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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

  Април месец издвајамо као један од 
најуспешнијих у историји рада организације, 
узимајући у обзир број појединачних донација и 
прикупљених средстава. Заиста велики труд и сјајан 
успех свих нас заједно. То ће свакако умногоме 
допринети да једанаест посећених породица врло 
брзо добије планирану и договорену помоћ. Да и 
остале породице које су у плану за помоћ буду 
експресно помогнуте, потрудило се на стотине 
пријатеља, чланова и уопште људи великог срца који 
су прикупили пристојна средства кроз разне 
манифестације у склопу Тројка из блока пројекта. 
 Почетком априла довршена је и велика 
Божићна акција на подручју Крајине. У овом делу 
акције помоћ је стигла до пет породица укупне 
вредности 6.500€. Што се тиче испоручене помоћи 
издвајамо и велику помоћ која је стигла до породице 
Штрбац из Босанске Крупе, која броји петоро деце. 
За њих је обезбеђена вредна помоћ у виду половног 
трактора и намештаја свеукупне вредности 6.681км. 
На крају је помоћ испоручена за шест породица са 
Космета, у износу од 11.940€.  
 На подручју Републике Српске, посећене су 
четири породице које би требало да добију 
конкретну помоћ у наредном периоду. Прво је 
посећена породица Кнежевић са петоро деце из 
Оштре луке, затим породица Кузмановић из 
Модриче са шесторо деце, онда породица Шековић 
из Врела са четворо деце и на крају породица Ђурић 
из Градишке са чак осморо деце. Занимљиво је да су 
посећене и две породице на подручју Федерације 
БиХ и то Шоботи из Бачког Петровца са троје деце и 
млада породица Крнета код Босанског Грахова са 
двоје деце.  
 Паралелно са посетама на подручју 
Републике Српске и Федрације БиХ, посетили смо 
пет породица широм Србије. Прво је посећена 
породица Илић из Рипња где самохрани отац подиже 
петоро деце. Редом даље смо посећивали породице 
Дошен из Новог Кнежевца са шесторо деце , Матић 
из околине Лознице са петоро деце, Лукиће из 
Шапца са троје деце и на крају на Златару породицу 
Тртовић са четворо деце. 
 Најуспешније окупљање у склопу пројекта 
Тројке из блока, одржано је у Лас Вегасу где је 
управо на турниру Тројка из блока прикупљено 

значајних 5.565$ донација. Остале активности 
одржаване су редом на подручју Србије и Републике 
Српске. Прво је на Журци из блока прикупљено 
22.010 динара, затим на Стоном тенису из блока у 
Источном Сарајеву 147км, на Караокама из блока 
прикупљено је 5.500 дин, на Триатлону из блока у 
Теслићу пристигло је 230км за потребе текућих 
акција, на Квизу из блока у Нишу 30.270 дин и на 
Васкршњој туцанијади у Руми 14.900 динара. Све 
популарнији су турнири Пикадо из блока, који су 
одржани на чак шест локација. Прво је у Новом Саду 
прикупљено 11.500, затим у Бачкој Тополи 34.170, на 
Новом Београду 9.240, на Миљаковцу 20.515 дин,у 
Добоју је донирано 165км и на последњем пикадо 
окупљању у Врбасу прикупљено је 5.000 дин. 
 Још једна награда је стигла на нашу адресу, 
као признање за труд на пољу помоћи превасходно 
нашим сународницима на страдалном Космету. Овај 
пут од града Београда добили смо награду за 
Херојско дело за 2017. Годину. Свакако једно лепо 
признање и додатни подстрек за нове активности 
које планирамо да спроведемо током текуће године.  
 
 Предстоји нам велико ангажовање око 
традиционалних Васкршњих акција на подручју 
Космета и Крајине, а у току је неколико важних 
пројеката који су започети пре пар месеци. Растом 
организације, нажалост расту и потребе за помоћи 
најугроженијим сународницима, а поготово њиховим 
најмлађим укућанима. Надамо се да ће сваки идући 
месец бити подједнако успешан као и април, ако не и 
успешнији, а као и увек само заједничким снагама и 
координираним радом у томе можемо и успети.  
 
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

 

 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су породицу Иличић у београдском 
насељу Рипањ. Нова година донела је много нових 
посета породицама у оквиру припреме за нове акције 
помоћи. Самохрани отац Милорад подиже петоро 
деце. Лука (2002.), Сандра (2005.), Александар 
(2005.), Марко (2006.) и Душан (2010.) - четири 
јунака и једна принцеза - они су живот и снага за оца 
Милорада. 
 

 
 
Тежак је живот вишедетних породица, а раван 
немогућем живот самохраних родитеља. Ипак, без 
много жаљења, гледају с надом у сутра. Помагала их 
је у прошлости Српска православна црква, као и 
Тамара у акцији - а сада је дошао ред на донаторе 
СРБИ ЗА СРБЕ да им још једном покажу да нису 
сами! 
 
Без социјалне помоћи и без дечијег додатка - имају 
дуговање од 400.000 за струју! У кући која им 
припада и са земљом од 40 ари - Иличићима је 
тешко, али нада постоји. Вредни су, радни, боре се, 
отац прави иконе у дуборезу, сам је реновирао 
купатило, узгаја нешто малина - не предаје се. 

 
 

Лош фрижидер, шпорету не ради рерна, немају 
никакве домаће животиње - овде постоји простор да 
им сви заједно помогнемо! Највише би волели 
десетак оваца или коза (отац би сам направио 
шталу). Друга жеља им је комбинирка за столарију, 
затим шпорет и фрижидер, да се заврши фасада на 
задњој страни куће... 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС обишли 

Иличиће 
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Испорукама договорене помоћи у другој половини 
марта, породицама на подручју Лике и Баније, 
комплетирана је овогодишња Божићна акција за 
крајишке породице. Због нешто лошијих 
временских услова која су захватила те крајеве, 
помоћ је каснила, али ипак успешно стигла до оних 
којима је и намењена. Помогнуто је следећих пет 
породица. 
 

 
 

У Лици, на подручју Коренице и околине помоћ је 
стигла прво до породице Накарада. Ова породица је 
већ била помогнута пре неколико година, али пошто 
су изразили жељу да им се купи средство за рад, 
изашли смо у сусрет поново и обезбедили им 
професионалну моторну тестеру у вредности од 
600€.  
Породицу Накарада из Личког Петровог села чине 
родитељи Сава и Нада и син Лазар (14 год). 
 

 
 

Следећа породица коју смо помогли је породица 
самохраног оца Дарка Јеремића из Госпића. Заиста 
изузетно тешка ситуација у којој се затекао отац 
породице у тренутку када му је пре само неколико 
месеци преминула супруга. Да све буде додатно 
теже, са оцем је остало чак шесторо малолетне деце, 
које ће отац морати сам да подиже и изведе на прави 
пут. Под претњом локалних социјалних служби да ће 
одузети децу оцу Дарку, Хуманитарна 
организација Срби за Србе је решила да за њих 
обезбеди већу помоћ и да се опреми стан у ком ће 
убудуће живети. 
 

За ту намену обезбеђена је нова кухиња са свим 
основним елементима, као и велики 
четворокрилни плакар. Вредност помоћи износила 
је 2.200€. Надамо се да ће се дечица Синиша (11 
год), Вања (8), Наташа (7), Матеј (5), Данијел (4) и 
Татјана (2) остати на окупу са својим оцем и да ће 
им обезбеђена помоћ донекле олакшати услове 
одрастања. 
 

 

Божићна ак. 

Крајина- 2.део 
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Самохрана мајка Марија Грба са ћеркицом 

Николином 
 

Селимо се нешто северније у место Латин на Банији. 
Такође још једна тешка животна прича коју смо 
имали прилику да чујемо. Неколико месеци пре 
порођаја, супруг Марије Грбе је трагично настрадао, 
иза себе оставивши поред трудне супруге и ћеркицу 
Милану (3). 
У међувремену док је договорена помоћ стигла до 
породице Грба, на свет је стигла и беба Николина. 
За самохрану мајку Марију обезбеђен је кухињски 
елементи, кревет са душеком, шпорет на дрва и 
нешто основних намирница. Вредност испоручене 
помоћи била је 1.100€. 
 

 

 
 

Даље је настављено са испоруком помоћи за 
породицу Бурнаћ из Горње Велешње. Породицу 
чине родитељи Мирослав и Божидарка и деца 
Анђела (12) и Петар (5). За ову вредну породицу 
наменили смо 1.600€ за куповину половне балирке 
за балирање сена. С обзиром да се активно баве 
сточарством, ова помоћ ће им сигурно добро доћи да 
унапреде и побољшају своју породичну делатност. 
 

 
 

Последња породица која је добила помоћ у склопу 
ове акције, била је породица Тркуља из Горње 
Пастуше код Петриње. Родитељи Стево и Миља 
имају двоје деце Драгану (19) и Драгана (13). 
Породица живи у туђој кући, а оба родитеља су 
недавно доживела и теже повреде на раду. Како би 
им олакшали тренутне животне услове, у договору са 
породицом обезбеђена је куповина новог 
тракторског витла за извлачење дрва из шуме. 
Вредност витла износила је 1.000€. 
 

Божићна ак. 

Крајина- 2.део 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су породицу Дошен из Новог Кнежевца 
на северу Баната. Отац Ђуро и мајка Јована храбро, 
лавовски се боре, не би ли својој деци, Дуњи (13), 
Игњату (9), Андрији (8), Николији (6) и Лаву 
Константину (2) обезбедили што боље услове за 
одрастање иако срећа није увек била на њиховој 
страни. 
 

 
 

Отац Ђуро ради у граничној полицији, док је Јована 
незапослена како би могла да води рачуна о деци. 
Јована се ранијих година бавила шивењем, што је за 
њих представљало мали, али опет значајни извор 
прихода који им је, колико-толико омогућавао да 
прехране породицу. 
 

Живе и одгајају своје петоро деце у кући која је у 
њиховом власништву, али под кредитом наредних 20 
година. Прозори и врата су дотрајали, као и кров, у 
једној од просторија је пао плафон, а влага је такође 
присутна.  

Кроз разговор са Ђуром и Јованом сазнали смо да су 
им приоритет кров, изолација и столарија који би им 
знатно побољшали услове у којима живе, али и 
смањили трошкове грејања, као и бела техника и 
намештај. Поред тога, шиваћа машина, свиње и 
кокошке могли би да им буду ветар у леђа и помоћи 
им да брже стану на ноге. 
 

