%

Норвешка
2.1%

Немачка
7.0%
Србија
23.1%

Швајцарска
7.4%

САД
25.6%
Шведска
2.1%

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
дона
ДРЖАВА
Сједињене Америчке Државе
Србија
Остале државе
Канада
Швајцарска

БРОЈ
ДОНА
ДОНАЦИЈА
62
56
25
18
18

Месечни извештај за септембар 201
2014.

Немачка
Аустрија
Аустралија
Непознате државе
Норвешка
Република Српска
Шведска

17
16
8
7
5
5
5
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2014. години
350000. €

335.595 €
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100000. €
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Септембар

28.064 €
19.361 €

13.025 €
9.040 € 8.020 €
12.528 €

.€
1. јануар - 31. децембар 2014.
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Новембар
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500
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242

0

Новембар
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1. јануар - 31. децембар 2014.

Месечни извештај за септембар 201
2014.
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације за септембар од 2006. – 2014. године
19.361 €
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18000. €
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10000. €
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Септембар 2012.

4000. €
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Септембар 2013.
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Број примљених дона
донација за септембар од 2006. – 2014. године
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0
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Септембар 2006. - Септембар 2014.

Месечни извештај за септембар 201
2014.
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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. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
Banca Intesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35 1600 0508 0002 3812 69
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5
BIC: 9000
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5688061340001652,
Банка Српске, Бања Лука
9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA39 5688 0612 0000 2134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka
10. Рачун у Немачкој:
VR Bank, Konto: 2751992 BLZ: 760 606 18
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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Удаде се Живка Сиринићка-Бело платно
Удаде се, Јагодо, удаде се, драга душо,
Удаде се Живка Сиринићка, аман
Удаде се Живка Сиринићка.
Удаде се, Јагодо, удаде се, драга душо,
Удаде се за Ђорђа Ђаковца, аман
Удаде се за Ђорђа Ђаковца.
Кад то чуо Јагодо, кад то чуо драга душо,
Кад то чуо Мика Призренлија, аман
Кад то чуо Мика Призренлија.
Дзипну Мика Јагодо, дзипну Мика драга душо,
Дзипну Мика кај да се помами, аман
Дзипну Мика кај да се помами.
Па отиде Јагодо, па отиде драга душо,
Па отиде пред Живкина врата, аман
Па отиде пред Живкина врата.
Зашто Живке Јагодо, зашто Живке драга душо,
Зашто, Живке, ти мене превари, аман
Зашто, Живке, ти мене превари.
Не сам Мико Јагодо, не сам Мико драга душо,
Несам, Мико, ја тебе варала, аман
Несам, Мико, ја тебе варала.
Мене дали Јагодо, мене дали драга душо,
Мене дали, несу ме питали, аман
Мене дали, несу ме питали.

Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.serbenfuerserben.org
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
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