
 

 

 

Фондација Делије у 2020. години 
 

 

Фондација Делије званично је основана 26.8.2013. године наког десетогодишњих хуманитарних акција које су Делије спроводиле. Рад Фондације 
Делије превасходно је везан за простор Косова и Метохије, као тренутно најугроженијег дела наше земље, те је у складу са тим и највећи број 
акција управо на овом простору српске територије. 
 
У 2020. години прикупљено је укупно око 115.326 евра, не рачунајући новац који је прикупљен у кешу и тако дониран, као и новац који су наши 
донатори директно пребацили примаоцима донација.  Имали смо укупно 3.104 донација за целу годину, као и 3.769 послатих СМС порука за 
период од 1.8.2020.-31.12.2020. године. 

 

 



У наставку можете видети табеларни приказ износа прикупљеног новца за период 1.1.2020.-31.12.2020. : 

 

 
Прикупљен новац на рачуну у 2020.години до 31.12.2020. 11.666.313,00 РСД 
Прикупљен новац на рачуну у 2020.години до 31.12.2020. 15.939,00 ЕУР 
Прикупљен новац на рачуну у 2020.години до 31.12.2020. 119,38 УСД 

укупно изражено у еур на дан 31.12.2020. 115.326,00 ЕУР 
Табела 1. Износ прикупљених донација преко рачуна фондације 
 

 
Кеш и остале донације  прикупљене у 2020. години у ЕУР 28.035,00 ЕУР 

Табела 2. Износ кеш донација и донација које нису директно уплаћене са рачуна фондације 
 

 
Прикупљен новац на рачуну у 2020. години у ЕУР 115.326,00 ЕУР 

Кеш и остале донације  прикупљене у 2020. години у ЕУР 28.035,00 ЕУР 
Укупно 143.361,00 ЕУР 

Табела 3. Укупно прикупљене донације 
 

Посматрајући табеле долазимо до тога да је поред износа од 115.326 евра, који је прикупљен преко рачуна фондације, додатно прикупљен и износ 
од 28.035 евра, као износ који предстваља кеш донације или донације које су наши донатори директно уплатили на рачун примаоцима донације, 
те тако долазимо до укупно прикупљеног новца од 143.361 евра. 

Успешан период је иза нас и поред тога што се ради о години коју је обележила пандемија корона вируса, где нисмо били у могућности да 
организујемо многа дружења и планиране концерте, и тако прикупимо планирани новац. Ипак, успели смо да завршимо скоро све започете акције 
и донирали смо новац на следећи начин: 

 



1. Донације у 2020. години уплаћене директно преко Фондације: 

  Прималац донације Намена донације Износ донација  у 2020. у ЕУР 

1 Манастир Брњак Обнова и изградња новог конака 22.500,00 
2 Болница у Косовској Митровици респиратор 21.000,00 
3 Црква у Витомирици код Пећи обнова цркве 15.000,00 
4 Породица Томовић из Крњина изградња куће 15.000,00 
5 Народне кухиње КиМ сточна храна 4.300,00 
6 Народне кухиње КиМ куповина камиона 2.000,00 
7 Манастир Девине Воде поплочавање порте 2.500,00 
8 Манастир Девине Воде пројекат замене фасаде 700 
9 Породице Дашић и Шиљковић из Рудица код Клине изолација за кућу 3.000,00 
10 Црква у Осојану видео надзор унутар и око цркве 2.700,00 
11 Црква Светог Пантелејмона у Призрену обнова цркве 2.000,00 
12 Породица Ристић из Јањине Воде изолација за кућу и намештај 1.580,00 
13 Породица Ђошић из Тучепа овце 1.500,00 
14 Породица Здравковић из Прилужија машина за прање 1.500,00 
15 Манастир Бањска мозаик 1.400,00 
16 Епархија рашко- призренска земља у Грнчару 1.000,00 
17 Породица Радосављевић из Сочанице три уплате соц.помоћи 1.000,00 
18 Црква у Сочаници превоз шљива и крушака 760 
19 Породице Живић и Јанићијевић из Старог Грацког дрва за огрев 500 
20 Породица Јанџиковић из Гораждевца санација крова на кући 500 
21 Црква у Гораждевцу косачица, тример, тестера 500 
22 Манастир Драганац мајице 420 
23 ОШ у Горњем Кусцу ламинат 420 
24 Породице Крстовић и Петровић ископавање бунара 400 
25 Новогодишњи пакетићи превоз 150 
* укупно укупно 102.330,00 