 
 

 

Изглед купатила у кући породице Дошен 

 

Социјалну помоћ не примају тако да су им једине 
олакшице дечији додатак као и туђа нега за Андрију 
који болује од аутизма и епилепсије, док у исто 
време ћерка Николија се суочава са, како се 
испоставило након многобројних лекарских 
испитивања, дијабетесом. 
 

Међутим, немаштина и други проблеми којима је ова 
породица изложена нису их омели да своју децу 
усмеравају на прави пут. 
 
 
 

Код породице 

Дошен 
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Оно што у оваким животним условима улива наду и 
представља светлост за породицу Дошен јесу, управо 
њихова деца која су, иако немају у сваком тренутку 
квалитене услове за срећно и безбрижно детињство и 
одрастање, лепо васпитана, весела, сналажљива, 
биста и раздрагана деца. 
 

 
 

Да се ради о вредној и хуманој породици, која негује 
праве вредности говори и чињеница да су укључени 
у акцију „Чеп за хендикеп“. Док се боре за себе и 
своју децу у исто време размишљају и о другима. 
 

 

Међутим, немаштина и други проблеми којима је ова 
породица изложена нису их омели да своју децу 
усмеравају на прави пут. Оно што у оваким 
животним условима улива наду и представља 
светлост за породицу Дошен јесу, управо њихова 
деца која су, иако немају у сваком тренутку 
квалитене услове за срећно и безбрижно детињство и 
одрастање, лепо васпитана, весела, сналажљива, 
биста и раздрагана деца. 
 

 
 

Да се ради о вредној и хуманој породици, која негује 
праве вредности говори и чињеница да су укључени 
у акцију „Чеп за хендикеп“. Док се боре за себе и 
своју децу у исто време размишљају и о другима. 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе 
покушаће да помогне и ојача ову дивну породицу уз 
помоћ донатора из свих крајева света.  
 

 
Представници ХО „СЗС“ у разговору са 

члановима породице Дошен 
 

Код породице 

Дошен 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су породицу Матић из Лознице. 
Момчило и Душанка имају свега 28 година, а већ 
имају петоро мале деце која се зову Ивана (8), Зоран 
(7), Здравко (7), Анђела (4) и Александар (2). 
Породица тренутно живи у поткровљу куће која није 
у њиховом власништву. 
 

 
 

Родитељи Момчило и Душанка немају сталан посао, 
међутим повремени рад им се заснива на продаји 
расадника из пластеника који су, на жалост, прошле 
године били оштећени. Заједно са децом праве разне 
декорације за свадбе и празнике, као и домаћу 
зимницу. Покушавају на све начине да створе 
могућност за развој посла на земљишту од 50 ари 
које узимају у закуп и тако омогуће деци 
најпотребније. 
 

Породица не прима социјалну помоћ, само дечији 
додатак у износу од 7.200 динара. 
 

 
 

 
 

Млади родитељи Момчило и Душанка покушавају 
на све начине да обезбеде својој дивној деци удобне 
и топле кревете које заслужују. Наша помоћ би 
омогућила родитељима да створе нови и бољи свет 
за своју скромну децу. Стога донирајте у складу са 
могућностима! 
 

 
 

СЗС посетили 

Матиће  
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Чланови и пријатељи Хуманитарне организације 
Срби за Србе из Републике Српске у току мјесеца 
марта посјетили су још једну породицу и то овај пут 
породицу Кнежевић која живи у Оштрој Луци, а 
која се налази између Приједора и Санског Моста. 
Самохрана мајка Радана (55 година) подиже своје 
петоро дјеце Драго (21 годину), Николина (19), 
Видосава (17), Невена (14) и Ђорђе (12), док се отац 
породице већ неколико година налази на издржавању 
затворске казне и то због насиља у породици. 
 

 
 

Породица живи у јако тешким условима обзиром да 
већ шест година живе без струје и воде. Једино 
редовно примање које остварује породица је 90,00 
КМ по основу додатка за туђу његу и помоћ, а које 
прима мајка породице за издржавање најмлађе 
кћерке Невене, која је данак лошег живота, нажалост, 
платила добивши нападе епилепсије и од којих се 
сада лијечи. 

 
 

Чак и након што добију поменути додатак исти 
одмах прослиједе за мјесечне карте за аутобус, јер 
најстарије кћерке иду у средњу школу у Приједор. 
Да би се прехранили, мајка иде у надничење код 
осталих мјештана у селу, а узгајају и башту на свом 
имању. 
 

 
 

Као што смо и споменули велики проблем породици 
представља то што немају струју, те су и могућности 
за нашу помоћ значајно ограничене, стога ћемо овдје 
изнијети апел јединици локалне самоуправе и 
надлежним институцијама да покушају на неки 
начин да заобићу баријере и обезбиједе прије свега 
струју породици. 
 

А како су нам сами пренијели, највећи проблем 
поридици је тај што често оскудијевају у храни, тако 
да би куповина краве или коза много значила 
породици и ријешили би колико-толико овај горући 
проблем, док конкретнија помоћ не буде могућа.  
 

СЗС у посети 

Кнежевићима  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Републике Српске наставили су акцију 
обилазака породица са четворо и више дјеце, а 
следећа породица коју смо обишли је тренутно 
осмочлана, а ускоро и деветочлана породица 
Кузмановић из села Копривна код Модриче. 
Породицу Кузмановић чине отац Ђорђо (41) годину 
и мајка Драженка (36) и њихово шесторо дјеце 
Стојан (17), Горан (14), Стефан (12), Илија (8), 
Раденка (6) и Дражен (4), а како смо сазнали 
приликом посјете породица ускоро очекује и седмо 
дијете. 
 

 
 

За породицу Кузмановић смо сазнали од њиховог 
парохијског свештеника, господина Јадранка 
Стојановића који нас је и одвео код породице, а који 
пружа и изузетну подршку породици у шта смо 
могли да се увјеримо. 
 
 

 
 

Породица живи и спава у двије собе у породичној 
кући, а заједно са њима у кући живе још и Ђорђов 
отац и брат са породицом. Кућа у којој живе је доста 
неусловна, а обзиром да није завршена на неколико 
мијеста пробија влага. Такође, у кући не постоји 
купатило и приморани су да користе пољски ве-це, а 
ситуацију додатно отежава и то што немају довод 
воде. Да би се овај проблем ријешио и да би 
породици обезбиједили колико-толико условно 
купатило потребно је прво ископати бунар и онда 
приступити изградњи купатила. 
 

 
 

Но тешка, прије свега, материјална ситуација у којој 
се породица налази је само врх леденог бријега 
проблема ове породице, јер четири најстарија сина 
имају и здравствених проблема са бубрезима, 
вјероватно као последица живљења и одрастања у 
неусловној кући, а такође и великих преблема са 
говором јер им је онемогућен говор и између себе 
причају неким измишљени и само њима разумљивим 
језиком. 

СЗС у посети 
Кузмановићима 
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Тај проблем са говором који имају дјечаци 
свештеник Јадранко и Хуманитарна организација 
''Срцем за Модричу'' су покушали да ријеше 
обезбједивши логопеда чији рад полако почиње да 
даје резултате, но да би се говор скроз исправио 
потребан је дугогодишњи рад логопеда, а свештеник 
и хуманитарна организација су обезбиједили 
средства само до краја ове школске године, па овим 
путем упућујемо и позив другим хуманитарним 
организацијама и појединцима који у фокусу својих 
акција помоћи имају прије свега помоћ дјеци са 
здравственим проблемима, да се укључе и да 
покушају да обезбиједе средства за наставак 
третмана логопеда како би дјечаци до краја 
исправили говор и како би што боље могли да се 
укључе у социјализацију са својим вршњацима. 
 

 
 

Но без обзира на тешку ситуацију у којој се 
породица налази, као код већине породица које 
обилазимо примјетна је и велика благодат и радост 
међу дјецом, тако да смијеха и игре код њих нимало 
не мањка. 

 
 

Од редовних примања које породица остварује то је 
само 270,00 КМ дјечијег додатка који добијају од 
државе, а додатне приходе отац породице Ђорђо 
остварује надничењем код других људи и радом у 
шуми. Због великих трошкова које имају, да би прије 
свега преживјели, отац породице тешко да може да 
нађе редован и адекватно плаћен посао, па је због 
тога ослоњен себе и на свој рад. 
 

Од планиране помоћи, мишљења смо да би породици 
прво требало обезбиједити условне просторије за 
живот и то преграђивањем садашњих и доградњом 
најмање још једне просторије. Такође, значајна 
помоћ би се свакако огледала и у прављењу бунара и 
довода воде и изградњи купатила за породицу, а исто 
тако и обезбјеђивање машине за рад, у овом случају 
једног цјепача за дрва, којом би отац породице могао 
додатно да приходује за своју породицу. 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе ће се као 
и до сада трудити да у складу са својим 
могућностима што више помогне породици, а за то 
сте нам потребни баш ви. Свјесни да не можемо 
једним потезом да ријешимо све проблеме које имају 
породице, али да можемо да будемо јак вјетар у леђа, 
као и да само истрајним и континуираним радом и 
укључивањем што више људи у нашу хуманитарну 
мисију можемо да помогнемо што већи број 
породица и овај пут ћемо вас позвати да сходно 
својим могућностима подржите рад наше 
организације! 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС у посети 
Кузмановићима 
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Настављајући са акцијама посјете породицама које 
Хуманитарна организација Срби за Србе планира 
да помогне у току ове године, овај пут посјетили смо 
и једну породицу са територије Федерације Босне и 
Херцеговине и то породицу Крнета која живи у 
селу Засеок код Босанског Грахова, на самој 
граници Босне и Херцеговине и Хрватске. Породицу 
Крнета чине отац породице Саша и мајка Анђелка и 
њихова два сина Василије (2 године) и мала беба 
Вукашин од само шест мјесеци. Такође, у 
домаћинству заједно са њима живе још Сашини 
родитељи, а повремено и Сашин брат са својом 
породицом. 
 

 
 

Живот у Засеоку се не разликује много од живота у 
другим крајишким мјестима. Након што је село 
девастирано у последњем рату, само мали дио 
становништва је одлучио да се врати и колико-
толико обнови своје куће. Посао је доста тешко наћи, 
да не кажемо немогуће и да би људи преживјели 
морају се ослонити искључиво на себе и на свој рад. 

