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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Протекли месец обележиле су бројне 
информативне посете породицама које се налазе на 
потенцијалном списку за помоћ на подручју уже 
Србије. Пракса коју смо наставили из претходног 
месеца. Започела је и још једна нова сезона турнира 
„Тројка из блока“ и то веома успешно. Осим 
информативних посета стигли смо и да помогнемо 
две породице, а пријатељи и поштоваоци 
организације прикупили су велики број донација на 
различитим друштвеним окупљањима. 
 
 Осврнућемо се прво на завршене aкције 
испорука помоћи. Прва помогнута породица били су 
Мијаљевићи из Новог Пазара, који броје 
једанаесторо чланова, от тога четворо малолетне 
деце. За њих смо обезбедили грађевински материјал 
за уређење дечијих соба у вредности од 88.659 дин. 
На другом крају државе, у околини Шапца, завршен 
је један велики пројекат за породицу Топаловић, 
самохраног оца четворо деце. У вредности од 
675.222 динара обезбеђени су радови и грађевински 
материјал за реновирање и проширење стамбеног 
простора за ову породицу. 
 Бројна дешавања организована су у сврху 
прикупљања средстава за добротворне активности 
наше организације. Прво би издвојили 
традиционални хуманитарни дерби у Лозници на 
ком је прикупљено 218.000 динара. Затим серија 
мањих окупљања, почевши са хуманитарним 
триатлоном на Вождовцу где је скупљено 13.850 
дин, затим исто окупљање у Земуну где је 
прикупљено 12.000 дин и 20€, потом турнир у 
билијару у Прибоју 7.210 дин, у ТЦ „Стадион“ на 
Вождовцу на турниру у ПЕС-у скупљено је 6.400 
дин. и на крају у Грацу у Аустрији на хуманитарној 
журци прикупили смо 600€. 
 
 Започела је нова сезона турнира Тројка из 
Блока. На подручју Србије турнири су започели 
окупљањем у Обреновцу. Уз мноштво такмичара и 
спонзора прикупљено је 165.660 дин. На другом 
континенту у Канади, тачније у Бурлингтону, по 
први пут је одржан један овакав турнир. Премијера је 
прошла више него успешно, а прикупљено је 
импозантних 15.499$. 

 У Метохији уручен је минибус за школарце 
из више села. У овом удруженом подухвату, више 
организација и добротвора, наша организација 
приложила је 3.000€ за ову намену. 
 Главна активност како у овом, тако и у 
претходном месецу, биле су информативне посете 
породицама широм Србије, а од скоро и Републике 
Српске које се налазе на потенцијалном списку за 
помоћ. Обишли смо дванаест породица на подручју 
Србије и једну на подручју Републике Српске. Редом 
смо обилазили следеће породице у Србији: код 
Обреновца две породице Миловановић самохрани 
отац петоро деце и Поповиће са четворо деце, затим 
Апостоловиће код Прешева са четворо деце, 
Одобаша код Апатина, самохрана мајка четворо 
синова, Мандић из Пријепоља такође са четворо 
деце, Ибриће из Параћина са чак седморо деце, 
Гмитровиће код Јагодине са шесторо деце, Алексиће 
код Куршумлије са четворо деце, Бацковиће из 
Прокупља са петоро деце, након тога Чукиће из 
Крагујевца са шесторо деце, Анђелковиће из 
Крушевца са петоро деце и Думбеловиће из околине 
Нове Вароши са троје дечице. Једина породица која 
је посећена на територији Републике Српске били су 
Бадњари код Фоче са петоро малолетне деце. 
 
 Настављамо даље са великим плановима и 
пројектима и у месецима који су пред нама. Очекује 
нас доста изазова, али препрека на путу, помоћи 
онима којима је то најпотребније, не сме да буде. 
Потрудићемо се да испунимо све оно што је 
зацртано, како би што већи број деце добио 
могућност да одраста у лепшим условима.  
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

 

 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су породицу Миловановић која 
живи у селу Љубинић крај Обреновца. Самохрани 
отац Саша подиже петоро деце! Јелена (11), 
Милица (10), Стефан (8), Лука (6) и Урош (4) живе 
у кући у дивном селу и проводе дане у игри, 
дружењу, али и у бригама које им живот доноси. Без 
дечијег додатка и са ретким очевим примањима, 
проблеми не могу остати сакривени од деце. 
 

 
Лука, Јелена, Урош, Милица и Стефан Миловановић 

 
Донације добрих људи донеле су им нов намештај у 
кућу, добри људи су им реновирали купатило, 
oпштина Обреновац једну собу... Миловановићи 
знају да још има добрих људи, а сада је ред на 
Хуманитарну организацију Срби за Србе да их још 
једном увери у то.  

Без социјалних примања, због велике земље коју 
поседују (70 ари) остали су у раскораку између 
бирократије и свакодневног живота - земља коју 
имају не вреди им без машина којима би је 
обрађивали! 
 

 
 

 
 

Тренутно узгајају понешто у башти за своје потребе, 
и држе мало кокошака. Највећа жеља им је пумпа за 
воду, и црево, зато што се извор налази на 80 метара 
од куће. 
 

Добре комшије направиле су им купатило, донатори 
Срби за Србе довешће воду! Друга жеља им је 
обезбеђивање материјала за јаму, моторна тестера, 
која би оцу створила нове послеове али и била начин 
да дођу до огрева за зиму, и на крају, потребне су им 
овце или свиње, које би држали у већ постојећој 
штали. 

СЗС код 

Миловановића 
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Јелена и Лука у штали у којој им је 

 жеља да гаје овце или свиње 

 

 
Сређивање купатила је у току 

 

 

Много жеља које су у ствари веома скромне, и све се 
своде на то да вредном оцу помогнемо да ради и 
храни петоро деце! 

 

 
Срби за Србе са породицом Миловановић 

 испред њихове куће 

 

 
Петоро малених Миловановића 

 

Миловановићи немају веш машину, немају 
фрижидер, лош им је шпорет, соба и ходник нису 
сређени, али све су то ствари које би тата Саша 
решавао сам, када би имао шта да ради и заради! Уз 
помоћ донатора из целог света, Хуманитарна 
организација Срби за Србе ће му ову жељу и 
остварити! 

 

ДЕЦА СИ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС код 

Миловановића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помаже 
вишедетне социјално угрожене породице од севера 
Македоније до Крајине у Хрватској, а представници 
организације по први пут посетили су и Прешево. 
Заборављени и осиромашени крајњи југ Србије вапи 
за братском и сестринском помоћи из целог света! 
Угрожени српски крај, ако не буде помаган, ускоро 
ће бити потпуно напуштен и потпуно промењен. 
Мало је српских породица са 4 и више деце, али 
Срби за Србе пронашли су једну од њих.  
 

 
Тата Славиша, ћерка Сара, мајка Наташа, син 

Младен и ћерка Милка 

 
Породица Апостоловић живи у селу Славујевац 
крај Прешева, у најјужнијем селу у Србији, које има 
120 српских кућа.  

Славиша и Наташа живе у незавршеној кући коју 
деле са братом - њихов део куће су само две собице у 
којима подижу 4 деце: Сару (16), Немању (15), 
Милку (10) и најмлађег Младена (3). Немања болује 
од церебралне парализе и потпуно је непокретан, 
деформисане су му ноге и једва гута храну. 
 

 
Милка са братом Немањом који болује од 

церебралне парализе 

 

Цела породица је потпуно предана помагању сину и 
брату. Помагала им је организација Човекољубље, 
примају социјалну помоћ и дечији додатак, као и 
негу за Немању у износу од 27.000 динара.  
 

 
Нажалост у кади се налазе кофе са водом, јер 

немају могућности да уведу воду у кућу 

 

СЗС код 

Апостоловића 
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Иако имају 13 ари, не обрађују је осим за своје 
потребе. Имају кревете и белу технику, имају и 
купатило, али немају воду! Коштало би нешто више 
од 3.000 евра да им се доведе вода до куће, али то 
није њихова највећа жеља - највеће жеље су у вези 
олакашавања ситуације коју имају са Немањом. 
 

 
Кућа у којој живе Апостоловићи 

 
Хоће да прошире кућу за бар једну просторију, или 
да покушају да заврше поткровље и да тако добију 
много додатног животног простора. Кажу да би им 
био довољан само материјал и да би све радове 
урадио отац са пријатељима. Иако немају воду, 
довлаче балоне са оближњег бунара, па су им 
најхитнији бољи услови за сина којем је потребно 
много правилне неге и константна пажња. 
 

 
Представници ХО „СЗС“ у разговору са оцем 

породице Апостоловић 

Две или три козе доста би им значиле, опет 
превасходно због Немање, како би увек имао свеже 
козје млеко које му чини добро. Немају 
пољопривредне машине са којима би отац могао да 
обрађује земљу или да нађе неке повремене послoве, 
али их ни не траже - само им је битно да помогну 
свом детету. 
 

 
 

 
Срби за Србе са шесточланом породицом 

Апостоловић 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе ће, уз 
помоћ великог броја донатора, испунити жеље ове 
породице. Апостоловићи ће бити прва породица 
помогнута у овом крају, а онда ће Срби из 
Прешевске долине знати да их браћа и сестре из 
целог света нису заборавили! Помозите и ви! 

СЗС код 

Апостоловића 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
средином марта су посетили породицу Одобаша из 
Сонте код Апатина. Самохрана мајка Душанка 
подиже четири сина, Златка (26), Душка (26), 
Драгана (20) и најстаријег Радислава (29) који живи 
код баке у Славонији. Приликом посете затекли смо 
два сина, док су друга два била код баке у Славонији. 
Породицу су, после много невоља, од истеривања из 
Хрватске, преко Босне и Херцеговине до данашње 
тешке финансијске ситуације, погодиле трагедије: 
Златко има уграђен пејсмејкер и није способан за 
било какав рад, Драган има говорну ману и ишао је у 
школу за децу са посебним потребама, док је Душку 
несрећним случајем воз одсекао обе ноге. 
 

 
У разговору са 

 мајком Душанком 

 
Златко и Драган Одобаша 

 

 
Купатило породице Одобаша 

 
Ова породица је избегла 2002. године из Хрватске, а 
УНХЦР им је саградио скромну кућицу у којој сада 
живе, а која има свега 40-ак квадрата. 

СЗС у посети 

код Одобаша 
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Један од највећих свакодневних проблема са којима 
живи ова породица је влага, као и купатило којe није 
у функцији, шпорет за грејање је у јако лошем стању, 
а осталу белу технику уопште не поседују. 
 

 
 

 
Самохрана мајка Душанка са својим синовима 

Драганом и Златком 

И поред свега наведеног, поред свих озбиљних 
проблема, мајка се пожалила како им сваки дан 
недостаје и храна, и огрев, којег је остало 
поприлично мало. Њихов живот је велика борба, 
производ ратова и општег друштвеног пропадања, 
где је живот самохраних родитеља посебно отежан. 
 

 
Срби за Србе са породицом Одобаша 

 
Мајка је велики борац и уз помоћ баке некако 
наставља живот. Веома тешка ситуација у породици 
која је много пострадала у животу, надамо се, биће 
промењена уз помоћ донатора Хуманитарне 
организације Срби за Србе из целог света. Заједно 
ћемо покушати да им бар мало олакшамо даљи 
живот.  
 

 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС у посети 

код Одобаша 



 
 
 

Месечни извештај за април 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 10 

 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе успешно 
је завршила акцију помоћи породици Топаловић из 
Шапца. Велику друштвену кампању је покренула 
Фондација Хумано срце Шапца, када је четворо 
малих Топаловића остало без мајке, и када су са 
оцем Владаном остали сами у селу Липолист, у 
неусловној кући и без основних услова за живот. 
Велики бол који је живот нанео овим малишанима, 
не може бити ублажен никада, бол за мајком је 
превелики, али време тече и све лечи. Много људи из 
целог света није остало равнодушно према судбини 
Вукашина (13), Вељка (10), Виктора (8) и 
Викторије (6) и помоћ је почела да стиже са свих 
страна. Врло брзо је скупљена велика помоћ, а од 
Хуманитарнa организацијa Срби за Србе помогла је 
Топаловиће у виду грађевинског материјала и 
мајсторских радова у укупној вредности од 675.222 
динара за потребе доградње и реновирања 
породичне куће. 
 

 
У разговору са породицом Топаловић  

у новој дневној соби 

Значајна средства обезбеђена су за прекопотребне 
грађевинске радове који ће упристојити кућу у којој 
живе Топаловићи. Од новца донатора организације 
Срби за Србе купљен је грађевински материјал и 
плаћен један мањи део мајсторских радова, док је 
Фондација Хумано срце Шапца обезбедила остатак 
средстава за други део грађевинског материјала и 
трошкове мајстора који су радове извели. 
 

 
Почетак радова на кући Топаловића 

 у децембру 2016. године 

 

 
Завршени радови на изградњи породичне куће 

 
Данас са поносом обавештавамо јавност да су радови 
завршени и да је кућа реновирана.  
 
Показали смо малим Топаловићима да нису сами, 
и да никада неће бити сами - добри људи већ дуго 
времена воде рачуна о њима, обезбеђују им храну и 
основне потребштине, а сада им је обезбеђена и кућа 
за симболични нови почетак и сигуран кров над 
главом. 

Помогнути 

Топаловићи 
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Нова дечија соба за мале Топаловиће 

 

 
Проширена и реконструисана кухиња 

 
Живот их није мазио, али мали Топаловићи имају 
много савезника из целог света! Живот и даље, а 
добри људи су ту да им помогну да им живот 
протече са што мање брига! Хвала свима у име 
најмлађих Топаловића! 
 

 
Mала Викторија добила је своју дечију собу 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе позива 
све донаторе, чланове и пријатеље организације 
широм света да ПОДРЖЕ нове акције помоћи 
социјално угроженим породицама и њиховој деци 
широм Балкана! 
 