 

2. Донације у 2020. године у кешу и уплаћене директно од стране наших огранака и донатора: 
 

 

 

 

3. УКУПНО ДОНИРАН НОВАЦ (1+2): 

 

Износ донација у 2020. са рачуна Фондације 102.330,00 ЕУР 

Износ кеш донација и уплате са других рачуна 25.945,00 ЕУР 
Укупно 128.275,00 ЕУР 

 

Увидом у горње табеле можемо видети да је Фондација Делије путем рачуна донирала износ од 102.330 евра, док је у кешу или преко огранака, 
односно тако што су донатори директно уплатили новац на рачун примаоцу донације, додатно донирано још 25.945 евра. Следи да је укупан износ 
донација у 2020. години 128.275 евра. 

 

 

Прималац донације Намена донације Износ донације у 2020. години у ЕУР донатор
1 Манастир Церањска Река изградња зида/капије око манастира 8.500,00 Ненад Д.
2 Манастир Церањска Река изградња зида/капије око манастира 2.600,00 ФКЦЗ
3 Црква Светог Василија Острошког на Бањици икона Светог Симеона 3.000,00 кеш донација Делија
4 Црква Светог Луке у Грабовцу иконе 1.980,00 кеш донација Делија
5 Породице РВИ помоћ породицама ратних војних инвалида 3.000,00 Браћа преко Дрине
6 Акција школарци СзК прибор за школарце, намештај за предшколце у Кусцу 2.915,00 Браћа преко океана
7 Акција Далматинско Косово народне кухиње 3.050,00 Браћа преко океана
8 Црква Рођења Пресвете Богородице у Имљанима иконе и цемент 900,00 Браћа преко Дрине

* укупно укупно 25.945,00



Како је година одмицала тако се повећавао и број донација, да би крајем године и у децембру месецу достигао број од 534 донација, а од почетка 
године укупно 3104. У наставку графички приказ раста донација током 2020. године: 

 

 
                                                                                         Графички приказ раста броја донација током 2020. године 
 

На дан 31.12.2020. године стање на рачуну фондације Делије износи: 

 1.172.632, 47 динара 
 2904 евра и 
 19,38 долара. 

 
Поред тога, од продаје мајица и часописа у децембру месецу у кешу је сакупљено  још 243.050 динара и 40 евра, што је око 2.090 евра. Исти износи 
пренети су у 2021. годину и као такви видљиви у протоку новца на нашем сајту који је у сваком моменту доступан на увид. 
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Финансијски извештај за 2020. годину: 
 

 
 

Пренесено стање из 2019. године 1.280 e 

  
Прикупљене донације у 2020. години 143.361 e 
- донације уплаћене на рачун фондације 115.326 e 
- донације у кешу и остало 28.035 e 

  
Донирана средства 128.275 e 
- донације преко рачуна фондације 102.330 e 
- донације у кешу и др. 25.945 e 

  
Оперативни трошкови  1.545 е 
- маркетинг (рекламе, флајери) 622 e 
- књиговодство 380 e 
- израда донаторских кутија 366 e 
- закуп сервера 58 e 
- трошкови АПР, пореза, е банкинг 75 e 
- канцеларијски материјал 44 е 

  
  
Провизије банака  154 e 

  
Завршно стање на дан 31.12.2020. године 14.667 е 

 
 



ПРИЛОЖИТЕ 
ФОНДАЦИЈА ДЕЛИЈЕ 

Љутице Богдана 1а, 11000 Београд 
 

ПИБ: 108202229 
Матични број: 28826834 
Шифра делатности:  9499 

 
Динарски рачун:  

 
105-3206-14, АИК Банка 

Прималац: Фондација Делије 
Сврха: донација 

 
PayPal:  

 
www.paypal.me/fondacijadelije  

 
Девизни рачун: 

 
IBAN RS35105050512000484909 

SWIFT/BIC: AIKBRS22 
CUSTOMER: Fondacija Delije 

BANK:AIK BANKA AD BEOGRAD 
Bulevar Mihajla Pupina 115Đ 
11070 Novi Beograd, Srbija 

PURPOSE: Donacija/Donation 
 
 

СМС број на 1817 (цена поруке 200 динара) 