Тако и породица Крнета лишена свих редовних 
примања, а да подсјетимо у Федерацији БиХ не 
постоји систем помоћи породицама путем дјечијег 
додатка, узгаја башту у близини своје куће и баве се 
сточарством као главним извором прихода. 
 

 
 

Породица посједује једну краву, која им служи за 
задовољење личних потреба и посједује велико стадо 
од око 100 оваца. Велики проблем породици за 
ширења стада на око 200 оваца, а што је оптималан 
број за бављењем овчарством, представља то што 
немају адекватну шталу и тренутно су принуђени да 
овце држе по напуштеним и руинираним кућама, 
које су им власници који не живе више у њиховом 
селу уступили на кориштење. 
 

 
 

Обзиром на описану ситуацију наша помоћ 
породици би ишла у правцу изградње штале, а за 
помоћ су нам потребна значајна средства у оквирном 
износу од 12.000,00 КМ. Такође, обзиром да 
породица посједује трактор велика помоћ би се 
огледала и у виду набавке прикључака за трактор и 
то фрезе и рото-косе. 

СЗС код 

Крнета 
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Свако вријеме има своје хероје, а хероји нашег 
времена су свакако и чланови породице Крнета. 
Услед све већег негативног тренда одласка младих и 
читавих породица у земље западног свијета, који је 
последњих година све више присутан на нашим 
просторима, заиста је права ријеткост наћи млади 
брачни пар који је спреман да остане на свом 
огњишту и који је спреман да се искључиво својим 
радом избори за бољи живот своје породице. 
Морамо признати - херојски чин вриједан дивљења, 
за који је потребно много труда и одрицања. 
 

 

Породица Крнета 
 

Како се као организација трудимо да што више 
помажемо социјално угрожене породице, као и 
породице које живе на просторима гдје је опстанак 
нашег народа угрожен, то не сумњамо да ћете и овај 
пут препознати наш рад и подржати акције наше 
хуманитрне организације, јер породице као што је 
породица Крнета заслужују сваку и моралну и 
финансијску подршку! 

 

 

 

 

 
 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

СЗС код 

Крнета 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су породицу Лукић која живи у 
Горњој Румској код Шапца. Отац Божа и мајка 
Биљана подижу троје деце и живе са Божиним 
родитељима. Тамара има 12 година, Маријана има 
3 године, а мали Марко има 10 година и веома 
тешку болест - булозну епидермологију. Марко је 
дете-лептир: то су деца која захтевају много пажње и 
бриге, беспрекорне хигијенске услове, о њима се 
мора водити рачуна из минута у минут. 
 

 
 

Лукићи живе у удаљеном засеоку у кући која је у 
доста лошем стању. Отац ради сезонске послове, 
мајка не ради - води рачуна о деци, а једини сигуран 
приход име је додатак за туђу негу који месчно 
износи 27.000 динара. Деда Живослав има нешто 
земље коју породица обрађује за своје потребе, имају 
трактор тањирачу, краву, крмаче, 4 овце. 

 

Боре се Лукићи са великом снагом за сваки нови дан, 
али мали Марко им је највећа брига и њему су 
највише посвећени.  

За децу-лептире хигијена је и више од пола здравља - 
а Лукићи немају ни купатило! Имају воду, имају 
просторију намењену за купатило, али никада нису 
успели да га изграде. 
 

 
 

Дошао је ред на донаторе СРБИ ЗА СРБЕ да промене 
живот овој породици, а посебно малом Марку. 
Невероватна је његова ведра природа, за време 
посете он је непрекидно био насмејан, распoложен, 
задивљује љубав сестара за њега и како га чувају и 
пазе. Љубав ће победити све - па тако и Лукићи из 
дана у дан уз помоћ љубави побеђују све проблеме. 

 

 
 

Хајде да им заједно олакшамо живот. Потребан им је 
и нови намештај, можда и нешто стоке, нова пећ, 
кревети, али пре свега, најхитније: купатило. Поред 
све помоћи која им треба, највише ће им значити 
када виде да има добрих људи који брину за њихову 
судбину!  
Пређимо са речи на дела!  
Сви заједно за Лукиће! 

 

СЗС у посети  

Лукићима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе са 
поносом обавештава јавност да је успешно завршена 
акција помоћи породици Андолшек. Шесточлана 
породица која живи у селу Мрчајевци крај Чачка је, 
захваљујући бројним донацијама из целог света, сада 
добила велику помоћ! Отац Андреј и мајка Душица 
подижу четири кћери: Анђелу (21), Анастасију (18), 
Николету (16) и Стефану (11), а први пут смо их 
посетили у склопу велике акције Тројка из блока у 
Чачку прошле године. 

 

 
 

Након много рада и труда, упркос проблемима и 
искушењима, успешно смо завршили ову велику 
акцију! Уз помоћ бројних донатора, спонзора и 
техничких спонзора из Чачка, сређен је комплетан 
други спрат куће за ову дивну породицу!  
 
Од степеница којима се пење на спрат, преко 
зидова, ламината и плафона, до купатила и свих 
врата и прозора. Укупна вредност радова износила 
је 857.136 динара. 
 

 
 

 
 

Комплетно ново поткровље сада краси кућу 
породице Андолшек! Захваљујући свима који су 
донирали снови су сада постали стварност за ову 
породицу! Настављамо даље да се боримо за боље 
сутра за вишедетне породице! 

 

 
 

Организујемо још један турнир у брзом шутирању 
тројки у Чачку који је заказан за недељу 15. јул на 
главном градском тргу у Чачку! Укључите си ви - 
циљ је опет исти - помоћи породицама којима је 
заиста помоћ потребна! Сви по мало и учинићемо 
много! 

 

Помоћ за  

Андолшеке 

Помоћ за  

Андолшеке 



 
 
 

Месечни извештај за април 2018.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 18 

 

 
 

У току мјесеца априла, представници Хуманитарне 
организације Срби за Србе посјетили су још једну 
породицу са територије Федерације Босне и 
Херцеговине, и то овај пут петочлану породицу 
Шобот из села Бравско које се налази између 
Босанског Петровца и Кључа. Породицу Шобот чине 
отац породице Перо и мајка Сретанка и њихово 
троје дјеце Адријана (8 година), Дијана (7) и 
најмлађи Лазар (2). 
 

 
 

Шоботи живе у властитој кући, која је у рату била 
девастирана, као и већина кућа у селу, а отац 
породице Перо је успио некако да је обнови, тако да 
су оспособљене двије собе и купатило, но и оне 
захтјевају додатне радове. 
 

Ни у селу Бравско ситуација није ништа другачија 
него у осталим селима, редовног посла нема и људи 
да би преживјели морају да се ослањају на свој рад. 
Тако и породица Шобот узгаја башту и држи домаће 
животиње.  

Обзиром да се доста породица након ратних 
дешавања није вратила у село, Шоботи одржавају и 
њихова имања и узгајају башту на њима, а држе и 
овце, козе, живину и имају једног коња. 
 

 
 

 
 

Од редовних примања породица добија 105,00 КМ 
социјалне помоћи, а додатни приход отац породице 
остварује радећи сезонски у шуми. 
 

 
 

СЗС посетили 

Шоботе 
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Адријана, Лазар и Дијана Шобот 
 

 

На питање која помоћ би била најадекватнија за 
породицу, отац породице нам је рекао да би то био 
мотокултиватор са додатним приључцима: косом, 
фрезом и приколицом. Као што смо и навели отац 
породице одржава и друга имања чиме би могао 
додатно да приходује, а и да сакупља сјено за 
прехрану животиња, које је до сада углавном 
пропадало јер није стизао да га купи због сезонског 
посла у шуми, којег највише има када је и сезона 
пољских радова. Такође, значајна помоћ би се 
огледала и у сређивању постојећих просторија, а 
посебно купатила. 
 

 
 

Обзиром да се ради о заиста вриједној породици у 
шта смо се увјерили приликом посјете, а што 
доказује и то да су нам као потенцијалну помоћ 
тражили машине за рад, морамо се сви заједно 
потрудити да им у наредном периоду то и 
обезбиједимо и то уколико је могуће прије почетка 
љетне сезоне радова. 
 

Стога вас и овим путем позивамо да у складу са 
својим могућностима подржите рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе да би неопходна помоћ 
стигла на што више адреса. 
 

 
Породица Шобот 

 

 
 

 
 

СЗС посетили 

Шоботе 

СЗС посетили 

Шоботе 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Републике Српске обишли су и 
шесточлану породицу Ђокић из мјеста Врело које се 
налази у општини Шековићи. Породицу Ђокић чине 
отац породице Живојин и мајка Велка и њихово 
четворо дјеце Славен (23 године), Младен (19) и 
сестре близанке Валентина и Кристина (13). 
 

 
 
Ђокићи живе у властитој кући, коју су колико-
толико оспособили за живот, но идаље је у доста 
лошем стању, са старим намјештајем и техником, а 
немају ни купатило па су принуђени да користе 
пољски тоалет. Поред куће породица има и помоћни 
објекат у којем држе једну краву и коња и 20-так 
оваца.  
 
Такође, породица око куће посједује и земљиште од 
120 дунума (око 1.200 ари) које су једним дијелом 
претворили у башту и у воћњак, а остали дио 
користе за прехрану домаћих животиња које узгајају. 

 
 
Од редовних мјесечних примања породица остварује 
140,00 КМ дјечијег додатка, а остатак прихода 
родитељи и син Младен остварују надничењем код 
других људи и обрађујући не само своје већ и 
земљишта других људи. Такође, дио њиховог 
земљишта је под шумом па извлачећи дрва успију да 
себи обезбиједе огрјев за зиму, а продајом дрва исто 
зараде нешто новца. 
 

 
 
Поред тешке ситуације у којој се налазе, додатни 
проблем породици представља и болест најстаријег 
сина Славена који је нажалост ментално заостао. 
 
Но породица Ђокић не клоњава духовом и спремни 
су да својим радом обезбиједе бољи живот за себе и 
за своју дјецу. 
 

СЗС посетили 

Ђокиће 
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На питање која би им помоћ била најпотребнија 
одговорили су да би то била средства за рад. 
Обзиром да обрађују заиста велико своје земљиште, 
а и земљишта која су власници који су напустили ово 
село препустили њима за одржавање и да посједују 
шуму, најадрекватнија помоћ би свакако било 
обезбјеђивање механизације за рад, прије свега 
трактора са додатним прикључцима за обраду 
земљишта и за рад у шуми. Такође, обзиром да је 
Младен завршио средњу школу за вариоца и да жели 
да се бави тим послом у будћности, Младен је 
изразио жељу да му уколико је то могуће 
обезбиједимо један апарат за варење. 
 