 
Породица Топаловић са представницима 

Хуманитарне организације Срби за Србе и 

Фондације Хумано Срце из Шапца  

испред свог реновираног дома 

 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Помогнути 

Топаловићи 
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Хуманитарна организација Срби за Србе овог 
пута помогла је породицу Мијаљевић из Новог 
Пазара. Породицу коју чине 11 чланова прадеда 
Милић, деда Раде, баба Славица, њихова деца 
Надежда, Јелена и Златко са супругом Милицом и 
децом Александром (4), Страхињом (6) и 
близнакињама  Кристином (8) и Катарином (8) 
обишли смо крајем јануара. Помоћ се огледала у 
набавци грађевинског матаријала укупне 
вредности од 88.659 динара. 
 

 
Стање дневне собе приликом наше прве посете 

 
Захваљујући донаторима успели смо да за мало више 
од два месеца прикупимо и испоручимо помоћ која 
се огледа у виду ламината, кошуљице, плочица и да 
ангажујемо мајсторе коју су извели потребне радове 
да би Мијаљевићима обезбедили још једну 
просторију за живот и рад.  

 
Близнакиње Кристина и Катарина са братом 

Страхињом и сестром Александром 

 у сређеној дневној соби 

 

 
Тренутно стање дневне собе 

 
Сада Златко са супругом и децом има адаптирану 
собу у којој могу да проводе време и која ће да 
служи као кухиња и дневни боравак. Иначе деда 
Раде који је радно неспособан јер је оперисао тумор, 
исказао је братољубље и преузео је пре скоро годину 
и по дана на себе старатељство и бригу о првом 
комшији, момку Радошу, за кога је и на нашој 
фејсбук страници објављиван апел за помоћ. 
 
Захваљујемо се донаторима и свим људима добре 
воље који прате и помажу рад и идеју Хуманитарне 
организације Срби за Србе. 
 

Помогнути 

Мијаљевићи 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је крајем марта породицу Поповић из Великог поља 
крај Обреновца.  
 
Радмила и Ивица живе са четворо деце, а поудавали 
су и поженили још петоро деце! Милош (25), 
Александра (19), Ана (15) и Марија (9) живе са 
мамом и татом у кући коју је породица купила на 
кредит који и даље отплаћује. 
 

 
 
Отац Ивица ради у комуналном, али без дечијег 
додатка и са социјалним примањима, без струје која 
им је искључена због дугова, а са великим месечним 
издацима за кредит - свакодневница ове породице 
далеко је од добре. 

 
Пилићима (у кутији) је најтоплије  

поред шпорета на дрва 

 

 
Живина коју узгајају Поповићи 

 
Имају 16 ари земље где саде за своје потребе, а 
узимају у најам још један хектар и позајмљују 
машине с којима обрађују. Имају свињу, патке и 
кокошке, али штала им није у сјајном стању - 
потребно јој је потпуно сређивање и томе се надају 
на лето. 
 
Жеље које су изразили су: два кауча, 1 крава, 4-5 
коза и 3-4 овце. Уз помоћ донатора Хуманитарне 
организације Срби за Србе из целог света, ове 
скромне жеље лако се могу остварити! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС посетили 

Поповиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила је 
крајем марта породицу Мандић-Глушћевић из 
Пријепоља. Вељко и Марта живе са четворо деце: 
Јована (12), Еленеа (10), Христина (4) и мала 
Николина која има 13 месеци. Тренутна примања и 
кући су им од Вељкове плате који ради у предузећу 
Електро Монтажа и Мартина надокнада за 
породиљско у износу од 19.000 динара. 
 

 
Joвана, Елена, Николина и Христина 

 
Пре неколико година почели су са изграњом 
породичног дома и може се рећи успели да заврше 
велики део посла. Тренутно им је сређен доњи спрат 
и само једна соба на горњем, али ипак много већи 
проблем им ствара влага која им се у недостатку 
фасадне излоације, олука и дренаже ствара у скоро 
свим деловима куће. 

 
 

 
 

Имају 4 ара земље где саде за своје потребе, дечица 
имају старе кревете и ствари тренутно држе по 
кутијама и старим кесама па им је неопходно 
набавити и бар два кревета на спрат са душецима као 
и ормаре. Потребе породице су следеће: изолација 
куће, дренажа, олуцу, кревети на спрат са душецима 
и ормари. 
 

Уз помоћ донатора Хуманитарне организације Срби 
за Србе из целог света, ове скромне жеље лако се 
могу остварити! 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС у посети 

Мандићима 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
крајем марта посетили су породицу Ибрић из 
Поповца код Параћина. Родитељи Бојан и Биљана 
Ибрић имају седморо деце: Јелену (16), Јована (15), 
Александра (13), Бојану (11), Александру (9) и 
Јовану и Јасмину које су удате и више не живе са 
њима. Како је кућа у којој живе јако лоше изолована, 
а немају средстава да загревају све просторије, преко 
зиме сва деца као и родитељи спавају у једној 
просторији. 
 

 
Лоше стање плафона на улазу у кућу породице 

Ибрић 

 

Породица Ибрић нема свој дом, тако да живе у кући 
коју им је доделио центар за социјални рад. Ово им је 
друга кућа пошто  је прва у којој су живели нажалост 
изгорела 2014. године.  

Кућа у којој сада живе је у доста лошем стању и има 
великих проблема са влагом, такође кревети на 
којима деца спавају су лоши и требало би их 
заменити. 
 

 
 

 
У разговору са укућанима 

 

 
Јована, Александар, Александра и Бојана Ибрић 

СЗС код 

Ибрића из ПН 
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Ова вредна породица тренутно живи само од 
повремених послова које отац Бојан налази по селу, 
и у ту сврху би му доста значила моторна тестера 
како би га више људи звало, а самим тим и више 
новца зарадио за своју породицу. 
 

 
Купатило породице Ибрић је у веома лошем стању 

 

 
Александар Ибрић поред дотрајалих  

фрижидера и замрзивача 

Поред тога породица је изразила жељу да се бави и 
сточарством, конкретно могли би држати кокошке и 
свиње пошто у дворишту већ имају оспособљене 
штале. 
 

 
Помоћни објекти у којима би могли  

да гаје свиње и живину 

 

 
Срби за Србе са члановима породице Ибрић 

 

Овој великој и вредној породици пробаћемо у 
наредном периоду да обезбедимо оно што смо 
приликом наше посете приметили да им треба, а то 
су: кокошке, свиње, фрижидер, моторна тестера, 
кревети и ормари. За то ће нам бити потребна помоћ 
људи добре воље и зато вас позивамо да вашим 
донацијама породици Ибрић обезбедимо лакши и 
лепши живот. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

СЗС код 

Ибрића из ПН 



 
 
 

Месечни извештај за април 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 17 

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је крајем марта породицу Гмитровић из Новог 
Ланишта код Јагодине. Отац Горан и мајка Дијана 
живе са шесторо деце: Бошко (14) Дијанин син из 
првог брака, Кристијан (12), Хелена (9), Ксенија 
(7), Предраг (4) и Маја (2). Кућа коју им је родбина 
дала на коришћење, а у коју су се доселили пре 4 
године делимично је оштећена поплавама које су се 
деселе 2014. године. 
 

 
Кућа породице Гмитровић 

 

Отац Горан ради у аутоперионици, и поред његове 
скромне плате породица има приходе од дечијег и 
социјалног додатка.  
 
Поред куће имају скромну башту у којој саде за своје 
потребе и нажалост тренутно празну шталу у којој би 
радо држали козе и свиње. 
 

 
Штала у којој би Гмитровићи гајили козе и свиње 

 

Купатило им је делимично опремњено, али највећа 
несрећа је у томе  што вода није дошла до купатила и 
немају бојлер, па је то један од већих проблема који 

муче ову породицу. 
 

 
Предраг и Хелена Гмитровић жељно  

ишчекују воду у купатилу 

 

Поред тога деца спавају на јако лошим и неудобним 
креветима па им је потребна набавка бар два кревета 
на спрат са душецима. 
 

Продица Гмитровић замолила нас је да им у 
наредном периоду покушамо обезбедити: довод воде 
до куће, куповина бојлера и оспособљавање 
купатила, два кревета на спрат са душецима, ормар, 
козе, кокошке, свиње и мали фрижидер. Уз помоћ 
донатора Хуманитарне организације Срби за Србе 
из целог света, ове скромне жеље лако се могу 
остварити! 

СЗС посетили 

Гмитровиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су седмочлану породицу Алексић 
која живи у засеоку Тиовац крај Куршумлије. Раде и 
Горица подижу 4 сина: Дејана (22), Александра 
(18), Милована (6) и Николу (5). Са њима живи и 
стара бака Росанда, која им помаже колико јој 
године дозвољавају. 
 

 
Кућа у којој живи породица Алексић 

 

Алексићи живе скромно и са много проблема: немају 
купатило, немају фрижидер и шпорет, потребно им је 
проширивање куће зато што сви спавају у две 
собице!  
 
Не примају социјалну помоћ ни дечији додатак због 
велике земље коју поседују. 

 
Нејмлађи Никола и Милован  

показали су нам своје кревете 

 

Отац је запослен у Комуналном, а бака прима малу 
пензију и то су једина два сигурна извора новца у 
овој породици. Кревети су им стари, намештај лош, 
белу технику не поседују, кров је лош али још увек 
не прокишњава, а кућу греју на дрва. 
 

 
Најмлађи највише воле да време проводе напољу са 

домаћим животињама 

 
Поседују пољопривредну фрезу са којом обрађују 
нешто земље за своје потребе. Имају једну краву, 
осам оваца, једног овна и шест јагањаца, и две свиње, 
али потребна им је адаптација штале како би 
испунили своју жељу и проширили сточни фонд. 
 
Купатило, материјал за проширење куће, шпорет и 
фрижидер и неколико оваца скромне су жеље ове 
вредне и радне породице. Уз помоћ донатора из 
целог света, СРБИ ЗА СРБЕ покушаће да помогну и 
ову породицу! 

СЗС у посети 

Алексићима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је седмочлану породицу Бацковић која живи у 
Прокупљу. Отац Небојша и мајка Владанка 
подижу петоро деце - четири кћерке и сина! 
Анастасија (21), Емилија (8), Лазар (6) и 
двогодишње близнакиње Вероника и Ирина живе 
са пуно љубави и дивним родитељима, али, 
нажалост, и са много мањих и већих проблема. 
 

 
 
Отац је запослен у ЕПС-у и тренутно ради у 
Обреновцу, доноси сигурна примања у кућу, али код 
куће је само викендима и због његовог посла не 
примају прекопотребну социјалну помоћ, а ни дечији 
додатак.  
Мајка ради у Дому старих, али је тренутно на 
породиљском одстуству и ускоро треба да се врати 
на посап. 

 
Кућа у којој живи породица Столић-Бацковић 

 

У кући која је власништво мајчиних родитеља на 
први поглед све је у реду - имају белу технику, 
намештај, струју, воду, и купатило у не баш сјајном 
стању - али имају и велики проблем, изнад свих 
других проблема - кров прокишњава! 
 

 
Кров који је у изузетно лошем стању и 

 прокишњава на више места 

 

Најхитнија и највећа жеља ове многобројне, срећне 
породице је доградња високог поткровља и замена 
крвне конструкције! Уз помоћ добротвора СРБИ ЗА 
СРБЕ надају се да ће им се ова жеља остварити! 
Имају комшије доброг срца које ће им донирати 
цреп, дати попусте на фарбе и остале материјале који 
ће им требати за санирање крова и даље евентуалне 
адаптације куће и купатила. 
 

Надају се још много чему - маштају о бољем сутра, 
прижељкују много тога... Хуманитарна организација 
Срби за Србе, уз помоћ добротвора из целог света, 
може остварити неке жеље овој дивној породици! 

СЗС код 

Бацковића 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је крајем марта породицу Чукић из Крагујевца, 
тачније из насеља Мале Пчелице. Отац Драгиша и 
мајка Слађана живе са шесторо деце: Михајло (18), 
Јован (17), Лазар (15), Магдалена (14), Матија (12) 
и Лука (10). Отац Горан због тешке операције није у 
стању да ради, па су једини приходи која ова 
породица има социјална помоћ, дечији додатак за 
троје деце и повремене наднице које мајка Слађана 
заради својим радом. 
 

 
Кућа у којој живи породица Чукић 

 

Кућа у којој живе је делимично сређена, уз помоћ 
добрих људи који их помажу са више страна, 
породица је успела да уреди доњи спрат и почне са 
сређивањем горњег. Како су спратови рађени као 
одвојене целине, тј. сваки за себе, на горњем спрату 
им је потребно сређивање купатила. 

 
 

Поред тога деца спавају на јако лошим и неудобним 
креветима, па им је потребна набавка бар два кревета 
на спрат са душецима као и бела техника. 
 

 
 

Породица Чукић је замолила за следећу врсту 
помоћи: сређивање купатила, набавка кревета на 
спрат, веш машине, фрижидер. Уз помоћ донатора 
Хуманитарне организације Срби за Србе из целог 
света, ове скромне жеље лако се могу остварити! 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
С ВЕРОМ У БОГА! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС посетили 

Чукиће из КГ 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су породицу Анђелковић из села 
Гари крај Крушевца.  
 
Радојко и Радица имају седморо деце, две најстарије 
кћери су удали, а са њима живи петоро најмлађих 
Анђелковића: Марко (21), Жарко (19), Даница (15), 
Далибор (11) и Милена (8). 
 

 
Даница и Далибор Анђелковић –  

у позадини је земља коју породица обрађује 

 

Породица живи у кући која је у њиховом 
власништву, и имају струју, воду и купатило у 
функцији. Имају проблем са влагом у кући и велики 
проблем јер немају социјална примања и живе само 
од очеве плате коју прима као запослени у Водоводу.  

Два најстарија сина се боре и помажу родитељима 
колико могу, изучавају занат и баве се керамиком.  
 
Машина за сечење керамике је прва и највећа жеља 
породице Анђелковић - са том машином отвориле би 
им се многе прилике за нове послове.  
 
