
Апел за помоћ Србији 
 
Генерални конзулат Републике Србије у Минхену, Црквена општина СПЦ у Минхену и 

представници српских клубова и удружења на подручју Баварске оформили су кризни 

штаб за хитну помоћ угроженим домаћинствима у Србији чија имања су погођена 

највећом катастрофом изазваном воденом стихијом у историји Србије. 

 

Преко 130.000 домаћинстава је остало без струје, преко 100.000 људи је без крова над 

главом и неопходна им је хитна помоћ у сваком смислу. Катастрофа је тренутно 

несагледивих последица и захтева наше хитно реаговање. 

 

Свесни чињенице да не можемо помоћи свим угроженима, желимо да организујемо све 

заинтересоване донаторе, грађане, организације и привреднике са подручја Баварске 

ради упућивања хуманитарне помоћи, пре свега у виду следеће робе: 

 

- храна – конзервирана, пасуљ, брашно, пиринач, со, шећер, уље, храна за бебе, 

дуготрајно млеко 

- обућа и одећа – дечија, женска, мушка (веш, чарапе, чизме, кабанице и остало) 

- хигијенска средства (нпр. шампони, сапуни, четкице и пасте за зубе, тоалетни папир, 

папирни убруси, улошци, средства за одржавање личне хигијене) 

- асепсол ознаке 5П 

- пелене за децу и одрасле 

- душеци, ћебад и постељина 

- кревети на расклапање 

 

За прихват наведене помоћи у роби одређена су следећа места: 

 

- Генерални конзулат Републике Србије у Минхену, сваког дана од 13.00 до 21.00 час, 

викендом од 10.00 до 21.00 час (Böhmerwaldplatz 2, 81679 München, контакт телефон 

089 98 24 75 72, gk.muenchen@mfa.rs) 

 

- Храм светог Јована Владимира у Минхену, сваког радног дана од 18.00 до 21.00 час, 

викендом од 10.00 до 19.00 часова (Putzbrunner Str. 49, 81739 München, контакт телефон 

0160/ 901 75 723) 

 

 

mailto:gk.muenchen@mfa.rs


Финансијску помоћ, поводом апела Њ. С. Патријарха Српског Господина Иринеја, 

можете упутити посредством Црквене општине СПЦ у Минхену на рачун 

 

Empfänger: Serbische Orthodoxe Diözese 

Verwendungszweck: Flutopfer in Serbien 

BLZ: 25950130 

Kontonummer: 107107 

IBAN: DE05 25 9501 3000 0010 7107 

BIC: NOLADE21HIK 

Sparkasse Hildesheim 

 

 

Финансијску помоћ можете уплатити и на рачун који је Амбасада Републике Србије у 

Берлину отворила за прикупљање хуманитарне помоћи из Немачке: 

 

Kontoinhaber: Botschaft der Republik Serbien 

Kontonummer: 126226005 

Bankleitzahl: 10070000 

IBAN: DE94100700000126226005 

BIC/SWIFT: DEUTDEBB 

Deutsche Bank 

 

Детаљније информације и обавештења о актуелној ситуацији у Србији можете 

прочитати на: www.poplave.rs 

 

Испред кризног штаба унапред Вам се на укључивању у акцију прикупљања 

хуманитарне помоћи захваљују 

 

- господин Небојша Ђурица, конзул жеран Генералног конзулата Републике Србије у 

Минхену 

 

- у име Црквене општине у Минхену, отац Милорад Јовановић и секретар Црквене 

општине Радивој Малић 

 

 

БУДИМО ХУМАНИ – ПОМОЗИМО У НЕВОЉИ 

http://www.poplave.rs/