 
 
Тешка ситуација вишечланих породица у селима која 
одумиру и на коју приликом наших посјета све 
чешће наилазимо мало кога оставља равнодушним. 

Већина захтјева за помоћ ових породица се не огледа 
у обезбјеђивању што комформнијег живота већ 
искључиво у набавци пољопривредне механизације и 
изградње помоћних објеката како ми могли што 
успјешније да се баве пољопривредом и да својим 
радом обезбиједе прије свега основне услове за 
живот. Ми као организација настављамо са акцијама 
помоћи овим породицама и трудимо се да истих 
акција помоћи у будућности буде што више, стога 
вас и овим путем позивамо да сходно својим 
могућностима подржите рад наше организације. 
 

 
 

 
 

 

СЗС посетили 

Ђокиће 
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У селу Дебеља на обронцима Златара, општина Нова 
Варош, живи породица Тртовић. Чланови 
Хуманитарне организације Срби за Србе посетили 
су их и затекли мајку у 9. месецу трудноће. Биће то 
њихово пето дете! Породицу тренутно чине отац 
Милош, мајка Горица, деца Андрија (9), Марија 
(8), Андријана (6) и Јелена (6). 
 

 
 

 

Дебеља је доста удаљено, али и прелепо село. 
Тртовићи су права сеоска здрава породица. 
Породица живи од социјалне помоћи, дечијег 
додатка и повремених послова које обавља домаћин. 
Држе и једну краву. Воду имају, али пошто је често 
нема принуђени су да пешаче и до два сата до 
природног извора. 
 

 
 

Оно што је највећи проблем ове породице је што 
живе скучено у 2 собице. Мајка и ћерка спавају у 
једном кревету, а у другом кревету буквално спавају 
отац и троје деце. Наиме, у истој кући живе 
Милошеви родитељи и његов брат са својом 
породицом. Купатило сви заједно користе. 
 

 
 

Тртовићи проводе ове дане у радосном ишчекивању 
принове, а ако Бог да да протекне све како треба од 
општине Нова Варош добиће 500.000 динара за пето 
дете. План им је од тог новца започну изградњу нове 
куће, а идеја наше организације је да се на то 
надовеже и помогне у складу са могућностима да се 
кућа доведе у стање да могу да се у њу уселе. 
Значила би им још једна крава, као и намештај. 

СЗС посетили 

Тртовиће 
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У току мјесеца марта и априла представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе из 
Републике Српске испоручили су вриједну помоћ 
седмочланој породици Штрбац из Босанске 
Крупе. Наиме, породици смо обезбиједили полован 
трактор у вриједности од  3.800 КМ и намјештај у 
вриједности од 2.881 КМ у виду шест кревета и 
плакара за ствари, а укупна вриједност помоћи је 
износила 6.681 КМ. 
 

 
 

Да подсјетимо, породицу Штрбац чине отац 
породице Миле (37) и мајка Нада (25) и њихово 
петоро дјеце, Милина три сина из првог брака 
Жарко (8), Горан (6) и Огњен (4), Надин син из 
првог брака Александар (7) и кћерка Николина (3) 
коју су стекли у заједничком животу. 
 

Породицу Штрбац су представници и чланови 

Хуманитарне органиације Срби за Србе из 
Приједора помогли већ у два наврата у склопу 
Божићних акција 2017. и 2018. године.  

Како је због економске неразвијености и због 
недостастатка радних мјеста на територији Босанске 
Крупе опстанак свог живља угрожен, а како 
породица једино надничењем код других људи 
успјева да оствари какав-такав приход и како се ради 
о изузетно вриједној породици одлучили смо се да 
породици обезбиједимо полован трактор. 
 

 
 

Такође, обзиром да имају петоро дјеце и да живе на 
скученом простору од 40-так квадрата, породици 
смо обезбиједили шест лежајева и плакар који су 
посебно израђени по мјери како би могли и додатно 
да ослободе простор за пристојно живљење. 
 

Од наше прве посјете до испоруке помоћи породици 
Штрбац прошло је нешто више од годину дана. 
Идаље, конкретнија помоћ у виду сређивања куће 
изостаје због још увијек неријешеног статуса 
земљишта на којем се кућа налази, но успјели смо 
да олакшамо живот породици обезбјеђивањем 
вриједне машине за рад и намјештаја. 
Такође, овом акцијом се и настављају акције 
обезбјеђивања радних машина породицама, а свакако 
да ће их у будућности бити све више. 
 

Да би усрећили још породица, најлакши начин за 
донирање из Републике Српске и остатка Босне и 
Херцеговине је да позовете број телефона 17763 и 
тиме донирате 2,00 КМ. 
 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС уручена 

награда 

Вредна помоћ 

за Штрпце 
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Хуманитарна организација Срби за Србе већ 7 
година за редом организује турнире у брзом 
шутирању тројки. Широм света познати спектакл 
Тројка из блока представио се по први пут и у 
Канади 2017. године. Два турнира која су 
организована захваљујући напорима волонтера Срби 
за Србе из Канаде прикупила су значајна средства. 
Турнир у Торонту омогућио је да се обезбеди  
помоћ за чак шест породица на Косову и 
Метохији! 

 

 
 

Братска љубав, брига и донације стигле су до оних 
којима су заиста најпотребније. Помогли смо 
породицама у укупној вредности од 1.415.000 
динара (11.940 евра) и свако ко је учествовао у 
турнирима Тројка из блока треба да буде поносан! 
Спонзори, донатори, технички спонзори, медијски 
покровитељи, шутери, драги гости - апсолутно сви 
који су учествовали извојевали су још једну велику 
победу против сиромаштва! И то чак шест великих 
победа!  

Није битно да ли знате да шутирате тројке или не, да 
ли сте спортски тип, да ли имате много или мало 
новца - битно је да вам је срце на правом месту. На 
тај начин, универзалним језиком хуманости, спорта и 
забаве, Тројка из блока наставља да нише победе за 
боље сутра! 

 

 
 

Заједно смо шутирали тројке и помогли породицу 
Јефтић Срећка из Рајановца. Овај поштени 
домаћин живи са супругом Сабином (32) и троје 
деце - сином Стефаном (8) и ћеркама Снежаном 
(10) и Саром (1) . 

 

Од сигурних примања имају само минималац од 11 
хиљада динара. Потребна им је била замена 
прозора и покућство, али једноставно никада нису 
успели да то заврше сами.  
 
Захваљујући донацијама добрих људи из далеке 
Канаде - њихова жеља постала је стварност. 
 

 
 

 
 

Стигла помоћ 

на КиМ 
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Уз нову столарију (улазна врата, собна врата и 
прозори) и покућство (сто, столице, кухињски 
елементи, дечији кревети на спрат, ормари и кауч) у 
укупној вредности од 2.400 евра стигла је и љубав и 
брига за своје ближње а то највише даје снаге 
онима којима је потребна! 

 

 

 
Друга породица коју смо помогли од два турнира је 
породица Светлане Крстић из Горњег Мочара. 
Ова мајка храброст живи са супругом Цветком 
(47) и петоро деце - Александар (22), Немања (20), 
Стефан (18), Анђела (16) и Теодора (3)! Ова жена 
која је истински борац, тражила је само 
грађевински материјал за шталу. 

 

Њена једина жеља била је нова могућност да још 
више ради за своју децу и да им обезбеди 
најосновније. Задивљујућа снага која је добила 
велику братску подршку из Торонта и Мисисаге. 
Захваљујући донацији од 2.000 евра Крстићи сада 
имају шталу у којој могу да држи нешто стоке и да 
на тај начин имају сваки дан млеко за своју дечицу! 

То значи да будућност више није тако сива - а за 
то се побринула екипа тројкаша из Канаде! 
 

 

Да Тројка из блока прелази са реча на дела уверио се 
и Стевановић Оливер из Кололеча. Самохрани 
отац, херојски подиже ћерку Анђелу (13) и сина 
Лазара (9) које је мајка напустила. Иако се породица 
распала, отац и последњим атомом снаге жели да 
се бори за своју децу. Потребна им је била 
набавка столарије за свој дом, а захваљујући 
поносним спонзорима, донаторима, техничким 
спонзорима и шутерима - помоћ је стигла. 
 
У вредности од 1.500 евра у кући су постављена 
нова улазна врата, собна врата и прозори, и сада 
им предстоје дани у нешто лакшим животним 
условима. 
 

 
 
Данијела (33) и Иван Пауновић (33) из Понеша 
подижу троје деце – Стефан (14), Санела (9), и 
Ивана (3). Ова породица прима косовску социјалну 
помоћ у износу од 100 евра и дечији додатак од 7.500 
динара. 
 
Потребно им је било реновирање куће, столарија, 
реновирање купатила, улазна врата. Ово су биле 
њихове жеље, а сада су те жеље остварене. То је 
једноставно осећај који ништа друго не може 
описати. Помоћи другима само зато што можете, а 
заузврат да вам хвала буде нечија срећа. 

Захваљујући Тројци из блока тај осећај сада 
познају многи у Канади. 
Захваљујући напорима добрих људи, кућа 
Пауновића је реконструисана у вредности од 2.000 
евра, од рекострукције купатила до столарије и 
улазних врата. Сада и Пауновићи знају шта значи 
Тројка из блока, и да су заправо и они победници 
наших турнира. 

Стигла помоћ 

на КиМ 
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Бојана (24) и Мирослав (25) Васић из села Извора 
живе са свекрвом Бисерком (51), девером Милошем 
(28), јетрвом Зорицом (33), заовом Весном (20), и 
четворо деце: Лана (8), Лука (6), Лена (3), Лара (4) 
који одрастају у срећи и љубави у великој породици. 
Шта више човек може да пожели од срећног 
детињства? 

 
Нажалост, данас може и то много. Хуманитарна 
организација Срби за Србе труди се да неке од тих 
жеља испуни. Васићи примају породичну пензију 
9.000. динара и социјалну помоћ 50 евра. Милош 
ради као ватрогасац за плату од 250 евра. Обрађују 
80 ари земље, труде се, боре се за сваки нови дан. 
Имају две краве и две козе. 
 