Потребна им је и једна пољопривредна машина како 
би обрађивали земљу коју поседују, скоро хектар. 
 

 
Породична кућа  

Анђелковића 

 

 
Представници ХО „Срби за Србе“ у разговору са 

члановима породице Анђелковић 
 

Воља и вредноћа у овој породици се виде на све 
стране - иако живе тешко и имају једну плату и само 
једну свињу, немају дугова ни сличних проблема и 
часно и поштено се боре за бољу будућност. 
 

СЗС у посети 

Анђелковићима 
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Далибор помаже родитељима  

око гајења свиње 

 

 
 

Донатори СРБИ ЗА СРБЕ могу им ову будућност 
омогућити! Потребан им је и материјал да заврше 
неке ургентне радове на кући и смање влагу, 
потребан им је фрижидер, замрзивач, електрични 
шпорет (тренутно користе и греју се само на шпорет 
на дрва), неколико свиња, ормари за девојчице, 
компјутер због школе... 
 

 

Породица Анђелковић испред своје недовршене куће 

 

Анђелковићи маштају и о пластенику, али највише 
су маштали да ће их се неко сетити и помоћи им! 
Они не траже пуно - само средства да раде и да се 
хлебом хране! СРБИ ЗА СРБЕ широм света ће 
покушати да им ту жељу остваре! 

 

 
 

 

 

СЗС у посети 

Анђелковићима 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
су овај пут посјетили породицу Бадњар из 
Тјентишта код Фоче. Његош и Татјана Бадњар 
имају пет кћеркица: Марију (11), Милицу (7), 
Наташу (6) и близанке Соњу и Сању које имају 
годину дана. Породица живи у бившој згради 
полиције која је претворена у колективни смјештај са 
још четири породице. 
 

 
Бадњари са својом стоком 

 

У непосредној близини се налази основна школа у 
коју иду дјевојчице, али пошто само десетеро дјеце 
похађа ту школу пријети им гашење те установе што 
би их натјерало да сваки дан иду у 25 километара 
удаљену Фочу.  

Тата  Његош је родом из Калиновика, у Тјентиште је 
дошао, јер је радио у националном парку Сутјеска и 
када је остао без посла остао је ту. Иако живе у 
тешким условима родитељи се не предају и вриједно 
се боре за своје дјевојчице. 
 

 
Засејана башта породице Бадњар 

 
Набавили су стоку коју гаје и од које имају примања. 
Имали су 2 краве и јуницу, али им се прије пар дана 
отровала једна крава и угинула. Мљекара Пађени им 
откупљује млијеко и од тога имају неких 50 КМ 
мјесечно па су одлучили оставити још 2 мала телета 
која имају да би повећали производњу млијека и тако 
повећали и износ који добијају. 
 

 
Тренутна штала у којој Бадњари чувају стоку 

 

СЗС посетили 

Бадњаре у РС 
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Колективни центар у коме живи пет породица 

 

Земље за обрађивање им не фали јер све око њих је 
напуштено и нико им не брани да обрађују. У 
близини колективног смјештаја је била општинска 
руина коју су Његош и Татјана поправили и 
оспособили и од ње направили шталу. 
 

 
Летња кухиња која ће ускоро постати колиба 

 

Планирао је Његош да догради једну собу за дјецу и 
припремао материјал за те радове, али пошто није 
успио довољно скупити одлучио се да направи 
љетњу кухинњу коју ће накнадно претворити у 
колибу која им је такође неопходна. 
 

Од  редовних примања имају још 260 КМ дјечијег 
доплатка и за његу болесног дјетета. Мала Марија 
болује од церебралне парализе.  

Иако би се многи на њиховом мјесту предали, ти 
млади родитељи не сједе кући чекајући да им неко 
помогне. Већ су од зиме до сада посијали три њиве 
поврћа. Самог кромпира су посијали 100 килограма и 
све сами и све ручно. 
 

 
У путу ка кравама 

 

Јако пуно тим младим људима недостаје. Новца за 
лијечење мале Марије, бољи смјештај, материјала за 
помоћне зграде и још много тога... Његош и Татјана 
не траже ништа од тога. Моле само да им се помогне 
купити трактор, јер ће помоћу њега успјети више 
земље обратити. 
 

Више хране стоки обезбједити па тако и повећати 
сточни фонд. Помоћу већег сточног фонда би им се 
повећала и примања што би им помогло да  купе под 
којег сада немају да дјеца не ходају по прекривеном 
бетону, могли би да направе купатило јер сада имају 
само чучавац, могли би направити онда и ту дјечију 
собицу и на крају би могли возити малу Марију на 
контроле у Бања Луку без страха да можда овај 
мјесец неће имати новца за то. 
 

 
Вредна и поштена породица Бадњар 

СЗС посетили 

Бадњаре у РС 



 
 
 

Месечни извештај за април 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 25 

 

 
 

Са благословом епископа Теодосија, у заједничкој 
акцији епархије Рашко-призренске и манастира 
Високи Дечани, сакупљена су средства за куповину 
минибуса за превоз деце до школе из села 
Црколез, Бање и Суво Грло. Владика Теодосије је 
са представницима Хуманитарне организације 
Срби за Србе предао кључеве директору школе у 
Сувом Грлу Гордану Томашевићу. 
 

 
 

Донатори су: 
 

• Верници из Париза и Штутгарта који су 
послали новац преко Епархије Рашко-
призренске, затим: 

• Запослени у предузећу Новартис (Београд) 
385 евра 

• Запослени у предузећу Бајер (Београд) 525 
евра 

• Студенти 285 евра 
• Хришћанска Заједница Радости Моја из 

Штутгарта 400 евра 

• Хуманитарна организација Срби за Србе 
3.000 евра 

• Братство Св. Архиђакона Стефана 
(манастир Сланци) 5.000 евра 

 

 
 

Захваљујемо свим људима добре воље који су са 
својим несебичним прилозима омогућили да купимо 
школско возило. 
 

 
 

 

Минибус за 

децу Метохије 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Срби су у склопу велике акције обиласка породица 
широм Србије дошли и до Нове Вароши, тачније - 
до села Вилови и засеока Пуљци, где, на најдаљем 
брду, потпуно издвојени, у дрвеној кућици старој 80 
година живи шесточлана породица Думбеловић. 
Јегдомир и Милана уз помоћ баке Новке подижу 
кћер и два сина. Милана (13), Милоје (11) и 
Милојко (10) живе са баком, мамом и татом у једној 
соби - то је цео њихов свет - и спаваћа соба, и 
трпезарија, и кухиња, и дневна соба, и купатило! Око 
малог дрвеног стола на средини леже стари кревети, 
ту је стара витрина, мали стари фрижидер и мали 
шпорет на дрва - то је све од покућства што поседује 
породица Думбеловић! 

 

 
Најмлађи Думбеловићи 

 

У овако удаљеном селу живот није лак ни када имате 
нормалну кућу и све од покућства, нормалан довод 
воде и купатило - Думбеловићи немају ништа од 
овога! Троје дивне деце одрста уз брижне и поштене 
родитеље - једина примања у кући су дечији додатак 
и повремена социјална помоћ. Нису у могућности да 
обраћују три хектара земље које имају у поседу, због 
недостатка машина и незгодног терена, а нешто мало 
баште обраћују за основне потребе. 
 

 
 

Имају кобилу, две крмаче и мало кокошака, врло 
скромно, али Думбеловићи се не жале. Сурове 
планине остављају траг и очврсну човека. Боре се за 
бољу сутра и са надом гледају у цео свет - били су 
одушевљени посетом Хуманитарне организације 
Срби за Србе. Са надом гледају у цео свет, а цео 
њихов свет стао је у тај дрвени собичак испод трулог 
крова... 
 

 
Милојко у јединој просторији куће породице 

Думбеловић 

У посети 

Думбеловићима 
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Веома непириступачно место за живот, 

 а опет тако лепо изнад језера 

И поред тога, упркос свим недаћама, кућа је пуна 
љубави, слоге и поштења! Њихове скромне жеље су 
крава, моторна тестера и нови кревети - крава да 
храни породицу, тестера да греје кућу и запошљава 
оца, а нови кревети за бар мало удобности у животу 
малих Думбеловића. 
 

 
Срби за Србе са породицом Думбеловић 

 

 
Породица Думбеловић испред своје куће 

 

Уз помоћ донатора СРБИ ЗА СРБЕ - њихове жеље 
могу постати реалност! Помозите овој породици да 
пронађе наду, покажите им да, колико год били 
удаљени једни од других - једни за друге бринемо и 
помажемо се! Донирајте и ви са назнаком „За 
Думбеловиће''. 

У посети 

Думбеловићима 
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Шеста сезона Тројке из блока увелико је почела, 
након серије хуманитарних вечери, журки, пикадо 
турнира и хуманитарног триатлона, одржан је први 
турнир у брзом шутирању тројки у далекој Канади, а 
вече после, 2. априла, одржан је Други 
хуманитарни триатлон на Вождовцу. Сјајан успех 
премијере у Канади дао је крила екипи која 
организује први турнир на Вождовцу, у насељу 
Браће Јерковић, 30. априла, на терену ОШ ,,Ђура 
Даничић”. Прва најава првог спектакла у овом делу 
Београда прошла је сјајно – 20 екипа такмичило се 
до касно у ноћ, а скупљено је 13.850 динара! Борба 
за пехар Тројка из блока поново се одржала у 
веселом расположењу, са много добрих људи, који 
су заједно створили атмосферу за памћење! 
 

 
 
Вождовчани су показали да их има и да брину о 
социјално угроженим малишанима – са нама су се 
дружиле девојке, момци, будуће маме и тате, 
вождовачки подмладак и старија екипа доброг срца.  

Сви су се окупили око исте мисије код наших 
пријатеља у Пабу Робин Худ, где већ неко време 
живи идеја Срби за Србе! 
 

 
 

Окупљамо најбоље од најбољег широм града – сви 
су добродошли и сви радо долазе, много је начина да 
се помогне, и сви радо помажу! О нашим турнирима 
прича се данима после, а сваки нови турнир створи 
нова два турнира! Велика мисија свих окупљања у 
Београду ове године – помоћ породици Петровић из 
Рипња, никога не оставља равнодушним и сви се 
укључују, донирају, помажу! Изградићемо нови 
живот за четворо најмлађих Петровића, а после 
сваког турнира све смо више и више сигурни у то! 

 

 
Екипа Гљиве лударе: најлепша екипа на Вождовцу 

 

Пикадо, стони фудбал и таблић играју се у локалима 
широм града, али само на турнирима Тројка из блока 
те три наизглед обичне игре мењају свет око нас! 
Играмо се, забављамо, дружимо и помажемо онима 
којима је најпотребније! То је магија Тројке из 
блока! 

2. хуманит. 

триатлон 



 
 
 

Месечни извештај за април 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 29 

 

 
Леријевци у акцији 

 

 
Двојац са кормиларом – породица Тројка из блока 

 
Поново смо имали такмичење за најсмешније име 
екипе, и имали смо част да се са нама игра и једна 
екипа од двоје људи, којих је у ствари било троје: 
трудна мама и поносни тата били су екипа Двојац са 
кормиларом, а ево и осталих имена: 
 

• Ђо и пршљен 
• Мољац без кормилара 
• Луди и брзи 
• Два осмеха 
• Лаки сикс 
• Робин Худ и Мали Џо 
• Гљиве лударе 
• Нинџа Дарт Вејтери 
• Мачкице 
• Медени 
• Момци из худа 
• Кифла и переца 

• Крем бананице 
• Леријевци 
• Љути Јерковић 
• Карабурци ЦЗ 
• Перверзија 
• Екипа старијих политички некоректних 
• Екипа младих жељних славе 

 

Много смеха изазвало је ово духовито надметање, а 
победу је однела Екипа старијих политички 
некоректних. Власници Паба одлучили су да награде 
освајача пехара Тројка из блока са пићем у 
вредности 2 хиљаде динара, а то је додатно 
инспирисало веселе тројкаше да наместе нишане за 
пикадо и голове са чувене петице. 
 

Треће место освојила је екипа Луди и брзи, сребро 
је отишло за Љути Јерковић, а екипа Мачкице је 
освојила Други хуманитарни триатлон! Велики 
дан за велики почетак и најаву турнира на Браће 
Јерковићу! Спектакл је све сигурнији! 

 

 
Поздрав са Вождовца! 

 

 

2. хуманит. 

триатлон 
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Канада је отворила шесту сезону Тројке из блока! 1. 
априла у Бурлингтону одржан је први турнир у 
брзом шутирању тројки у 2017. години, уједно и 
први турнир у Канади! Велика мисија јединственог 
светског спортско-хуманитарног спектакла почела је 
шесту сезону величанствено – 103 шутера, преко 
300 гостију и прикупљених 15.499 долара! На 
крилима канадског успеха настављамо у нове победе 
широм света! Прошле године отворили смо врата 
Црне Горе, Швајцарске, Немачке и Аустрије, а ове 
године отворена су велика врата велике Канаде! 

 

 
 

Наши Срби са далеког северноамеричког континента 
већ годинама брину о угроженим породицама широм 
Балкана и шаљу значајну помоћ. Тројка из блока 
дошла је као круна вишегодишњег пожртвованог 
добротворног рада огранка Хуманитарне 
организације Срби за Србе у Канади.  

Велико интересовање за први турнир у овој земљи, 
нашло је одговор у великој помоћи за 
једанаесточлану породицу Миловановић из 
Лознице! 

 

Овој дивној породици која има деветоро деце, а која 
живи у великим проблемима, почели смо да 
помажемо прошле године кроз Тројку из блока у 
Тршићу и уз помоћ Хуманитарног дербија навијача 
одржаног у Лозници. Велики проблеми ове породице 
пробудили су дух братољубља и доброчинства у 
много добрих људи, а сада је и Канада показала да 
брине о њима! 