Потребан им је био грађевински материјал и 
санитаре за купатило као и столарија за кућу 
(улазна врата, собна врата и прозори) - сада су то све 
добили, у вредности од 2.000 евра. 
 

 

Породица Ристић Милисава (57) и његове супруге 
Светлане (42) живи у Стрезовцу. Син Јован (16) и 
ћерка Јована (15) брину се једно за друго и за своје 
родитеље. Породица прима социјалну помоћ 16.000 
динара и дечији додатак 5.000 динара. Зато се морају 
борити, па обрађују 50 ари земље и имају две краве. 
 

Потребна им је била набавка покућства и беле 
технике. Њихова жеља чула се до Канаде и тамо је 
испуњена. Свако по мало и учинили смо много - 
тројкаши су помогли и овој породици. 
 
Кућа им је сада опремљена са столицама, 
кухињским елементима, креветима, ормарима, 
теписима, фрижидером, електричним шпоретом, 
и веш машином у укупној вредности од 2.042 
евра, захваљујући пројекту Тројка из блока у 
Канади! 
 

 
Поздрав са турнира Тројка из блока у Канади 

 

 

Стигла помоћ 

на КиМ 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Републике Српске обишли су и породицу Ђурић 
која живи у селу Чатрња код Градишке. Родитељи 
Србољуб (38 година) и Андреа (31) имају чак 
осморо дјеце: Ведран (13 година), Бранко (12), 
Милица (10), Миљана (9), Живана (6), Лука (4), 
Лена (3) и Дуња (1). 
 
Ђурићи живе у властитој кући и посједују још 5,5 
дунума (око 55 ари) земљишта. Обзиром да дјеца 
расту и да се ствара потреба за већим животним 
простором, Ђурићи су подигли кредит како би могли 
да дограде још један дио куће, а такође добили су и 
донације од других организација у виду 
грађевинског материјала за наставак ових радова. 
 

 
 
Једино редовно примање које остварује породица је 
плата коју зарађује отац породице Србољуб радећи у 
локалној пилани, а породица ускоро очекује и 
остваривање права на дјечији додатак.  

Обзиром да посједују велико земљиште породица на 
њему сади башту, а поред свог обрађују и оближње 
земљиште које су им власници уступили и како би 
могли да прехране свиње које држе. 
 

 
Деца породице Ђурић испред штале  

у којој се гаје свиње 
 
 

Највећа помоћ Ђурићима би поред проширења 
животног простора било обезбјеђивање средстава за 
рад којим би отац породице могао додатно да 
остварује приход. Како се доста организација и 
парохијски свештених са пархоијанима заузело за 
рјешавање овог проблема, наша организација ће се 
фокусирати на набавку средстава за рад. 
Највриједнија помоћ би била трактор којим би отац 
породице могао да обрађује земљу и да иде 
повремено на рад у шуму. Такође, значајна помоћ би 
била и набавка мале бренте за обраду дрвета и 
циркулара са којим би отац породице Србољуб могао 
да производи палете и да продајом истих оствари 
додатни приход за породицу. 
 

 
 

СЗС посетили 

Ђуриће 
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Породица Ђурић је заиста породица вриједна сваке 
похвале и помоћи. У данашње вријеме када се 
већина родитеља одлучује да има једно или двоје 
дјеце, Ђурићи имају чак осморо. Но, као што смо и 
увидјели приликом наших посјета вишедјетним 
породицама, ове породице заиста требају велику 
помоћ. Најчешће лишене адекватне помоћи од 
институција система, породице су ослоњене саме на 
себе, као и на помоћ добрих људи који су спремни да 
помогну. 
 

 
Најмлађи члан породице - Дуња Ђурић 

 

 

 
 

 
 

 
 

Зато ћемо и овај пут позвати све људе добре воље 
да у складу са својим могућностима помогну 
породицу Ђурић, како би и ову акцију помоћи 
спровели успјешно! 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

СЗС посетили 

Ђуриће 
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Традиционалне награде града Београда 
најуспешнијима за прошлу годину уручене су на 
свечаности у Скупштини града 18. априла. Међу 
добитницима је и Хуманитарна организација Срби 
за Србе која је добила признање за Херојско дело 
помоћи угроженим српским породицама у 
Васкршњој акцији на Косову и Метохији. 
 

Испред Хуманитарне организације Срби за Србе, 
награду је примио председник организације у Србији 
господин Игор Рашула. Градоначелник Београда 
Синиша Мали и председник Скупштине града 
Никола Никодијевић уручили су награде града 
Београда свим лауретаима у 19 области за 2017. 
годину. 
 

Уједно, председник Хуманитарне организације Срби 
за Србе Игор Рашула, обратио се у име свих 
добитнка награде града Београда присутним 
гостима: 
 

 
Игор Рашула – председник Хуманитарне 

организације „Срби за Србе“ 

 
 

„Уважене даме и господо, 
 

Поверена ми је част да вам се обратим и захвалим у 
име свих добитника престижне награде града 
Београда најзаслужнијима за 2017. годину, а уједно 
желим да у своје лично име честитам на овом 
признању свим награђенима. 
 

Такође, у име Хуманитарне организације Срби за 
Србе коју представљам, свих њених чланова, 
донатора и пријатеља из Београда, Србије и широм 
света, желим да упутим речи захвалности на 
додељеној награди за херојско дело, у склопу 
Васкршње акције помоћи за 15 породица и 
њихових 45 деце на Косову и Метохији у укупној 
вредности од 3,2 милиона динара. 
 

Свако од данас награђених лауреата иза себе је 
оставио својеврсну задужбину – у култури, науци, 
филму, спорту, позоришту, музици, проналазаштву, 
медицини, образовању, новинарству, архитектури и 
стваралаштву. Београд, као задужбина наших 
предака, град је познатих задужбинара али и често 
заборављених задужбина, те сваке године препознаје 
и награђује своје нове задужбинаре, који свако у 
својим областима рада и доприноса ствара и оставља 
иза себе нове, веће или мање задужбине. 
 

Позивам све награђене добитнике да наставе са 
својим задужбинарским радом и након ове награде, 
јер ће тиме подстаћи друге наше суграђане да можда 
и они буду на месту награђених следеће године. 

Позивам све чланове, донаторе и пријатеље 
Хуманитарне организације Срби за Србе да 
својим херојским делима наставе да пружају 
помоћ породицама или боље речено витезовима 
нашег доба на Косову и Метохији – задужбини 
српског народа. 
Такође, позивам и све цењене госте овог свечаног 
скупа да након изласка из Старог двора, ако већ 
нису, пожуре да и сами постану задужбинари, јер 
''...Ако не можеш подићи цркву, можеш оправити 
чесму, посадити дрво украј пута, и гладнога 
нахранити, жеднога напојити, кандила у цркви 
запалити, или поклонити се светим ћивотима по 
нашим светим манастирима. Има сто начина да 
постанеш задужбинар. Изабери који хоћеш и 
можеш.'' Св. Владика Николаj Велимировић“ 

СЗС уручена 

награда 
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У петак 23. марта код наших пријатеља у News Bar-
y у насељу Браће Јековић одржана је Журка из 
блока. Прва најава нове сезоне борбе против 
сиромаштва на Вождовцу почела је веома успешно – 
уз помоћ много драгих гостију прикупљено је 
22.010 динара! Нова сезона пројекта који мења свет 
на боље почела је уз добру забаву, дружење и 
остварен племенит циљ. 
 

 
 

Велико ХВАЛА особљу и власнику News Bar-a, који 
од прошле године у свом локалу имају постављену 
нашу донаторску кутију. Гости који су имали 
прилику да се друже са нама на Журци из блока, 
могли су да сазнају основне информације о 
Хуманитарној организацији Срби за Србе и 
спортско-хуманитарном пројекту Тројка из блока. 
Сваки нови човек вреднији је од злата, тако да је и 
овај хуманитарни догађај, поред значајних средстава, 
и у том смислу – пун погодак.  
Од Бањалуке до Вождовца, у истом ритму удара – 
Журка из блока! 

 

 
 

Љубазно особље максимално је изашло у сусрет и 
дало све од себе да Журка из блока прође у 
најбољем реду. Врхунски ди џеј, професионални 
фотограф, искусни шанкери – прави ужитак за 
љубитеље доброг провода. 
 

 
 

Седма сезона пројекта Тројка из блока почела је још 
боље него претходна, која је оборила све рекорде. 
Боримо се за боље сутра на свим странама света! 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
свима који су одвојили време и новац и дошли да 
подрже још једну победу против сиромаштва! Мало 
по мало и учинићемо много! 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе наставља да 
организује догађаје широм света у склопу највећег 
пројекта Тројка из блока.  
Пратите наш Календар догађаја и постаните део 
наше хуманитарне мисије! 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Журка из блока 

- Вождовац 
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Нова сезона пројекта Тројка из блока започела је 24. 
марта, на годишњицу почетка агресије на нашу 
земљу. Симболично, наши момци у Источном 
Сарајеву, окупили су се да и делима покажу да нема 
предаје нису само речи. Уз помоћ 25 такмичара и 
много више драгих гостију, одржан је турнир Стони 
тенис из блока и прикупљено је укупно 147 КМ! 

 

 
 

Ово је само први хуманитарни догађај у низу који се 
планира у Источном Сарајеву. Вредна екипа СРБИ 
ЗА СРБЕ из овог града позива све суграђане да се 
укључе у велику борбу против сиромаштва! Сви по 
мало и учинићемо много! 

 

Играо се добар стони тенис, било је квалитетно 
дружење, много нових људи сазнало је за наше 
акције, а све је испратила и камера БН телевизије, 
на којој су наши момци гостовали у јутарњем 
програму дан пред турнир. Општа друштвена 
мобилизација, а све са циљем помагања породица са 
4 и више деце – у Републици Српској живи пуном 
снагом. Нема града који није чуо са Тројку из блока, 
и нема града који не би желео да буде домаћин. 
Источно Сарајево један је од рекордера по 
прикупљеним средствима и броју такмичара, као и 
општем квалитету турнира, посебно спортског 
садржаја. Нова сезона тек је почела, а већ много 
обећава! 

 
 
После неколико сати такмичења дошли смо до 
финала и три шампиона: ШАМПИОНИ:  

1. Сергеј Чаваркапа 
2. Марко Маунага 
3. Мирослав Трговчевић 

 

 
 

Најбољи играчи добили су вредне награде – пехар и 
златна медаља за прво место, а сребрна и бронзана 
медаља за друго и треће место. Оно што су сви гости 
добили не може се описати речима – осећај да сте 
стварно помогли онима којима је помоћ заиста 
потребна! Будите и ви део Тројке из блока! 

 

 

Стони тенис 

у И. Сарајеву 
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Рума се не предаје! После Пикада из блока у Пабу 
Харолд, запевале су Караоке из блока! У четвртак 
29. марта код наших пријатеља у кафеу Седам 
осмина, у распеваној атмосфери, прикупљено је 
5.500 динара за породицу Смуков!  
 
Још једном, са речи на дела, мало по мало – Румљани 
су показали да су ту и да борба траје. 
 

 
 

Не постоје мали и велики догађаји – сваки нови 
корак велики је корак до бољег сутра! Рума већ три 
године задивљује цео свет са својим несебичним 
залагањем, а ова година опет много обећава. У плану 
је још доста различитих окупљања, а све са циљем да 
се помогне породици Смуков. Велика мисија коју су 
Румљани узели на себе, уродиће плодом, све док се и 
даље људи сабирају око правих вредности. Рума је 
открила свима колико потенцијала  
 
Тројка из блока има – спремамо се за нови спектакл 
30. јуна! 

 
 

Рума је до сада на два турнира Тројка из блока, уз 
помоћ много поносних спонзора, донатора и 
техничких спонзора и медисјких покровитеља – 
прикупила скоро милион динара! Први турнир 
одржан је 2016. године, а други турнир на истом 
месту, и са још више снаге, 2017. године. Сезона 
пред нама је прави изазов за Румљане – да надмаше 
сами себе! 

 

 
 

 

Караоке из 

блока у Руми 
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Екипа СРБИ ЗА СРБЕ у Теслићу не мирује – 
отворили су сезону са турниром Фуца из блока, а 
сада настављају са активностима! У петак 30. марта 
у локалу Спорт кафе Кабинет одржано је 
такмичење Триатлон из блока! 16 екипа са укупно 
32 учесника, такмичили су се у стони фудбалу, 
пикаду и билијару. Прикупљено је 230 КМ за боље 
сутра за социјално угрожене породице са 4 и више 
деце! 
 

 
 

Друга сезона пројекта Тројка из блока у Теслићу, а 
седма сезона од 2012. – почела је боље него икад! 

Нижу се догађаји широм света, а већ их је заказано 
преко 100! Теслић најављује још изненађења пре 
централног турнира у брзом шутирању тројки који је 
заказан за 5. август! Будите и ви део Тројке из 
блока! Код наших пријатеља у Спорт кафеу 
Кабинет дошло је много драгих гостију који су се 
заинтересовали за нашу хуманитарну мисију. Теслић 
је прошле године поставио све рекорде по броју 
спонзора, шутера и прикупљеној помоћ, а ове 
године, на основу тих успеха, гради се још јача екипа 
људи. Сваки нови човек вреднији је од злата! 
 

Неколико сати трајало је такмичење у у три игре, а 
на крају смо добили и шест шампиона! Честитамо 
им, а захваљујемо се свима који су подржали још 
једну победу против сиромаштва! 

 

ШАМПИОНИ ТРИАТЛОНА ИЗ БЛОКА У 
ТЕСЛИЋУ: 

1. Двица и Кинг 
2. Софра и Сале 
3. Жеља и Папец 

 

Посебно хвала нашим поносним техничким 
спонзорима и медијским покровитељима на челу са 
особљем и власницима из екипе Спорт кафе 
Кабинет. Подршка угледних привредника и младих 
предузетника у сваком граду много нам значи, јер 
отвара простор за нове догађаје и нове сарадње! 

 

ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ:  
• Спорт кафе Кабинет 
• Нектар пивара 
• Копиграф 
• Графостил 
• Делта прес 

 

 

Триатлон из 

блока - Теслић 
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У суботу 31. марта, у спортском балону код Осме 
гимназије на Вождовцу, одржана је ALL STAR 
кошаркашка утакмица прве ИT лиге Србије. На 
полувремену утакмице терен је освојила чаролија 
Тројка из блока! На иницијативу оснивача 
кошаркашке ИT лиге, цео дан претворен је у 
хуманитарну акцију за борбу за боље сутра за 
угрожене вишедетних породица. Прикупљено је 
28.200 динара за помоћ породици Иличић из Рипња! 

 

 
 

Улаз на спортски дан била је донација у износу од 
300 динара, а више од 40 такмичара одлучило је да 
се опроба у брзом шутирању тројки. На тај начин, 
мало по мало – прикупљена су значајна средства и 
направљен још један корак ка срећнијем животу за 
самохраног оца Милорада и петоро малих 
Иличића!  Хуманитарна организација Срби за Србе 
представила је свој највећи пројекат – турнир у 
брзом шутирању тројки Тројка из блока. 
 

Мисија која је освојила свет у претходних шест 
година, наставља да шири активности! Још једна 
екипа озбиљних, младих људи који желе да помажу 
угроженим породицама постала је део борбе против 
сиромаштва! Кошаркашку утакмицу најбољих 
играча из осам компанија које чине ИТ лигу Србије – 
екипа Хардвер против екипе Софтвер – увеличали 
су у улози тренера екипа господин Милан Гуровић, 
први капитен кошаркашке репрезентације Србије, и 
Смоки Мардељано, лидер младе реп сцене региона. 
Они су унели забаву у такмичење, и водили екипе до 
тесног резултата 96:93 за Гуровићев Софтвер. 
 

 
Гуровић прави тактику са екипом Софтвер 

 

Смоки је учествовао у такмичењу у коме смо бацали 
тројке са пола терена, а шампион такмичења у брзом 
шутирању тројки Александар Радовановић 
опробао се један на један са Чичом у шуту са линије 
6,75. Софтвер и Хардвер су одиграли веома 
занимљив меч који је обиловао атрактивним 
потезима са обе стране. Било је неколико 
спектакуларних закуцавања, асистенција без 
гледања, као и прецизних шутева из даљине. 
Занимљиво је да се свака техничка грешка 
наплаћивала – и тај износ је одлазио у хуманитарне 
сврхе. 
 

Техничка грешка у хуманитрне сврхе – ово ће 
постати правило на свим утакмицама кошаркашке 
ИТ лиге Србије – донација у износу од 500 динара 
за помоћ породицама са 4 и више деце у оквиру 
спортско-хуманитарног пројекта Тројка из блока, 
који спроводи Хуманитарна организација Срби за 
Србе. МВП утакмице била је једина дама која је 
учествовала на овом мечу – Марија Ђорђевић. 
Иначе, из сваке екипе ИТ Лиге, у овој утакмици, 
учествовала су по три играча. 

Промоција 

пројекта „Тиб“ 
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Шутирали смо и тројке на полувремену са нашим 
драгим, новим пријатељима. У такмичењу је победио 
свако ко је учествовао. Нису се сви опробали, али 
велика већина је покушала. Ипак су сви гости били 
одушевљени што постоји организација попут СРБИ 
ЗА СРБЕ и већ се стварају нови договори. ИТ лига 
почеће да прати догађаје који се организују кроз 
пројекат Тројка из блока и да их на сваки начин 
подржава! 

 

 
 

У финале су ушли само најпрецизнији шутери, а 
подршку су им дали сви гости. Промоција турнира је 
успела – зато што су шутирали сви, од 3 до 103 
године, девојке, дечаци, девојчице, старији људи… 
Спортски балон постао је центар борбе против 
сиромаштва и за сат времена учињено је много! 

 

Шампионима Тројке из блока остаје пехар и медаље 
за успомену, а свим гостима који су се дружили са 
нама остаје диван осећај да су са својим малим 
донацијама много помогли онима којима је помоћ 
најпотребнија! 

 
 
 

ШАМПИОНИ ИТ Лиге турнира Тројка из блока: 
1. Радовановић 
2. Јосиповић 
3. Узелац 

 

 
 

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Промоција 

пројекта „Тиб“ 
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У суботу 31. марта у Новом Саду одигран је још 
један у низу турнир Пикадо из блока. Каспер Бар 
био је домаћин, а уз помоћ 40 такмичара и много 
драгих гостију прикупљено је 11.500 динара! Још 
један успех за боље сутра! Још један локал постао је 
део наше велике борбе против сиромаштва и много 
нових људи сазнало је за наше активности. 
 

 
 

Ово је највећи успех оваквих дешавања – шири се 
прича и јачају се редови хуманитарне армије СРБИ 
ЗА СРБЕ. Уз добар пикадо и сјајну забаву помажемо 
онима којима је помоћ најпотребнија. Тако 
једноставна идеја, а која осваја цео свет! Од 
кошаркашке лопте до пикадо стрелице – од свега 
правимо бољу будућност наше деце! 

Сјајна забава и сјајно дружење, са једним јасним 
циљем – помоћи онима којима је помоћ 
најпотребнија! Остало је још пуно времена до 
главног турнира Тројка из блока који ће бити одржан 
у мају у Новом Саду. 

 
 

Окупићемо се још много пута да помогнемо 
социјално угрожене породице са четворо и више 
деце. Идеја о уједињавању да бисмо помогли 
привукла је много људи свих генерација. 
 

Последња партија изазвала је много аплауза, и након 
много прецизних потеза добили смо три 
шампиона! Ипак, највећи победник турнира смо сви 
заједно због прикупљених средстава за социјално 
угрожене породице. Хуманост, спорт, забава – 
Пикадо из блока наставља да осваја! 

 

ШАМПИОНИ:  
1. Ненад Вујић Шоне 
2. Стефан Кременовић 
3. Горан Констатиновић 

 

 
 

Хвала свима који су одвојили време и дошли да 
постану део борбе за боље сутра! Посебно хвала 
вредним волонтерима који су изнели цео догађај. 
Захвалност дугујемо и поносним техничким и 
медијским спонзорима, на челу са Каспер Баром који 
су нам уступили простор за сјајан турнир у пикаду. 

Пикадо из 

блока у НС-у 
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У недељу 1. априла у Кафе бару Робин Худ на 
Вождовцу настављена је борба против сиромаштва! 
Пикадо из блока – уз помоћ 40 такмичара и много 
драгих гостију прикупљено је 11.500 динара и 100 
долара за боље сутра! 