 

 
 

Спортско-рекреативни центар Хабер био је 
премали да прими све заинтересоване који су желели 
да подрже премијерну канадску Тројку из блока. 
Отац Јован Марјанац поздравио је дивни скуп и 
благословио напоре Срба у расејању, који свим 
срцем помажу угрожене породице у отаџбини. Отац 
Јован и ђакон Радован Кодић очитали су молитву и 
са поуком да је доброчинство милије Богу од свега 
другог, турнир је званично почео! 

 

Водитељи програма били су изузетно шармантни и 
духовити Јован Бркић и Даниел Озимковић, а 
диџеј Невен Вујиновић (диџеј Екстра) размрдао је 
наше тројкаше, и својом музиком их позвао на 
наставак дружења у Кафеу Скаут. 
 

Тројка из блока подигла је Онтарио на ноге! Велики 
број поносних спонзора укључио се у овај пројекат, и 
свима им од срца захваљујемо у име најмлађих 
Миловановића! 

Прва „Тројка“ 

у Канади 
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Велика подршка – Делије Онтарио 

 

Наши поносни спонзори били су: ReSource Group 
Canada, Sobotec Ltd., Bibico Electric, Resource 
Recycling, Smithwood Construction, AC Tesla, 
Radisson Manufacturing, Delta B Electric, Gala 
Bakery, Tino Brelak Mortgage Broker, Velez 
Constructors Inc., Etno Bar & Grill, Mortgage 
Specialist Miloš Dolibić, RPR Enironmental Inc, 
Mike Brkovich, Herceg Networks, INetTV, Fancy 
Kafana, Sportska škola Junak, Brian Mitchell, 
Slobodan Bobi Vuković, Scout Cafe, Golden Flame, 
Natasha Chase Creative (Photo & Video), Vesti, RTS 
in Canada и Toronto Novine. 
 

Значајна помоћ стигла је и од техничких спонзора 
који су обезбедили воду, сокове и храну за волонтере 
и организаторе. 
 

 
 

Наш поносни медијски спонзор РТС направио је 
сјајан прилог о Тројци из блока у Бурлингтону. 
 
 
 

Најбољи шутери у Канади били су Игор Трбојевић, 
који је освојио златну медаљу и пехар Тројка из 
блока, Марио Чаушевић, са заслуженим сребром, и 
бронзани Младен Јокић! Честитамо шампионима, и 
честитамо свим људима доброг срца који су помогли 
да добијемо истинске победнике канадске Тројке – 
деветоро малих Миловановића! 
 

 
Сребро, бронза и злато из Канаде 

 

Успех премијере никога није оставио равнодушним, 
па се већ праве планови за нове турнире и нова 
добротворна окупљања која ће променити животе 
социјално угрожених породица широм Балкана на 
боље! 
 

 
Учесници и организатори турнира  

Тројка из блока у Канади 

 

Прва „Тројка“ 

у Канади 
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9. априла у срцу Земуна, у Kафеу Глобус И&Ј 
одржан је Трећи хуманитарни триатлон! 14 екипа 
се такмичило у таблићу, пикаду и играма меморије и 
потапања, а забава за све генерације донела је 12.000 
динара и 20 евра донација за социјално угрожене 
малишане! Малишани који су се дружили са нама 
обележили су овај триатлон – наш мали-велики 
другар Андреј, има само 5 година, а донирао је целу 
своју животну уштеђевину! Неколико хиљада динара 
донео је и без размишљања донирао за своје 
угрожене вршњаке! Понос Земуна и велика нада за 
будућност Србије су таква златна деца! 
 

 
Мали дечак – велики човек, наш другар Андреј 

 
А деца су и освојила триатлон! Након дуге борбе и 
нaкон фазе избацивања, најмлађа екипа – Мињини 
момци – освојила је пехар Тројка из блока!  

Цео Kафе Глобус им је скандирао и поздравио 
њихову победу која је дошла у духу наше основне 
идеје – ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

 
 

Сјајна забава у Земуну и сјајан резултат прави су 
увод у трећи турнир који ће се одржати на теренима 
КК Младост, 23. априла у 18 часова.  
 
Земун воли Тројку из блока и то је поново доказао, 
а тек ће се видети на трећем турниру у брзом 
шутирању тројки! 
 

На Трећем хуманитарном триатлону поново смо се 
такмичили и у надуховитијем имену, уживајте у 
листи коју су смислили наши тројкаши: 
 

•  Мазо 

•  НН лица 

•  Мињини момци 

•  Баћкулице 

•  Абудабијци 

•  Гетмени 

•  Брзине иду у ХА 

•  Мачкице 

•  Духовници 

•  Чика Глишићи 

•  Шолетов Јаблан 

•  Тетреби 

•  Медени 
 
 

3. хуманита. 

триатлон 
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Шампиони – Мињини момци 

 
Сребрни Земунци – НН лица 

 

 
Бронзане Мачкице 

 

 

3. хуманита. 

триатлон 
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У суботу, 15. априла у Royal Club-y у Прибоју 
одржан је Хуманитарни турнир у билијару, на 
коме је учествовало 28 играча, а скупљено је 7.210 
динара! Хуманитарно дружење је прва најава 
турнира у брзом шутирању тројки које ће се одржати 
3. августа по други пут у Прибоју! Након 
невероватног успеха који је постигнут на турниру 
2015. јединствени светски спортско-хуманитарни 
пројекат враћа се у градић на Лиму да поново 
пробуди дух братољубља и доброчинства! Ова 
година већ много обећава – сви у Прибоју знају шта 
је Тројка из блока, сви једва чекају да се поново 
окупе и да уз музику, забаву, спорт и хуманост 
помогну својим угроженим комшијама! Мали град 
великог срца дочекаће спремно лето и, по свему 
судећи, поново бити један од најбољих турнира у 
сезони. Добра воља која се могла видети на турниру 
у билијару буди наду и снагу за нове успехе! 

 

 

 
 
Прибој брине за своје социјално угрожене комшије, 
то је доказао 2015. а сада наставља да доказује 
делима! Турнир у билијару отворио је много нових 
могућности, па су тако већ најављени турнири у 
пикаду, стоном фудбалу, и многим другим 
друштвеним спортским играма. Играо се билијар цео 
дан у центру Прибоја, а након дуге и изједначене 
борбе турнир је освојио Игор Милошевић, друго 
место био је Мерсудин Шукић, а бронзу је освојио 
Душан Бојовић. 
 

 
 
Мисија која мења свет на боље у Прибоју наставља 
да оставља трагове доброчинства. Добра воља рађа 
добре идеје и на крају и добра дела! Спремамо се за 
спектакл на Лиму у августу! Хуманитарна 
организација Срби за Србе захваљује се свима који 
су учествовали на првом турниру у билијару, Royal 
Club-y и вредним прибојским волонтерима и 
организаторима! 

Билијар турнир 

у Прибоју 
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На Васкршњи Понедељак, 17. априла у ТЦ Стадион, 
у играоници Game Pub одржан је Хуманитарни 
турнир у најпопуларнијој видео игрици на свету – 
ПЕС 2017! Учествовало је 11 екипа, а прикупљено 
је 6.400 динара! Ово је друга најава турнира у брзом 
шутирању тројки који ће се одиграти по први пут у 
срцу Вождовца 30. априла! Јерковић воли Тројку из 
блока и то је већ показао – на виртуелни фудбалски 
терен истрчали су момци из краја који су одлучили 
да нешто промене на боље! Играли смо фудбал цео 
дан за малишане из породице Петровић из Рипња. 
Најлепши начин да се проведу празнични дани, међу 
пријатељима, у игри, и за добробит оних којима је 
помоћ потребна! Петровићима помажемо на свим 
окупљањим у Београду ове године, и на све начине – 
а најбитније је да виде да нису сами! Нисмо их 
заборавили ни у дане Васкрса, а нећемо их 
заборавити све док не променимо услове у којима 
живе! 
 

 

Наши пријатељи из играонице Game Pub оставили су 
нам цео дан на располагању за турнир у ПЕС-у. Са 
свих страна града дошло је више од 30 пријатеља 
пројекта Тројка из блока, неки су се играли са нама, 
неки су играле неке друге игре, али сви смо 
убацивањем симболичне донације у кутију подржали 
мисију која у великом стилу стиже у насеље Браће 
Јерковић. 
 

 
 
Играло се два на два, зато што Тројка из блока негује 
праве вредности – тим, тимску борбу, и дружење! На 
четири терена играло се много утакмица, по систему 
такмичења по групама, одиграла је свака екипа 
неколико мечева са екипама из групе. На крају, по 
две најуспешније отишле су у полуфинале, а велико 
финале је било испраћено уз навијање и таласе какви 
се виђају на светским фудбалским аренама. 
 

 
Шампиони – Алекса и Немања 

У БГ-у одржан 

турнир у ПЕС-у 
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Најбоља екипа на турниру били су Алекса и 
Немања, друго место освојила је екипа Јамајка, а 
треће место били су Тетреби. Љута борба са много 
голова завршена је на крају заједничком победом и 
вером у снагу нашег насеља Браће Јерковић!  
 
С нестрпљењем се очекује турнир крајем априла, а 
остала је још једна сјајна забава са којом ћемо 
најавити спектакл – Хуманитарна журка у New’s 
Bar-y, у петак 28. априла. 
 

 
Сребрна Јамајка 

 

 
Освојена бронза – екипа Тетреби 

 
И поново смо се такмичили за најкреативније име на 
турниру.  

Награда је била освежавајуће пиће – сок, а неки који 
су били креативни са именима нису тако добро 
играли фудбал, док су Алекса и Немања, просто и 
једноставно, играли без имало смисла за хумор – 
само за голове! 
 

Уживајте у именима наших тројкаша – фудбалера: 
 

1. Вождовац 
2. Бабине патофне 
3. Тробок и Пјановић 
4. Бобани 
5. Тетреби 
6. Јамајка 
7. Главоња и калауз 
8. Алекса и Немања 
9. Јанг Вождовац 
10. Спаљени 
11. Маре и Лери 

 

 
Недеља, 30. април – ОШ ,,Ђура Даничић” –  

17 часова – ВИДИМО СЕ! 

 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈЕК ИЗ БЛОКА! 

У БГ-у одржан 

турнир у ПЕС-у 
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Прва хуманитарна журка у Грацу од стране 
Хуманитарне организације Срби за Србе одржана 
25. марта у студентском дому Вист показала се као 
пун погодак у циљу окупљања омладине у 
племените сврхе. Током целе вечери владала је 
позитивна атмосфера пуна ентузијазма. У једној од 
просторија гдје се журка одржавала налазио се, као и 
увек, штанд огранизације са стварима из бутика и 
рекламним материјалом. Додатно велико 
одушевљење била је чињеница да ни до 4 часа ујутру 
нико није имао намјеру да напусти велелепну журку. 
Прикупљено је 600 евра донација и надамо се да 
ћемо што прије да испунимо жељу свих присутних, а 
то је да поновимо овај догађај у још већем броју. 
Захваљујемо свим присутним на томе што су овај 
догађај учинили великим и показали да сличан не 
постоји. Студенти у Грацу су показали како спојити 
хуманост и дружење у једно. До следеће журке! 
 

 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
С ВЕРОМ У БОГА! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Хуманитарна 

журка у Грацу 
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Трећи хуманитарни дерби ''За децу Лознице'' у 
организацији симпатизера Партизана, Црвене 
Звезде и Хуманитарне организације Срби за Србе 
одиграо се на Васкршњи понедељак 17. априла са 
почетком од 16 часова на градском стадиону у 
Лозници.  
 
Дербију је присуствовало преко 500 гледалаца, а сам 
догађај су подржали и бивши играчи вечитих ривала 
Драган Мићић, Младен Крстајић, Ивица Краља, 
као и играч Слована из Братиславе Марио Божић.  
 
Укупан приход од ове хуманитарне утакмице био је 
218.000 динара од чега је 188.800 дин. прикупљено 
кроз продају улазница а 30.000 динара донацију је 
уплатио Младен Крстајић. 
 

 
Симпатизери Црвене Звезде  

са петлићима ФК Лозница 

 

 
Симпатизери Партизана пред почетак меча са 

петлићима ФК Лозница 

 

 
Најмлађи нападач у црвно-белом дресу , 

измиче одбрани црно белих 

 

 
Заједничка победничка слика –  

доброчинство ујединило Лозницу 

 
Следећа хуманитарна дешавања у Лозници (турнир у 
јамбу, ПЕС-у и журка из блока) планирани су у 
предстојећим месецима као увод у велики спортско-
хуманитарни турнир Тројка из блока који се 
одржава 12. августа на централном градском 
шеталишту у Лозници. 

3. хума. дерби 

у  Лозници 
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Шеста сезона спортско-хуманитарног пројекта 
Тројка из блока у Србији почела је у Обреновцу, у 
суботу 22. априла. Обреновчани су се окупили на 
популарним отвореним кошаркашким теренима 
преко пута Спортско-културног центра и показали 
породици Миловановић да нису сами! Обреновац 
брине за своје социјално угрожене комшије – 
скупљено је 20.660 динара од пријава тројкаша, а 
са спонзорским уплатама у износу од 145.000 
динара прикупљено је укупно 165.660 динара за 
бољу будућност петоро малих Миловановића! 
Поносни спонзори турнира били су: Пекара Код 
Жике, Дунав осигурање, Пекара Пире, Пекара 
Божур, Пекара Саша, Miša-Jell д.о.о, С-маркет, 
AirSoft Team, Ауто школа ,,Бане” и брат Никола 
Поповић Поп. Веома важни за успех турнира били 
су и наши поносни технички спонзори – Кафић 
,,Код Даче”, брза храна ,,Пјаф” и Пицерија 
Маратонци, а спортска подршка и домаћин био је 
КК Раднички Обреновац! 
 

 

Велика победа Обреновца и Хуманитарне 
организације Срби за Србе – цео град се ујединио у 
спорту и хуманости и кроз добру забаву и такмичење 
у тројкама помогао своје угрожене комшије! Преко 
300 драгих гостију на турниру и 82 шутера 
показали су Миловановићима да нису сами и да неко 
брине о њима! 
 