 

 
 

Вождовчани су још једном надмашили себе – 
прикупљено је више средстава него на истом 
турниру прошле године. Тројка из блока у овом делу 
Београда ове године прикупљаће средства за 
породицу Иличић из Рипња. Мало речи, а пуно дела 
– то је идеја водиља Хуманитарне организације Срби 
за Србе, зато је и нова сезона Тројке из блока почела 
са мало приче, а много акције. Од кошаркашке лопте 
до пикадо стрелице – од свега правимо бољу 
будућност наше деце! 

 

После дуге и фер борбе добили смо три шампиона у 
пикаду, али највећи победник турнира смо сви 
заједно због прикупљених средстава за социјално 
угрожене породице.  

Овде ћемо још једном подсјетити да је од почетка 
сезоне на Вождовцу већ одржана Журка из блока као 
и Промоција Тројке из блока, а следећа три дружења 
су заказана за викенд 21/22. априла. Играће се ПЕС 
из блока у суботу у Game Pub-y, Пикадо из блока у 
недељу у Пабу Република, а Фуца из блока играће 
се током целог викенда на теренима на којима ће 
бити одржан и главни турнир Тројка из блока. 
Такмичење у брзом шутирању тројки заказано је 
за недељу 29. април од 16 часова на теренима код 
ОШ ,,Змај Јова Јовановић”. 
 

 
 

У одличној атмосфери у препуном локалу, борили 
смо се за много више од победничког пехара. Ипак, 
после добре спортске борбе, три шампиона понела су 
престижно одличје – медаље Тројка из блока и пехар 
за најбољег! 

 

ШАМПИОНИ:  
1. Сале 
2. Милош М. 
3. Слађа 

 

Посебно хвала нашем поносном техничком 
спонзору, компанији „Crofnas“ који су обезбедили 
првокласне крофне које су се продавале у 
хуманитарне сврхе. За донацију у износу од 100 
динара наши драги гости могли су да уживају у 
заиста посебним укусима крофне која је изгледала 
као кошаркашка лопта! Ово је уједно и најава нових 
активности које ћемо организовати под именом 
Крофна из блока. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Пикадо из 

блока - БГ 



 
 
 

Месечни извештај за април 2018.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 38 

 

 
 

У Бачкој Тополи у недељу 1. априла у кафићу Big 
Brother Plus одржан је хуманитарни турнир Пикадо 
из блока. Уз помоћ 25 учесника и много више 
драгих гостију прикупљено је 34.170 динара за 
социјално угрожене вишедетне породице! 

 

 
 

Играо се добар пикадо и уз добру забаву и дружење 
освојена је још једна победа против сиромаштва. 
Бачка Топола је стала у ред градова који се боре за 
боље сутра и већ се смишљају нове акције! Акцију су 
подржали и момци из Врбаса који су дошли у госте у 
великом броју и већ су заказали Пикадо из блока у 
Врбасу! Од кошаркашке лопте до пикадо стрелице – 
од свега правимо бољу будућност наше 
деце! Хуманост, спорт и забава три су вредности 
пројекта који мења свет на боље – а те вредности 
отварају сва врата! 

 

2018. година доноси много изазова за спортско-
хуманитарни пројекат Тројка из блока. Највећи 
пројекат Хуманитарне организације Срби за Србе, 
након рекордних успеха у 2017. години, ове сезоне 

мора оборити све рекорде и мора остварити много 
победа против сиромаштва!  
Позивамо све људе добре воље да постану део наше 
мисије – за почетак из Србије можете послати СМС 
поруку на хуманитарни број 7763 (цена поруке је 
100 динара за сва три оператера). НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

 

У одличној атмосфери у препуном локалу, борили 
смо се за много више од победничког пехара. Играо 
се пикадо 301 на испадање, нокаут фаза на 2 победе, 
а у финалу се играло на 3 победе. Велико хвала 
нашим пријатељима из Бачке Тополе, посебно 
љубазном домаћину Драгану Момчиловићу и 
особљу кафића Big brother plus и свим такмичарима 
и гостима који су подржали нашу хуманитарну 
мисију! Мало по мало и учинићемо много за светлију 
будућност социјално угрожених малишана! 

 

 
 

После добре спортске борбе, три шампиона понела 
су престижно одличје – медаље Тројка из блока и 
пехар за најбољег! 

 

ШАМПИОНИ ТУРНИРА ПИКАДО ИЗ БЛОКА У 
БАЧКОЈ ТОПОЛИ: 

1. Пањо 
2. Тувић 
3. Пајо 

 
Сјајна забава и сјајно дружење, са једним јасним 
циљем – помоћи онима којима је помоћ 
најпотребнија! Окупићемо се још много пута широм 
света да помогнемо социјално угрожене породице са 
четворо и више деце. Настављамо даље са борбом! 

 

Пикадо из 

блока-Б.Топола 
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Светски познати и признати спортско-
хуманитарни спектакл Тројка из блока се поред 
Европе убрзано шири и у градовима у САД. Ове 
године, по први пут, турнир је одржан у чувеном 
америчког граду забаве Лас Вегасу, у којем живи 
све већа српска заједница. Придружујући се Чикагу 
и Њујорку, Лас Вегас крајем марта се показао као 
сјајна комбинација за пријатно време и велики одзив 
локалних Срба. 
 

 
 

Пред почетак такмичења у брзом шутирању тројки, 
одржан је и кошаркашки турнир 3 на 3 који је 
окупио 12 такмичарских екипа. Кошарка, хуманост 
и забава - универзални језик који осваја! Цео дан био 
је посвећен спорту и добрим делима. 
 

После узбудљивих мечева пуних атрактивних потеза, 
Партизанске Тројке су у финалу победиле екипу 
Југо 45 и освојиле прву титулу Тројка из блока 3 на 
3 турнира. Престижна титула која ће их подсећати 
пре свега на велику хуманитарну акцију. Сви који су 
се такмичили били су шампиони у великој борби 
против сиромаштва! 

 
 

У главном делу такмичења, преко 40 такмичара је 
узело учешће у шутирању тројки са циљем 
прикупљања вредне хуманитарне помоћи за српске 
породице широм Балкана. Са три позиције шутирало 
се по пет лопти - добра стара забава позната свима 
широм САД. Тројке које се шутирају на нашим 
турнирима ипак се разликују од свих других. Свака 
нова тројка пун је погодак јер доноси боље сутра 
вишедетним породицама! 

 

 
 

Важно је истаћи да смо поред учесника из Лас 
Вегаса окупили и Србе из Њу Орлеанса, Лос 
Анђелеса и Чикага – све заједно преко 100 људи. 
Не постоје удаљена места и тешка путовања када 
знате шта вас чека на крају пута. Све људе доброг 
срца који су дошли на Тројку из блока дочекала је и 
испратила братска љубав, брига за ближњег свог и 
осећај да су помогли онима којима је помоћ заиста 
потребна! 

Прва „Тројка“ 

у Лас Вегасу 



 
 
 

Месечни извештај за април 2018.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 40 

 

 
 

На теренима Red Ridge парка владало је велико 
узбуђење и напетост како се турнир примицао крају, 
када је у узбудљивом финалу Петар Георгијев 
надмашио све учеснике и постао први победник 
турнира Тројка из блока у Лас Вегасу, а уједно и 
први победник у 2018. години. 
 

 
 

Друго место припало је Пеђи Лалићу, а треће 
Урошу Вуковићу. Честитамо победницима и свим 
учесницима. Апосолутно сваки тројкаш може с 
правом рећи да је победио! 

 

Први турнир Тројка из блока у Лас Вегасу је био 
велики успех по свим мерилима. Велика посећеност, 
сјајни учесници и дивна атмосфера. Посебну 
захвалност истичемо домаћинима турнира Миленку 
Мраковићу, Ивану Алексићу и Алекси Драганићу 
за сјајну координацију и организацију овог догађаја.  
Наравно, овај успешан турнир не би био толико 
успешан без огромне подршке наших спонзора: 
California Tree Service, Fox Freight, N-Radio и Café 
Prince, који су уз учеснике и госте турнира укупно 
прикупили $5,565 донација за помоћ социјално 
угроженим породицама и њиховој деци широм 
Балкана. 

 
 

 
 

Уз очекивања да ћемо се и следеће године окупити у 
још већем броју у Лас Вегасу, упућујемо велику 
захвалност српској заједници која нас је дочекала 
и угостила домаћински и братски. Испод заставе 
Тројка из блока наставићемо да освајамо далеке 
пределе Америке и да уједињујемо људе добре воље! 
Наша идеја - сви по мало и учинићемо много - 
постаје озбиљна и велика када нас се много уједини! 
САД имају највећи потенцијал српске дијаспоре и 
дошло је време да се овај потенцијал максимално 
искористи!  
 
Укључи се и ти! Постани део Тројке из блока! 

 

Прва „Тројка“ 

у Лас Вегасу 
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Одржан је још један у низу турнир Пикадо из блока, 
овог пута у београдском насељу Видиковац! У 
Играоници Банка на Велики Четвртак 5. априла, 
организован је хуманитарни догађај који је наставио 
сезону пројекта Тројка из блока у главном граду 
Србије. Уз помоћ 30 такмичара и много драгих 
гостију прикупљено је 9.240 динара за боље сутра 
за социјално угрожене породице! 

 

 
 

Сјајна забава и сјајно дружење, са једним јасним 
циљем – Пикадо из блока – још један пун погодак! 
Највећи успех оваквих дешавања – шири се прича и 
јачају се редови за нове победе. Играоница Банка је 
на пар сати постао поприште борбе против 
сиромаштва – сви гости, намерни и случајни, 
постали су део те борбе. 
Уз добар пикадо и сјајну забаву помажемо онима 
којима је помоћ најпотребнија. Тако једноставна 
идеја, а која осваја цео свет! Од кошаркашке лопте 
до пикадо стрелице – од свега правимо бољу 
будућност наше деце! 

 
 

 
 

Борба за престижно прво место у пикаду и за пехар 
Пикадо из блока трајала је до дубоко у ноћ. Велико 
интересовање за овај догађај напунило је локал и 
заиста су сви отишли кући као победници. 
Победници у једној великој борби против 
сиромаштва. 
 

ШАМПИОНИ ТУРНИРА ПИКАДО ИЗ БЛОКА: 
1. Шашави 
2. Борис 
3. Супер Марио 

 
Настављамо са активностима у Београду! У плану је 
још много окупљања! Сезона је тек почела!  
 