Такмичење у тројкама привукло је велики број деце, 
па је кошаркашки терен постао прави симбол 
радости и среће, док су летеле лопте и док су се 
мешали смех и музика! Са нама су се дружили 
најмлађи и најстарији Обреновчани и заједно су 
оестили магију Тројке из блока, која не зна за 
разлике, границе и правила – такмичење је 
намештено да победе социјално угрожене породице! 
Са нама на терену били су и наши медијски спонзори 
Локалне новине Обреновац који су, поред сјајних 
фотографија направили и врло детаљну репортажу о 
другом турниру у Обреновцу: 
 

 
Један од најмлађих шутера 

 
Драги гости и пријатељи Тројке из блока који су се 
дружили са нама на првом турниру били су Трики, 
Газда Паја, Пеђа Васић – Мали Станоје и Ван и 
Жози из реп колектива ЛТДФМ! Наш диск џокеј 
који нас је забављао пуштајући нам ванвременске 
хитове домаћег репа био је брат Жози Жо ЛТДФМ, 
а Газда Паја, Ван и Жози су и реповали неке од 
својих песама. Трики је оставио без даха све госте 
на турниру, а Мали Станоје се дружио са 
тројкашима и, као и увек, све орасположио са својим 
хумором и ведрим духом. 

 „Тројка“ у 

Обреновцу 
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Трики и његова екипа 

 
Шампиони на другом турниру у Обреновцу били су 
Александар Петровић са 18 кошева и освојеним 
пехаром Тројка из блока, Илија Кљасић са 15 
погодака и сјајним сребром, и Филип Глишић који 
је освојио бронзу погодивши 14 тројки.  
 
Честитамо набољим тројкашима, и честитамо свим 
Обреновчанима који су заједно допринели једној 
много већој победи – бољој будућности за породицу 
Миловановић! 
 

 
Финалисти првог турнира 2017. 

 
Шеста сезона турнира који мења свет на боље у 
Србији је почела! Боримо се кошарком против 
сиромаштва! 
 

 
Први шампиони шесте сезоне! 

 

 
 

 
 
БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

 „Тројка“ у 

Обреновцу 
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„ЋЕРАЋЕМО СЕ ЈОШ“- 

 ДУКС У ПРОДАЈИ! 

 
 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
представља нови дукс из свог СЗС бутика. Пре три 
године урађена је мајица ''ЋЕРАЋЕМО СЕ 
ЈОШ!'' поводом обележавања 100 година од 
почетка Првог светског рата 1914. године. 
''Ћераћемо се још'' су мотиви из истоимене поеме 
Матије Бећковића која је уз легендарног глумца 
Петра Божовића преточена и у филмску 
монодраму. Цена дукса је 3.500 динара (30 евра, 60 
КМ) + птт трошкови и куповином се помаже рад 
Хуманитарне организације Срби за Србе. Оквир и 
слова су вез, а остатак је квалитетна штампа. На 
рукаву је СЗС пришивач. Дуксеви су такође у 
продаји и у бутику Бункер, ул. Булевар Деспота 
Стефана 48 у Београду, као и Новом Саду у СЗС 
канцеларији у Спенсу (поред МТС-а). Наруџбине из 
Србије, Р. Српске и целог света можете слати на: 
www.facebook.com/srbizasrbe или 
marketing@srbizasrbe.org 

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

 

У МАРТУ 4.548  
СМС ПОРУКА НА 7763 

 

 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
покренула је почетком марта 2015. године 
националну кампању за помоћ социјално угроженим 
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним 
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем 
хуманитарног СМС броја 7763 у току марта 
пристигло је укупно 4.548 порука, а од почетка 
акције укупно 73.480 порука. Хуманитарна 
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је 
послати празну поруку или са текстом по жељи. 
Цена поруке је 100 динара (без провизије 
оператера). Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима организације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 
............................................................................................. 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Активности 

током априла 



 
 
 

Месечни извештај за април 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 42 

 

 

Хуманитарни 

СМС број 7763 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 
Позивамо све пријатеље организације који су у 
могућности да поставе донаторске кутије у својим 
локалима да нас контактирају на следећи емаил: 
c3c.org@gmail.com 
 
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

БЕОГРАД 
- Бутик БУНКЕР - Отаџбина,  
  Булевар Деспота Стефана 48 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63  
  (Тржни центар Видиковац) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А  
  (Браће Јерковић)  
- Фото студио Express,  
  Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe,  
  Милутина Миланковића 11а (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле,  
  Милана Јовановића 14а (Жарково) 
- Сликарски атеље и креативна радионица за 
  малу и велику децу "Цвеће и умеће",  
  Косанчићев венац 5/1  
- Фитнес клуб Голиат –  
   Милана Ракића 75  (Звездара)  
- Printy Star - Господара Вучића 48 (Звездара) 
- Сервис компјутера Xelart –  
  Антифашистичке борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић) 

- Теретана Колосеум -  Јурија Гагарина 140-142 
  (Нови Београд) 
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково) 
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд) 
- Београдски синдикат свим срцем –  
  Цара Душана 29 (Дорћол) 
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165 
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73  
- ДИС маркет - Аутопут 18 
- ТЦ Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86 
- Кафаница "Дрво јаворово" –  
   Књегиње Зорке 3 (Врачар) 
- ТЦ Delta city - Јурија Гагарина 16 (Нови Београд) 
- Kaфe Имиџ - Нушићева 5 
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча) 
- Павле Корчагин –  
   Ћирила и Методија 2а (Звездара) 
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88 
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар) 
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица) 
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун) 
- Сељачка прича - Владетина 10 (Палилула) 
- Мистер Вок - Палмира Тољатија 5/1  
   (Нови Београд) 
- Хорус - Теразије 35 
- Кафић Паркић - Цвијићева 93 
- Кафе бар Пауза - Милешевска 44 
- Beo Caffe - Првомајска 10, Земун 
- Caffe Codex - Господска 15, Земун  
- The Rolling Burrel Pub –  
   Књегиње Љубице 26, (Дорћол) 
- Це кафе - Милешевска 3 
- Пицерија Ортак - Првомајска 35 (Земун)  
- Код Даче - Булевар Михајла Пупина 165 б  
  (Нови Београд) 
- Кафић А-team - Јурија Гагарина 151 а  
  (Нови Београд) 
- Блок гаража доо - Вождовачки кружни пут 17а 
- Ребус СДК - Булевар Зорана Ђинђића 105  
  (Нови Београд) 
- Савски бисери - Јурија Гагарина 80б 
   (Нови Београд) 
- Кафана Без имена - Руска 1  
- Кафана Боем - Карађорђева бб 
- Пекара ГАК - Исмета Мујазиновића 23д 
- Пекара ГАК - Др. Ивана Рибара 91б 
- Црвена трафика - Булевар Уместности 27а  
- Стреет кафе - Ада Циганлија (код ресторана 
Језеро) 

Донаторске 

кутије 
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- Ресторан Рад - Црнотравска бб 
- San Food - Булевар Михајла Пупина 145 
- Globus caffe I&J Beograd - Угриновачка 2б (Земун) 
- Кафе Семлин - Првомајска 10ц 
- Стара дама блок 45 - Др. Ивана Рибара 115а  
   (Нови Београд) 
- Caffe Pub Black Velvet - Далматинска 62 
- Кафе Барка - Булевар Зорана Ђинђића 99  
  (Нови Београд) 
- Спортско рекреативно удружење Астра - Булевар 
Краља Александра 89 (Звездара)  
- Играоница Банка - Луке Војводића 77а 
  (Скојевско насеље) 
- Bazeni Queen - Житна 35 (Добановци) 
- Кафе Пауза - Војвођанска 85 (Сурчин) 
- Кафе бар Бела Ружа - Сурчинска 9г (Ледине) 
- Кафе Трезор - Маршала Тита 2 (Добановци) 
- Угоститељска радња Цока и Смешко –  
   27. марта 14 (Палилула) 
- Сувенир шоп - Призренска 13, (Зелени венац) 
- Паб Градска Прича - Ђуре Јакшића 3 (Стари Град) 
- Кафе Маршал - Џонда Кенедија 10 (Земун) 
- Ива Дерма Козметолошки центар –  
   Капетан Мишина 20 (Дорћол) 
- Кафе Паб Робин Худ –  
   Угао Војводе Степе и Боже Јанковића (Вождовац) 
- ТЗР Шкундрић - Вожда Карађорђа 73 (Јаково) 
- СТР Пили 1 - Бољевачка 6 (Јаково) 
- СТР Пили 2 - Браће Николић 1 (Јаково) 
- The Klemenca - Булевар Зорана Ђинђића 12г (Нови 
Београд)  
- Ћевабџиница Пинк Пантер –  
  Љубинке Бобић 26а (Бежанијска Коса) 
- УР Јован 1 - Исмета Мујезиновића 6а  
   (Бежанијска Коса) 
- Кафе Блинк - Булевар Арсенија Чарнојевића 184 
(Нови Београд) 
- Кафе Фазон - Сердар Јанка Вукотића 1  
  (Петлово Брдо) 
- Пекара 30 М&Е - Булевар Михајла Пупина 141 
  (Нови Београд) 
- New's Bar - Браће Јерковић 134 ( Вождовац) 
- Blue Electronic - Палмира Тољатија 48  
  ( Нови Београд)  
- M. I. Fragola - Змај Јовина 13 (Стари Град) 
- Кафе 33 - Стеријина 15 (Палилула) 
- Кафе Орион - Војислава Илића 13 (Звездара) 
 

 - Клуб пријатеља ФК Раднички Београд –  
  Тошин бунар 190 (Нови Београд) 
- Ресторан "Ипак се окреће" - Сурчинска 25а 
  (Ледине) 
- Пицерија BOSS MB - Сурчински пут бб (Ледине) 
 

ЗРЕЊАНИН 
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А 
 

ВРШАЦ  
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб  
 
СУБОТИЦА 
- Ресторан Корал Шпед,  
   Гранични терминал ХОРГОШ 
 

ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63 
- С Димитрије, Немањина 9 
- Гама Кар - Љубе Ненадовића 19/4 
 
МЛАДЕНОВАЦ 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- Апотека САНА, Војводе Путника 22 
- Апотека САНА, Вука Караџић 44 
- Апотека САНА, Краља Петра I 243 
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 
 
НОВИ САД 
- Рода Центар, Руменачка 150 
- Кафе Паб Ладовина - Лазе Телечког 3 
- Канцеларија Срби за Србе - СПЕНС,  
  1. спрат, Сутјеска 2  
- Кафе Sport Magic - Подунавска 12 

 
ШАБАЦ 
- Минимаркет Платичево, Железничка бб 
(Платичево) 
- Минимаркет Јабука, Краља Милутина 22 
- Минимаркет Бенска Бара, Краља Петра I 3 
- Минимаркет Чавић, Поцерска 6 
- Минимаркет Мајур, Светог Саве бб (Мајур) 
 
 

Донаторске 
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СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА,  
  Првог српског устанка 130 
 
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,  
  Српских ратника бб (канцеларија) 
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб 
 
ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Хотел Хајдучке воде, Планина Борје 
- Ресторан Лане, Светог Саве бб 
- Maркет Кошута, 1. Крајишког корпуса бб 
- Трговина Антеш, Прибинић бб 
 

ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА  
- Хавана Паб -  Светосавска 72 
.................................................................................................................................. 

ЧИКАГО – САД 
 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road 
- NADA'S DELI & BAKERY,  
  7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights 
- COMPASS FUEL STATION,  
  8147 Joliet Road, McCook 
- ST. NIKOLA CHURCH,  
  4301 Prairie Ave., Brookfield  
- Lazich Deli, 7035 West Higgins Ave., Chicago 
- ABC Deli, 7701 W Lawrence Ave, Norridge IL 60706 

 
ВАШИНГТОН - САД 
- ST. LUKA CHURCH,  
  10660 River Rd Potomac, MD 

 
ТОРОНТО - КАНАДА  
- Bloor Optical, 2235 Bloor St. W. 
 

НЕМАЧКА 
- Храм Светих Српских новомученика у  
  Фридрисхафену –  
   Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen 
- Храма Светог Вазнесења Господњег – 
  Tannenweg 14 , 52146 Wurselen 
- Клуб Југословена - Langenzennerstr. 1, 91074 
Hercogenaurah 
 
ШВАЈЦАРСКА 
- Ресторан "Il posto accanto" –  
  Via Coremmo 2 , Lugano 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АПРИЛ 2017. 
 
1. Lazich Deli donation box /САД/ - $ 10 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 23 
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 29 
5. Вампир /Србија/ - 2.600 дин. 
6. 4. хуманитарно вече у кафани 
    Џентлмен и дама /Србија/ - 11.470 дин. 
    (за пројекат „Тројка из блока") 
7. 2. хуманитарни триатлон /Србија/ - 13.850 дин. 
    (за пројекат „Тројка из блока") 
8. Предраг О. /Србија/ - 500 дин. 
9. Милош М. /Србија/ - 500 дин. 
    (за породицу Топаловић из Шапца) 
10. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
11. Синиша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
12. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
13. Момчило Ш. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за породицу Петровић из Рипња) 
14. Анонимно /Србија/ - 3.600 дин. 
15. Јован Т. /Србија/ - 5.000 дин. 
16. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
17. Агенција Крупа /Србија/ - 6.130 дин. 
18. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин. 
19. Александар Г. /Србија/ - 10.000 дин. 
20. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
21. Банијац /Исланд/ - 15 € 
22. Дарио М. /Словенија/ - 10 € 
23. Аћим Леон П. /Србија/ - 50 € 
24. DJ Mivu /Немачка/ - 10 € 
25. Мића и Јова /Русија/ - 500 € 
26. Никола Т. /Швајцарска/ - 50 € 
27. Дајана М. /Швајцарска/ - 50 € 
      (за пројекте у Републици Српској) 
28. Маринко М. /Канада/ - 50 € 
      (за породицу Столић са КиМ) 
29. Душан К. /САД/ - 50 € 
      (за породицу Топаловић из Шапца) 
30. Ненад М. /Шведска/ - 50 € 
      (за породицу Милачић из Подгорице) 
31. Станислав Р. /Република Српска/ - 7 € 
      (за пројекте у Републици Српској) 
32. Анонимно /Немачка/ - 20 € 
33. Елена О. /Русија/ - 10 € 
(за породицу Столић са КиМ) 
34. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
35. Саша Ц. /Француска/ - 15 € 

36. x19 Limited - $ 12,45 
37. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
38. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
39. Фрфе /Норвешка/ - 20 € 
40. Синиша А. /Аустралија/ - 20 € 
41. Владан Ј. /Швајцарска/ - 10 € 
42. Вања П. /Србија/ - 35 € 
43. Немања В. /Србија/ - 10 € 
44. Радан Ж. /САД/ - 25 € 
45. Милан С. /Аустрија/ - 30 € 
46. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
47. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
48. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
49. Светлана J. /Холандија/ - 10 € 
      (за породицу Шпољар из Старе Пазове) 
50. Светлана J. /Холандија/ - 20 € 
      (за породицу Гачић код Приједора) 
51. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
52. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
53. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
54. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
55. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
56. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
57. Момчило В. /Аустрија/ - 10 € 
58. Предраг М. /Аустрија/ - 11 € 
59. Александар М. /Аустрија/ - 50 € 
60. Бојана М. /Република Српска/ - 10 КМ 
     (пројекат за Крајину) 
61. Славица М. /Република Српска/ - 20 КМ 
      (за породицу Столић са КиМ) 
62. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
63. Александар Ж. /Немачка/ - 10 € 
64. Драган Ј. /Немачка/ - 10 € 
65. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекти на Косову и Метохији) 
66. Татјана Б. /Немачка/ - 20 € 
67. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
68. Немања Л. /Немачка/ - 10 € 
69. Александар П. /Немачка/ - 20 € 
70. Борис В. /Немачка/ - 30 € 
71. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
72. Данијела Б. /Немачка/ - 20 € 
73. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
74. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
75. Дејан Д. /САД/ - $ 20 
76. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
77. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
78. www.snd-us.com /САД/ - $ 25 

Списак СЗС 
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79. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
80. Зоран З. /САД/ - $ 15 
81. Марко Г. /САД/ - $ 25 
82. Radomans F. /САД/ - $ 15 
83. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
84. Срби у Кини /Кина/ - 1.012 € 
      (за породицу Топаловић из Шапца) 
85. Божо Б. /Србија/ - 500 дин. 
86. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
87. Младен С. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за породицу Миловановић код Обреновца) 
88. Младен С. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за породицу Павловић код Коцељеве) 
89. Новица Н. А. /Србија/ - 1.450 дин. 
90. Маја К. /Србија/ - 2.000 дин. 
91. Александар Ж. /Србија/ - 2.000 дин. 
      (Васкршња акција) 
92. Зоран П. /Србија/ - 3.300 дин. 
93. Ђорђе М. /Србија/ - 10 € 
94. Владимир Ч. /Србија/ - 10 € 
95. Владимир Л. /Србија/ - 100 € 
96. Илија Г. /Канада/ - 50 € 
97. Банијац /Исланд/ - 15 € 
98. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
99. Славиша С. /Аустрија/ - 10 € 
100. Богдан Д. /Швајцарска/ - 99 CHF 
101. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
102. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
103. Славиша К. /САД/ - $ 25 
104. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD 
105. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD 
106. Чедомир и Лили Цигановић /Канада/ - $ 25 CAD 
107. Милка Ћук /Канада/ - $ 50 CAD 
108. Зоран Кљајић /Канада/ - $ 50 CAD 
109. Ђорђе и Сузана Величковић /Канада/ - 
         $ 100    CAD 
110. Владимир Контић и др. Риста 
        Урукало-Контић /Канада/ - $ 100 CAD 
111. Манојло Шешлија /Канада/ - $ 50 CAD 
112. Милан Јурјевић /Канада/ - $ 20 CAD 
113. Миља Шпирић /Канада/ - $ 20 CAD 
114. Љиљана Вудраг /Канада/ - $ 20 CAD 
115. Milka Brown /Канада/ - $ 20 CAD 
116. Силвиа Јелић /Канада/ - $ 30 CAD 
117. Божо Шпирић /Канада/ - $ 23 CAD 
118. Никола Гаћеша /Канада/ - $ 25 CAD 
119. Ненад Богдановић /Канада/ - $ 20 CAD 
120. Жељка Јовановић /Канада/ - $ 20 CAD 

121. Јannniе Urukalo /Канада/ - $ 25 CAD 
122. Angie LaMarre /Канада/ - $ 20 CAD 
123. Љиљана Шикман /Канада/ - $ 30 CAD 
124. Сандра Гидак /Канада/ - $ 55 CAD 
125. Милош Гидак /Канада/ - $ 25 CAD 
126. Нада Вујановић /Канада/ - $ 20 CAD 
127. Никола Зубић /Канада/ - $ 100 CAD 
128. Грујо Стеванов /Канада/ - $ 85 CAD (Полетарци) 
129. Дон. кутија на Крофна журци (Windsor)  
        /Канада/ - $ 67 CAD 
130. Мини маркет Јабука /Србија/ - 8.310 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
131. Манастир Хиландар /Грчка/ - 50.000 дин. 
132. AC Tesla PES Inc /Канада/ - $ 650 CAD 
133. Smithwood Construction /Канада/ - $ 1.000 CAD 
134. Боби Вуковић /Канада/ - $ 304,17 CAD 
135. Tino Brelak Mortgage Broker /Канада/  
          - $ 400 CAD 
136. Etno Bar & Grill Inc /Канада/ - $ 400 CAD 
137. Sobotec Ltd. /Канада/ - $ 400 CAD 
138. Lorne Rochwerg /Канада/ - $ 50 CAD 
139. Весна Калинић /Канада/ - $ 40 CAD 
140. RPR Environmental Inc /Канада/ - $ 400 CAD 
141. Милош и Оља Долибић Mortgage Specialist  
        /Канада/ - $ 400 CAD 
142. Mike Brkovich /Канада/ - $ 400 CAD 
143. Иван Вељковић /Канада/ - $ 20 CAD 
144. Милан Врзић /Канада/ - $ 50 CAD 
145. Славица Миливојевић /Канада/ - $ 20 CAD 
146. Мирко и Драгица Дроњак /Канада/ - $ 50 CAD 
147. Немања и Данило Петковић /Канада/ - $ 40 CAD 
148. Zoran & Vesna Pankerichan /Канада/ - $ 100 CAD 
149. Горан Дамјановић /Канада/ - $ 30 CAD 
150. Младен Латиновић /Канада/ - $ 120 CAD 
151. Радмила и Богдан Пјанић /Канада/ - $ 100 CAD 
152. Бранислав Микан /Канада/ - $ 20 CAD 
153. Станко Минић /Канада/ - $ 40 CAD 
154. Зоран Црногорац /Канада/ - $ 20 CAD 
155. Саша Маљукан /Канада/ - $ 40 CAD 
156. Отац Јован Марјанац /Канада/ - $ 40 CAD 
157. Младен Јокић /Канада/ - $ 40 CAD 
158. Слободан Грмуша /Канада/ - $ 20 CAD 
159. Катарина Стајић /Канада/ - $ 20 CAD 
160. Војислав Станков /Канада/ - $ 50 CAD 
161. Ђорђе Станков /Канада/ - $ 40 CAD 
162. Златко Шарчевић /Канада/ - $ 70 CAD 
163. Милинко Филиповић /Канада/ - $ 20 CAD 
164. Дијана Тубоњић /Канада/ - $ 20 CAD 
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165. Бобан Јокановић /Канада/ - $ 20 CAD 
166. Мирјана Тодосијевић /Канада/ - $ 50 CAD 
167. Милош Долибић /Канада/ - $ 40 CAD 
168. Брано и Јелена Стевановић /Канада/ - $ 40 CAD 
169. Радомир Божић /Канада/ - $ 20 CAD 
170. Владимир Радовић /Канада/ - $ 20 CAD 
171. Слободан Божичковић /Канада/ - $ 20 CAD 
172. Ранко Краишник /Канада/ - $ 20 CAD 
173. Зоран Скендерија /Канада/ - $ 40 CAD 
174. Борјана Павић /Канада/ - $ 120 CAD 
175. Милош Посављак /Канада/ - $ 60 CAD 
176. Владимир Прикел /Канада/ - $ 100 CAD 
177. Рајко Лончар /Канада/ - $ 20 CAD 
178. Бранко Простран /Канада/ - $ 100 CAD 
179. Борислав Котев /Канада/ - $ 100 CAD 
180. Никша Простран /Канада/ - $ 60 CAD 
181. Биљана Милошевић /Канада/ - $ 20 CAD 
182. Татјана и Блашко Озимовић /Канада/ - $ 40 CAD 
183. Јелена и Немања Шалипур /Канада/ - $ 40 CAD 
184. Марија Манојловић /Канада/ - $ 25 CAD 
185. Милан Азањац /Канада/ - $ 30 CAD 
186. Весна Милутиновић /Канада/ - $ 20 CAD 
187. Невена Зубац /Канада/ - $ 50 CAD 
188. Небојша Ћућур /Канада/ - $ 100 CAD 
189. Дана Капељ /Канада/ - $ 30 CAD 
190. Оливера Капељ /Канада/ - $ 40 CAD 
191. Далибор Баљак /Канада/ - $ 50 CAD 
192. Огњен Павић /Канада/ - $ 100 CAD 
193. Александар Драча /Канада/ - $ 200 CAD 
194. Раде Парента /Канада/ - $ 40 CAD 
195. Лука Ђурапчевић /Канада/ - $ 20 CAD 
196. Лука Бодрожић /Канада/ - $ 20 CAD 
197. Ненад Јовановић /Канада/ - $ 30 CAD 
198. Дмитар Мрзић /Канада/ - $ 50 CAD 
199. Милан Стојановић /Канада/ - $ 50 CAD 
200. Re-Source Recycling Limited /Канада/ - 
         $ 1.000 CAD 
201. Golden Flame O/B Никола Крчмар /Канада/ - 
         $ 150 CAD 
202. Мелиса Гашић /Канада/ - $ 20 CAD 
203. Bibico Electric Inc /Канада/ - $ 1.000 CAD 
204. Gala Bakery Inc /Канада/ - $ 400 CAD 
205. Миљан Делић /Канада/ - $ 60 CAD 
206. Јован и Драгица Зиројевић /Канада/ - $ 50 CAD 
207. Раде и Сњежана Илић /Канада/ - $ 100 CAD 
208. Brian Mitchell /Канада/ - $ 400 CAD 
209. Мира и Александар Бркић /Канада/ - $ 100 CAD 
210. Жељко Бојић /Канада/ - $ 40 CAD 

211. Velez Constructors Inc. /Канада/ - $ 600 CAD 
212. Дуле Лазић /Канада/ - $ 100 CAD 
213. Лидија Боројевић /Канада/ - $ 35 CAD 
214. Тројка из блока Торонто пријаве /Канада/ -  
         $ 2.020 CAD 
215. Донаторкса кутија ТИБ Торонто /Канада/ - 
         $ 830 CAD 
216. Herceg Network /Канада/ - $ 200 CAD 
217. Radison Manufacuring Company Ltd /Канада/ -  
        $ 500 CAD 
218. Delta B Electric /Канада/ - $ 400 CAD 
219. Café Bar Scout /Канада/ - $ 200 CAD 
220. Жарко и Милена Штета /Канада/ - $ 50 CAD 
221. Предраг Лучић /Канада/ - $ 45 CAD 
222. Влада М. /Србија/ - 200 дин. 
223. Анка В. /Србија/ - 500 дин. 
224. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
225. Ђорђе П. /Србија/ - 1.000 дин. 
226. Михајло Ж. /Србија/ - 2.000 дин. 
227. Јевремова улица сусрета /Србија/ - 2.070 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
228. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
229. 5. хуманитарно вече у кафани 
        Џентлмен и дама /Србија/ - 14.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
230. Stadion event centar доо /Србија/ - 15.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
231. Наталија Т. /Аустралија/ - 70 € 
232. Славица П. /Велика Британија/ - 30 € 
        (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
233. Исидора и Јована /Холандија/ - 10 € 
234. Иван М. /Србија/ - 10 € 
235. Анонимно /Аустралија/ - 10 € 
        (за породицу Јовановић из Кладова) 
236. Радован и Борка Марић /Канада/ - $ 20 CAD 
237. Владица С. /САД/ - 20 € 
238. Урош В. /Србија/ - 5 € 
239. Данијела Ш. /Канада/ - 15 € 
240. Иво В. /Канада/ - 20 € 
241. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
242. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
243. Мирослав С. /Немачка/ - 40 € 
244. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25 
245. Милош Х. /САД/ - $ 100 
246. Vozi Inc. /САД/ - $ 100 
247. Бреза /САД/ - $ 50 
248. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
249. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
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250. Иван Р. /САД/ - $ 25 
251. Гордана Н. /САД/ - $ 500 
252. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
253. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
254. Владимир М. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
255. Мирко П. /Србија/ - 1.200 дин. 
256. Милош Ђ. /Србија/ - 1.500 дин. 
257. Милош Г. /Србија/ - 1.500 дин. 
258. Павле К. /Србија/ - 2.000 дин. 
259. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
260. Аница Ј. /Србија/ - 3.000 дин. 
261. San food /Србија/ - 4.840 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
262. Лидија Р. /Србија/ - 10.000 дин. 
263. 3. хум. триатлон /Србија/ - 12.000 дин. + 20 € 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
264. Владимир В. /Република Српска/ - 4 КМ 
265. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ 
266. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
267. Милан М. /Хрватска/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
268. Анонимно /САД/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
269. Илија В. /САД/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
270. Милан Н. /Немачка/ - 15 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
271. Наташа К. /Канада/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
272. Данијела К. /Република Српска/ - 15 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
273. Анонимно /Канада/ - 50 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
274. Игор Г. /Република Српска/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
275. Драгана Е. /Србија/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
276. Хелена С. /Немачка/ - 30 € 
277. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
278. Димитрије Т. /Србија/ - 15 € 
279. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 50 € 
280. Драгомир М. - 3 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
281. Немања С. /САД/ - $ 25 
282. Дражен П. /Аустрија/ - 20 € 
        (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
283. Срђан Е. /Немачка/ - 54 € 

284. Мирослав С. /Немачка/ - 35 € 
285. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 20 € 
286. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
287. Martin P. /Швајцарска/ - 250 CHF 
        (за породицу Стојановић са КиМ) 
288. Martin P. /Швајцарска/ - 250 CHF 
        (за породицу Столић са КиМ) 
289. Анонимно /Швајцарска/ - 500 CHF 
290. Стан С. /САД/ - $ 20 
291. Драгиша С. /САД/ - $ 20 
292. Зорица А. /САД/ - $ 20 
293. Милан З. /САД/ - $ 25 
294. Миљан П. /САД/ - $ 50 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
295. Анонимно /САД/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
296. Симеон П. /Аустралија/ - 100 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
297. Марко Т. /ЈАР/ - 100 € 
        (Васкршња акција) 
298. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
299. Урош В. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
300. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин. 
301. Урош П. /Србија/ - 1.000 дин. 
302. Михајло Ж. /Србија/ - 2.000 дин. 
303. Анонимно /Аустралија/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
304. Анонимно /Норвешка/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
305. Анонимно /Аустрија/ - 15 € 
306. Анонимно /Немачка/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
307. Нешо К. /Црна Гора/ - 10 € 
308. Никола Ђурица /Канада/ - $ 25 CAD 
309. Зана Зеленовић /Канада/ - $ 50 CAD 
         (за породицу Миловановић код Обреновца) 
310. Весна К. /САД/ - $ 25 
311. Анонимно /Словенија/ - 100 € 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
312. Влатко В. /Црна Гора/ - 5 € 
313. Драгана и Зравко Ш. /Република Српска/ -  
        10 КМ 
314. Ресторан Лане, Теслић /Р. Српска/ - 370 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
315. Бојан Р. /Норвешка/ - 200 NOK 
316. Роберт Ћ. /Норвешка/ - 250 NOK 
317. Саша М. /Норвешка/ - 300 NOK 
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318. Жељко Ш. /Србија/ - 500 дин. 
319. Мирјана П. /Србија/ - 1.000 дин. 
320. Ђорђије Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
         (за породицу Миловановић код Обреновца) 
321. Снежана М. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
322. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
323. Хум. турнир у ПЕС-у /Србија/ - 6.400 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
324. Код Ранка /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
325. Хум. билијар турнир /Србија/ - 7.210 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
326. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 93.700 дин. 
327. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин. 
328. Стефанија и Илина /Србија/ - 50 € 
329. Владимир В. /Република Српска/ - 5 КМ 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
330. Маја Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
331. Драшко К. /Шведска/ - 50 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
332. Драшко К. /Шведска/ - 50 € 
        (за породицу Гачић код Приједора) 
333. Борис Д. /Немачка/ - 10 € 
        (Васкршња акција) 
334. Милица К. /Данска/ - 15 € 
335. Синиша Ц. /Канада/ - 70 € 
336. Анонимно /Русија/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
337. Бојан Л. /САД/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
338. Аленка Ј. /САД/ - 50 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
339. Анонимно /Велика Британија/ - 15 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
340. Иван Р. /Норвешка/ - 10 € 
341. Станко Р. /Аустрија/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
342. Славиша П. /Аустрија/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
343. Елена О. /Русија/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
344. Далибор Ф. /Немачка/ - 15 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
345. Анонимно /Немачка/ - 50 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
346. Владимир И. /Србија/ - 15 € 

347. Ана В. /Србија/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
348. Анонимно /Република Српска/ - 14 € 
349. Анонимно /Аустралија/ - 30 € 
         (за породицу Миловановић код Обреновца) 
350. Анонимно /Немачка/ - 50 € 
351. Игор Л. /Србија/ - 8 € 
352. Игор В. /САД/ - 50 € 
353. Александар М. /Аустрија/ - 50 € 
354. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
355. Стефаниа Н. /Немачка/ - 30 € 
356. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
         (за породицу Миловановић код Обреновца) 
357. Анонимно /Немачка/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
358. Јелена Б. Д. /Аустрија/ - 20 € 
359. Горан Б. /Норвешка/ - 100 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
360. Горан Б. /Норвешка/ - 100 € 
        (Васкршња акција) 
361. Милица П. /Аустрија/ - 15 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
362. Жељка В. /САД/ - 30 € 
         (за породицу Миловановић код Обреновца) 
363. Милош Р. /САД/ - 10 € 
364. Милена и Милош Стаматоски /Канада/ - 30 € 
365. Анонимно /Србија/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
366. Анонимно /САД/ - 30 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
367. Анонимно /Аустралија/ - 100 € 
368. Петар М. /Велика Британија/ - 10 € 
         (за породицу Столић са КиМ) 
369. Петар М. /Велика Британија/ - 10 € 
        (за породицу Одобаша код Апатина) 
370. Мики Србин /Италија/ - 10 € 
         (за породицу Миловановић код Обреновца) 
371. Мики Србин /Италија/ - 10 € 
        (за породицу Столић са КиМ) 
372. Владимир В. /Црна Гора/ - 50 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
373. Дејан Ш. /Канада/ - 20 € 
374. Бојан Ј. /Србија/ - 1 € 
375. Михаило Д. /Италија/ - 5 € 
376. Симке /САД/ - 20 € 
377. Драган Н. - 30 € 
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378. Данијел Ш. /Немачка/ - 200 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
379. Милица К. /Данска/ - 20 € 
380. Урош К. /Данска/ - 20 € 
381. Бојана К. /Канада/ - 15 € 
382. Слободан В. /Шведска/ - 50 € 
383. Били Питон /Шпанија/ - 50 € 
384. Данка П. /Аустрија/ - 20 € 
385. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
        (Васкршња акција) 
386. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
        (Васкршња акција) 
387. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
        (Васкршња акција) 
388. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
        (Васкршња акција) 
389. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
         (Васкршња акција) 
390. Драган З. /Немачка/ - 10 € 
391. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
392. Драгољуб и Миљана М. /Немачка/ - 20 € 
393. Весна Н. /Швајцарска/ - 5 CHF 
394. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
395. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
396. Весна Ђ. /Швајцарска/ - 300 CHF 
397. Душица Ивановић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
398. Тања Рајевац /Канада/ - $ 100 CAD 
        (за покој душе тате Милутина Бакића - Белог) 
399. Марко С. /САД/ - $ 20 
400. Далибор М. /САД/ - $ 50 
401. Милош А. /САД/ - $ 15 
402. Милош К. /САД/ - $ 15 
403. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
404. Вера Ж. /САД/ - $ 15 
405. Г. Т. /САД/ - $ 50 
406. Матеја и Филип С. /САД/ - $ 15 
407. Владимир А. /Србија/ - $ 32 
408. Никола Ј. /САД/ - $ 50 
409. Maya S. /САД/ - $ 100 
410. Јела Н. /САД/ - $ 15 
411. Наталија В. /САД/ - $ 20 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
412. Марија З. /САД/ - $ 20 
413. Милан Д. /САД/ - $ 25 
414. Данијел П. /САД/ - $ 25 
415. Зорица А. /САД/ - $ 20 
       (за породицу Миловановић код Обреновца) 

416. Randy Z. /САД/ - $ 150 
417. Александар Д. /САД/ - $ 1.028 
418. Драгица Ћ. /Србија/ - 500 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
419. Едгар С. /Србија/ - 500 дин. 
420. Вељко Н. /Србија/ - 700 дин. 
421. Иван С. /Србија/ - 1.000 дин. 
422. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин. 
423. Марко С. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
424. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
425. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
426. Иван М. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
427. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
428. Филип Г. /Србија/ - 1.200 дин. 
429. Марко Ј. /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
430. Мирослав П. /Србија/ - 10.000 дин. 
431. Анонимно /Србија/ - 10.000 дин. 
432. Слободдан С. /Србија/ - 12.000 дин. 
433. Младен К. /Србија/ - 30.000 дин. 
434. Александар К. /Србија/ - 100.000 дин. 
435. Гордан и Драган С. /Република Српска/ - 20 КМ 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
436. Небојша К. /Црна Гора/ - 10 € 
437. Срђан Ј. /Србија/ - 20 € 
438. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
439. Никола С. /Шведска/ - 50 € 
440. Винка Т. /Швајцарска/ - 30 CHF 
441. Анонимно /Швајцарска/ - 35 CHF 
        (Васкршња акција) 
442. Protecta Elеctronic Services /Аустралија/ - $ 15 
443. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25 
444. Драгомир С. /Канада/ - $ 50 
445. Александар Д. /САД/ - $ 50 
446. Срђан П. /САД/ - $ 50 
447. Жељко С. /Немачка/ - 100 € 
448. Радован А. /Немачка/ - 10 € 
449. Татјана М. /САД/ - 10 € 
450. Милош Г. /Србија/ - 500 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
451. Драган Б. /Србија/ - 500 дин. 
452. Савка Б. /Србија/ - 2.000 дин. 
453. Ивана Т. /Србија/ - 4.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
454. Бранка С. и Марко М. /Србија/ - 5.000 дин. 
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455. Connect speed д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
456. Аница Ј. /Србија/ - 9.777 дин. 
457. Пекара Пире /Србија/ - 10.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
458. Bane trading д.o.o. /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
459. С-маркет /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
460. Пекара Божур /Србија/ - 12.500 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
461. Misa-Jell д.о.о. /Србија/ - 15.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
462. Радован Р. /Србија/ - 15.000 дин. 
463. Небојша М. /Србија/ - 20 € 
464. Анонимно /Шведска/ - 100 € 
        (за породицу Милачић из Подгорице) 
465. Душан Л. /САД/ - 100 € 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
466. Анонимно /Канада/ - 100 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
467. Анонимно /Канада/ - 15 € 
        (за пројекте у Црној Гори) 
468. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
        (пројекат за Крајину) 
469. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
        (за пројекте у Црној Гори) 
470. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
471. Бојан Б. - 50 € 
472. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
473. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
474. Данијела М. /Немачка/ - 10 € 
475. Радован Г. /Немачка/ - 100 € 
476. Анонимно /Словенија/ - 15 € 
        (за породицу Столић са КиМ) 
477. Владимир М. /САД/ - $ 25 
478. Милош У. /Велика Британија/ - $ 5,12 
479. Мирољуб О. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
480. Давид Г. /САД/ - $ 50 
481. Славица П. /САД/ - $ 25 
482. Стојадин Џ. /САД/ - $ 50 
483. Младен С. /САД/ - 25 € 
484. Мини маркет Јабука /Србија/ - 6.300 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
485. Мини маркет Мајур /Србија/ - 6.180 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
486. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 

487. Мирјана П. /Србија/ - 1.000 дин. 
488. Mabax аутопревозник /Србија/ - 1.788 дин. 
489. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
490. Бранислав Ш. /Србија/ - 5.000 дин. 
491. Пекара Код Жике /Србија/ - 6.680 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
492. Никола Промет доо /Србија/ - 7.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
493. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин. 
494. Liberty трговина доо /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
495. Роштиљ Кале /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
496. Air Soft Team /Србија/ - 7.500 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
497. Никола Поповић /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
498. Пекара Код Жике /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
499. 6. хуманитарно вече у кафани 
        Џентлмен и дама /Србија/ - 14.020 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
500. Ћевап грил /Србија/ - 15.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
501. Хуманитарни турнир Тројка из блока 
         у Обреновцу /Србија/ - 20.660 дин. 
502. Хуманитарни турнир Тројка из блока 
         у Земуну /Србија/ - 48.860 дин. + 15 € 
502. Бране Тишма /Република Српска/ - 10 € 
503. Драган С. /Аустралија/ - 30 € 
         (за пројекте у Републици Српској) 
504. Анонимно /Холандија/ - 15 € 
505. Анонимно /САД/ - 150 € 
506. Анонимно /Велика Британија/ - 10 € 
        (за породицу Апостоловић из Прешева) 
507. Анонимно /УАЕ/ - 500 € 
508. Горан М. /Немачка/ - 50 € 
         (за породицу Миловановић код Обреновца) 
509. Анонимно /Чешка Република/ - 15 € 
510. Велимир М. - 1 € 
511. Гордана С. /Данска/ - 50 € 
512. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
513. Душан С. - 19,81 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
514. Вања П. /Србија/ - 35 € 
515. Милан Б. /Немачка/ - 20 € 
516. Стеван П. /Немачка/ - 60 € 
517. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
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518. Сања Т. /САД/ - $ 25 
519. Саша С. /САД/ - $ 30 
520. Марта С. /Канада/ - $ 25 
521. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
522. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
523. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
524. Срђан М. /САД/ - $ 25 
525. Милен Т. /САД/ - $ 30 
526. Official Western /САД/ - $ 4 
527. Ђуро З. /Република Српска/ - 50 КМ 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
528. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
529. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин. 
530. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
531. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин. 
532. Љубиша Л. /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за породицу Гмитровић из Јагодине) 
533. Biro Design /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
534. Љубиша С. /Србија/ - 15.000 дин. 
535. Анонимно /Србија/ - 6 € 
536. ДГ /САД/ - 100 € 
537. ДГ /САД/ - 200 € 
        (пројекат за Крајину) 
538. Natalya M. /Русија/ - 15 € 
539. Алекса А. /Швајцарска/ - 20 € 
540. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
541. Игор Г. /Немачка/ - 50 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
542. Дејан И. /Швајцарска/ - 10 CHF 
543. Марко А. /Швајцарска/ - 10 CHF 
544. Никола А. /Швајцарска/ - 10 CHF 
545. Сања и Петар А. /Швајцарска/ - 100 CHF 
546. Горан Д. /Швајцарска/ - 100 CHF 
547. Ранко М. /САД/ - $ 25 
548. Benevity giving platform /САД/ - $ 223,11 
549. Лидија Боројевић и Jeff MacLarty/Канада/- 
        $50CAD (за покој душе Јована Зиројевића) 
550. Ангелина и Данило Рачић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (за покој душе Јована Зиројевића) 
551. San Food /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
552. Минимаркет Бенска Бара /Србија/ - 12.400 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
553. Дарко П. /Србија/ - 500 дин. 
554. Анонимно /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за породицу Петровић из Рипња) 
555. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 

556. Aнонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
557. Урош С. /Србија/ - 2.000 дин. 
558. Сервис компјутера Xelart /Србија/ - 2.500 дин. 
(СЗС донаторска кутија) 
559. ФК Вождовац /Србија/ - 7.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
560. Перионица Посејдон /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
561. Интернет радио Ведро /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
562. Elping /Србија/ - 7.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
563. Сач мач д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
564. Страхиња Филиповић /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
565. Инвалиди Вождовац /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
566. Heroes /Србија/ - 60 € 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
567. Sport Active /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
568. Vales plus д.o.o. /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
569. Пекара Саша /Србија/ - 10.000 дин. 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
570. Ненад Д. /Србија/ - 12.000 дин. 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
571. Жуст д.о.о. /Србија/ - 12.400 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
572. 3. хум. дерби у Лозници /Србија/ - 188.800 дин. 
573. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
        (за породицу Одобаша код Апатина) 
574. Теслић паб /Република Српска/ - 80 КМ 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
575. Милош П. /Норвешка/ - 500 NOK 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
576. Марија П. М. /Норвешка/ - 500 NOK 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
577. Анонимно /САД/ - 15 € 
578. Сања Л. /Италија/ - 10 € 
         (за породицу Врачар из Панчева) 
579. Сања Л. /Италија/ - 10 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
580. Смиљан Н. /Аустралија/ - 30 € 
581. Анонимно /Швајцарска/ - 30 € 
582. Данијела С. /САД/ - 100 € 
        (за породицу Миловановић код Обреновца) 
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583. Катарина Л. /Шведска/ - 30 € 
        (Васкршња акција) 
584. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
585. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
586. Маринко Ш. /Холандија/ - 10 € 
587. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
588. Душко Т. /Велика Британија/ - 50 € 
589. Срђан Л. /Шведска/ - 100 € 
590. Небојша П. /Словенија/ - 20 € 
591. Саво Р. /Немачка/ - 10 € 
592. Марко и Никола В. /Немачка/ - 50 € 
593. Иван Ђ. /Аустрија/ - 5 € 
594. Светлана Ј. /Холандија/ - 20 € 
         (за породицу Петровић из Рипња) 
595. Mira D. /Немачка/ - 10 € 
        (пројекти на Косову и Метохији) 
596. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
597. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 10 CHF 
598. Александар и Славица У. /Швајцарска/ - 20 CHF 
599. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF 
600. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
601. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
602. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF 
603. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 75 CHF 
604. Pneuhaus am Bach, Maric /Швајцарска/ - 100 CHF 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
605. Garage Milankovic /Швајцарска/ - 200 CHF 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
606. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 17,48 
607. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
608. Abbvie /САД/ - $ 20 
609. Раде М. /САД/ - $ 20 
610. Nick J. /САД/ - $ 25 
611. Виолета В. /САД/ - $ 25 
612. Милорад Б. /САД/ - $ 40 
613. Pepsico /САД/ - $ 44,98 
614. Ненад Г. /САД/ - $ 50 
615. Милош В. /САД/ - $ 100 
616. ЈАЗИП /Србија/ - 610 дин. 
617. Никола В. /Србија/ - 1.500 дин. 
618. Ана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
619. Дунав осигурање /Србија/ - 20.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
620. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ -  
         194.500 дин. 
621. Александар В. /Швајцарска/ - 30 € 
        (за породицу Павловић код Коцељеве) 
622. Илија В. /САД/ - 10 € 
        (за породицу Врачар из Панчева) 

623. Анонимно /Србија/ - 5 € 
624. Анонимно /САД/ - 50 € 
625. Вања П. /Србија/ - 20 € 
626. Братислав С. /Швајцарска/ - 5 CHF 
627. Невена Ш. /Швајцарска/ - 5 CHF 
628. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
629. Н. Т. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF 
630. Р. М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF 
631. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF 
632. A. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
633. Маринела П. /Швајцарска/ - 50 CHF 
634. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (пројекти за Косово и Метохију и Р. Српску) 
635. Дејан Н. /Швајцарска/ - 50 CHF 
636. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
637. Анонимно /САД/ - $ 5 
        (пројекат за Крајину) 
638. Драгана Б. /САД/ - $ 20 
639. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
640. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
641. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
642. Зоран М. /САД/ - $ 100 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У АПРИЛУ: 40.163 € 
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Преглед новчаних токова за април 2017. године 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК ЕУР

Почетно стање – 31.03. 3.001.813 1.650 21.353 17.889 8.098 13.139 12.590 22.016 30.084
Примљене донације 1.517.120 15 669 2.774 634 4.600 16.969 1.750 7.945
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -103 0 0 -220
Донирана средства -2.622.662 0 0 0 0 0 0 0 -16.900

Помоћ за породицу Милентијевић, Кориљ, КиМ - грађевински материјал за кућу -431.500

Помоћ за породицу Арсић, Извор, КиМ - грађевински материјал за кућу -246.000

Помоћ за породицу Шобота, Племетина, КиМ - грађевински материјал за кућу -246.000

Помоћ за породицу Костић, Бостане, КиМ - грађевински материјал за кућу -246.000

Помоћ за породицу Симоновић, Батусе, КиМ - грађевински материјал за кућу -246.000

Помоћ за породицу Трајковић, Сушице, КиМ - грађевински материјал за кућу -246.000

Помоћ за породицу Савић, Суви До, КиМ - грађевински материјал за кућу -246.000

Помоћ за породицу Антовић, Велико Ропотово, КиМ - крава -184.500

Помоћ за породицу Станковић, Старчево - покућство, коке носиље и концентрат -121.693

Помоћ за пет породица на Косову и Метохији у склопу Божићне акције -75.000

Помоћ за породицу Јовановић, Кладово - електро материјал за кућу -69.210

Помоћ за породицу Живковић, Грабовац, КиМ - материјал за стакленик -61.500

Помоћ за породицу Стефановић, Кишница, КиМ - кревети и ормар -61.500

Помоћ за породицу Крантић, Омољица - набавка 8 коза и јарца -50.000

Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - материјал за кућу -49.800

Помоћ за породицу Миловановић, Обреновац - материјал за купатило -41.959

Помоћ за породицу Цебнар, Крајина - машина за фрезирање воћњака и винограда -1.500

Помоћ за породицу Чоловић, Крајина - грађевински материјал за кућу -1.300

Помоћ за породицу Иваниш, Крајина - фреза -1.300

Помоћ за породицу Црнојевић, Крајина - грађевински материјал за кућу -1.250

Помоћ за породицу Букоровић, Крајина - моторна тестера и половна фреза -1.150

Помоћ за породицу Мазуловић, Крајина - крава -1.100

Помоћ за породицу Ђекић П, Крајина - четири кревета за децу -1.000

Помоћ за породицу Стегњајић, Крајина - материјал за фасаду -1.000

Помоћ за породицу Врцељ, Крајина - подне плочице, ламина и лајсне -850

Помоћ за породицу Ђукић, Крајина - козе и јарићи -850

Помоћ за породицу Ћуповић, Крајина - кух. елементи, судопера, сто, комб. шпорет, фрижидер -800

Помоћ за породицу Новаковић, Крајина - овце -750

Помоћ за породицу Зеленбаба, Крајина - овце -750

Помоћ за породицу Вукобратовић, Крајина - тример и фрижидер -650

Помоћ за породицу Годић, Крајина - кревети за децу -650

Помоћ за породицу Пекић, Крајина - кухињски елементи -610

Помоћ за породицу Ђекић М, Крајина - два кревета -500

Помоћ за породицу Ранић, Крајина - моторна тестера -500

Помоћ за породицу Брожић-Милић, Крајина - мали кухињски апарати -390

Oперативни трошкови -691.596 -11 -285 -4 -72 -81 -2.147 0 -1.587
Трошкови израде 50 мањих донаторских кутија за потребе прикупљања донација -66.000

Трошкови набавке горива за потребе обиласка породица -50.000

Трошкови израда пехара, медаља и застава за хуманитарне триатлоне и турнире Тројка из блока -39.717

Трошкови оперативне посете манастиру Хиландар -25.420

Трошкови Васкршње акције у Крајини -23.764

Трошкови израде СЗС кеса и налепница за донаторксе кутије -17.563

Трошкови Васкршње акције на Косову и Метохији -15.731

Трошкови штампања плаката и карата за хуманитарни фудбалски дерби у Лозници -15.000

Трошкови турнира Тројка из блока у Обреновцу и Земуну -13.420

Трошкови озвучења за турнире Тројка из блока у Обреновцу и Земуну -11.100

Трошкови турнира Тројка из блока -6.731

Трошкови путарина у Србији приликом посета породицама -5.000

Трошкови пута на Косово и Метохију -4.000

Трошкови пута у Нови Сад поводом турнира Тројка из блока -2.000

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Канади -2.069

Трошкови пута у Линц на смотру фолклора -104

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -4.180 -11 -13 -4 -29 -59 -58

Трошкови плата запослених -205.000 -200

Обавезни намети државе на плате запослених -125.904 -73

Трошкови закупа канцеларија -25.000

Трошкови књиговодства у Србији -8.680

Трошкови закупа магацина у Београду -5.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -12.613

Административни трошкови канцеларије у Београду и Новом Саду -9.773

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Наканада за коришћење Skrill платформе -20

Наканада за коришћење ЕПС платформе -1

Трошкови сервера за слање електронске поште и домена -10 -172

Трошкови СЗС организације ван Србије -9 -13 -19

Трошкови СМС сервиса -34

Трошкови маркетинга -1.265

Интерни трансфери новца 3.248.669 0 0 0 -8.000 -10.000 -10.000 -18.500 0
Трансфер новца из Норвешке у Србију 249.755 -18.500

Трансфер новца из Немачке у Србију 990.040 -8.000

Трансфер новца из САД у Србију 1.170.675 -10.000

Трансфер новца из Канаде у Србију 838.199 -10.000

Крајње стање – 30.04. 4.453.343 1.654 21.736 20.659 659 7.554 17.413 5.266 19.322

САД Канада Норвешка
Аустрија и 

остале 
Србија Црна Гора

Република 
Српска

Швајцарска Немачка

 

Финансијски 

извештај 
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Примљене донације из света (број донација у %) 
 

Aустрија
3,1%

Република  Српска
3,1%

Немачка
7,5%

Аустралија
2,5%

Шведска
1,4%

Велика Британија
1,2%

Холандија
2,6%

САД
15,9%

Италија
1,1%

Србија
26,3%

Швајцарска 
7,0%

Словенија
0,8%

Норвешка
1,7%

Русија
0,8%

Канада
22,0%

Остале државе
3,0%

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  169 
Канада  141 

Сједињене Америчке Државе 102 
Немачка 48 

Швајцарска 45 
Аустрија 20 

Република Српска  20 

Холандија 17 
Аустралија 16 
Норвешка 11 
Шведска 9 

Велика Британија 8 
Италија 7 

Словенија 5 

Русија 5 

Остале државе 19 

Финансијски 

извештај 



 
 
 

Месечни извештај за април 2017.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 58 

 

Прикупљене донације у 2017. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2017. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за април од 2006. – 2017. године 
 

 
 

Број примљених донација за април 
 од 2006. – 2017. године 

 

 

Финансијски 

извештај 

Финансијски 

извештај 

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.  
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro): 
    www.srbizasrbe.net/donacije 
 

3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 

4. Донирање путем смс порука: 
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији) 
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој) 
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској) 
 

5. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija 
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia 
 

5. Рачун у Швајцарској: 
Swiss post, Konto: 61-335679-5, BIC: 9000 
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5 
SWIFT: POFICHBEXXX 
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
 Integration Srbi za Srbe Swiss 

 

6. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 BLZ: 32000 
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. Für. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 56201281300241-58,  
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031 
SWIFT: RAZBBA22 
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,  
Dobroslava Jevđevića, Pale 71420 
  

8. Рачун у Немачкој: 
VR Bank IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 

9. Рачун  у Црној Гори: 
Бр. рачуна: 510-91548-03 
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03 
SWIFT: CKBCMEPG 
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe 
Bank: Crnogorska Komercijalna banka 
 

10. Рачун у Норвешкој: 
DNB Bank  Бр. рачуна: 1503 83 80483 
IBAN: NO92 1503 8380 483 
SWIFT: DNBANOKKXXX 
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for 
Serbere 
 

11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 
 

Могућности 

донирања СЗС 

Могућности 

донирања СЗС 

Могућности 

донирања СЗС 
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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! 

„Уздах са Дунава“ – Владислав Петковић - Дис 

 

На Калемегдану, посред старог града, 

Где Београд грле и Дунав и Сава, 

Једно Српче гледа земље наших нада, 

Што их тајно крије та даљина плава. 

 

Огромна равница пред њиме се пружа, 

Несрећна и лепа, као српска туга, 

У тој земљи има и поља и ружа, 

Ал слобода само тој се земљи руга. 

 

Столећима Србин у тоје земљи живи, 

Ал Немац и Мађар вечито га гоне, 

Једино се Србин тој земљи не диви, 

Јер његова звона само на плач звоне... 