Подржите рад Хуманитарне организације Срби за 
Србе. 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Још један 

„Пикадо“ у БГ 
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У недељу, 8. априла када су све наше мисли и 
молитве окренуте ка прослављању најрадоснијег 
хришћанског празника Васкрса, нема лепшег од 
тога да се таква радост подели са другима. Посебно 
са онима који су жељни да се на тај најзначајнији дан 
удруже са једним циљем – да следеће године свако 
српско дете има најосновније услове за живот. Тако 
су се по први пут удружили и у Добоју људи доброг 
срца испод заставе Срби за Србе и Тројка из блока. 
 
Одржан је први турнир Пикадо из блока у Првој 
српској пивници у Добоју! Уз помоћ 20 такмичара и 
много више драгих гостију прикупљено је 165 КМ за 
боље сутра! 
 

 
 

Такав циљ је у данашњим условима тешко достижан, 
али док год постоје људи који својим знањем, 
ведрином и човекољубљем верују да циљ може бити 
остварен, постоје више него реалне шансе за то. 
Овакви турнири представљају први корак ка 
остваривању тог циља, јер поред материјалног дела 
којим се више него значајно доприноси, турнири 
служе и да успоставе и учврсте заједницу 
сличномишљеника, у којој ће се рађати све већи број 
креативних идеја, успоставити нова пријатељства и 
тиме ширити „ланац доброчинства“, што свакако 
представља једну од основних идеја Хуманитарне 
организације Срби за Србе. 
 
Што се тиче самог турнира, овог пута биле су 
довољне само стрелице и мета, како би се успешно 
организовало још једно хуманитарно вече. У 
радосној васкршњој атмосфери, погађајући у мету 
безброј пута, учесници су још једном показали шта 
значи погодити право у центар! Хвала свима и 
честитке победницима! 
 

 
 
ШАМПИОНИ:  

1. Стефан 
2. Милош 
3. Три фењера 

 
Најбољи играчи добили су вредне награде – пехар и 
златна медаља за прво место, а сребрна и бронзана 
медаља за друго и треће место. Оно што су сви гости 
добили не може се описати речима – осећај да сте 
стварно помогли онима којима је помоћ заиста 
потребна!  
Посебно хвала љубазном особљу и домаћинима из 
Прве српске пивнице. 

Пикадо из 

блока у Добоју 
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Највећи хришћански празник Васкрс 8. априла 
на Миљковцу прослављен је на турниру Пикадо из 
блока! У Coffee House-у и званично је почела борба 
против сиромаштва у овом делу Београда! Пикадо 
из блока отворио је прву сезону пројекта који мења 
свет на боље. Уз помоћ 40 такмичара и много 
драгих гостију прикупљено је 20.515 динара за 
боље сутра! 
 

 
 
Миљаковчани су показали да ће Тројка из блока у 
код њих у крају године прикупити значајна средства. 
Мало речи, а пуно дела – то је идеја водиља 
Хуманитарне организације Срби за Србе, зато је и 
прва сезона Тројке из блока у на Миљаковцу почела 
одмах са хуманитарним турниром у пикаду. Од 
кошаркашке лопте до пикадо стрелице – од свега 
правимо бољу будућност наше деце! 
Овај турнир је прошао сјајно, изнад свих очекивања 
и ако се по јутру дан познаје спрема се још једна 
рекордна година.Хуманост, спорт и забава три су 
вредности пројекта Тројка из блока и све три су 
засијале пуним сјајем на првом београдском турниру 
у пикаду. 

 
 

 
 
Занимљива ствар десила се и у самом финалу 
турнира: награде је поделило чак 5 такмичара! 
Златну медаљу однео је наш саборац и пријатељ 
Пера, али је пехар освојио најмлађи такмичар. И 
друга два места поделили су братски наши гости, па 
је тако турнир завршен у најбољем расположењу! 
 
Шампиони су апсолутно сви који су узели учешће у 
овом догађају. Спектакл на Миљаковцу је спреман. 
 

 

„Пикадо“ на 

Миљаковацу 
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Хуманитарна организација Срби за Србе је највећи 
хришћански празник обележила и са чак три 
догађаја. Пикадо из блока у Београду и прва акција, 
такође пикадо турнир, у Добоју у Републици 
Српској. Још један посебан догађај десио се у Руми – 
одржана је трећа по реду Васкршња туцанијада! 
Прикупљено је уз помоћ 80 такмичара и много 
више драгих гостију 14.900 динара за породицу 
Смуков! 
 

 
 
У строгом центру Руме око 15 часова почело је 
окупљање људи добре воље. Довољно је било понети 
осмех, срце пуно љубави и по једно јаје за такмичење 
у туцању.  
 
Наравно – највећи део такмичара била су сасвим 
мала деца која су се највише и обрадовала овом дану. 

 
 
Одзвањала је улица смехом и крцкањем јаја. Играло 
се један на један, и такмичење је врло брзо завршено. 
Трећа Васкршња Зоил опен туцанијада још једна је 
активност која најављује спектакл Тројка из блока 
који у Руми заказан за 30. јун. Тада ћемо шутирати 
тројке на популарним гето теренима, да још једном 
покажемо колико нас има који бринемо о другима! 
 

 
 
Најмлађи су се највише трудили да освоје пехар, 
тако је на крају и било. Деца су наша будућност! 
Свима је било пуно срце зато што су скупљена 
средства за помоћ породици Смуков.  
 
Наша дела довела корак ближе њихову светлију 
будућност. Наставићемо да се боримо за њих.  
 
Рума брине за своје комшије!  
Нема предаје! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Туцанијада у 

Руми 
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У четвртак, 12. априла, у ресторану „Ведрик” 
одржан је први Квиз из блока у Нишу. Ово је први 
хуманитарни догађај под таквим називом, који је 
спровела Хуманитарна организација Срби за Србе, у 
склопу пројекта Тројка из блока. Спој општег 
образовања и хуманости, дао је одличне резултате па 
је, уз учешће 15 екипа, укупно сaкупљено 30.270 
динара! 
 

 
 
Сваку екипу чинила су четири играча који су 
одговарали на по десет питања из седам области 
(историја, географија, општа култура, 
област изненађења (медицина), спорт, филм и 
музика). После сваке области, капитени екипа имали 
су могућност да одговарају на међупитања, а 
најуспешније екипе добиле су поклоне које су 
припремили наши поносни технички спонзори.  
Екипе које су учестовале на првом Квизу из блока 
су: „НеозбиљНИ”, „Клепсидра”, „Justicia”, 
„Хирамов кључ”, „Црни бомбардер”, „Србија”, 

„Стефана и Немања”, „Пионирски 
парк”, „Покемони”, „Младићи борови”, „БДЛ”, 
„Ускоро легални”, „Бивство”, „Четири кучкара” 
и „Људи ништа не знају”. 
 
У изузетно фер и „спортској“ атмосфери на крају 
самог такмичења, чак три екипе су делиле друго 
место са освојена 53 поена, у питању су биле екипе: 
„Пионирски парк”, „Људи ништа не знају” и 
„Ускоро легални”, па су те три екипе, како правила 
налажу, одговарале на по још пет додатних питања. 
Након ових пет питања, екипа „Ускоро легални” је 
имала два тачна одговора, те је заузела четврто место 
на турниру, док су екипе „Пионирски парк” и 
„Људи ништа не знају” поново имале изједначен 
резултат – по три тачна одговора. Након тога, ушло 
се у нову рунду, где је постављено једно питање, где 
смо коначно добили освајача другог места, екипу 
„Људи ништа не знају”. 
 

 
Победничка екипа Клепсидра – честитамо! 

 
ТЕХНИЧКИ СПОНЗОРИ турнира Квиз из блока: 

• Ресторан ,,Ведрик“ 

• „Корона – Ерго јастук” 
• Козметички салон „Медеја” 

• „Тепих центар” 
 
Овим хуманитарним турниром град Ниш је отворио 
пету сезону Тројке из блока, те се ускоро очекују 
нови хуманитарни догађаји који ће наставити да 
мотивишу племените Нишлије да дају свој допринос 
у борби против сиромаштва! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

Квиз из блока 

у Нишу 
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У недељу 15. априла одржан је први турнир Пикадо 
из блока у кафићу под именом Кафе Галерија у 
Врбасу. Уз 12 пријављених такмичара и неколико 
гостију сакупило се 5.000 динара за социјално 
угрожене породице. Мали, али врло неизвстан 
турнир допринео је атмосфери овог догађаја. 
 

 
 
Пикадо 301 играо се на две победе у нокаут фази, а 
финалисти су играли на три победе. Вођен 
вишегодишњим искуством, прво место је заузео 
Бранко Кнежевић. Друго место заслужио је Марко 
Узелац, а треће Милан Пањковић. Након ове 
акције Врбас је отворио врата за нове догађаје који 
ће се уз мало среће и организације одржати већ ове 
сезоне.  

Велико хвала пријатељима из Врбаса и Кафе 
Галерији што су омогућили да се одржи први 
хуманитарни турнир пројекта Тројка из блока у 
њиховом граду. 
 
У одличној атмосфери у препуном локалу, борили 
смо се за много више од победничког пехара. Ипак, 
после добре спортске борбе, три шампиона понела су 
престижно одличје – медаље Тројка из блока и пехар 
за најбољег! 

 

 
 
Турнир по турнир, акцију по акцију, будимо полако 
све крајеве наше Србије!  
 
Укључи се и ти у акције Хуманитарне 
организације Срби за Србе! 

 

 
 
БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА! 

Пикадо из 

блока - Врбас 
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У МАРТУ 2.020 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 2.020 порука, а од почетка 
акције укупно 109.223 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. 
....................................................................................................... 
 

У МАРТУ 1.194 ПОЗИВА НА 17763 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
Републици Српској покренула је почетком јануара 
2018. године националну кампању за помоћ 
социјално угроженим породицама широм Републике 
Српске и Федерације БиХ у сарадњи са мобилним 
оператерима Мтел, ХТ Еронет и БХ Телеком. 
Путем хуманитарног ПОЗИВА на број 17763 (са 
фиксне и мобилне телефоније) донирају се 2 
конвертибилне марке.  

У току марта пристигло је укупно 1.194 позива, а од 
почетка акције укупно 3.427 позива. 
 

 
 

Провизија из МТел мреже по позиву са фиксне 
телефоније износе 0,07 км, а са мобилне телефоније 
провизија по позиву износи 0,22 км. Провизија из БХ 
Телеком мреже је 0,1 км по позиву на терет 
позиваоца (укупно се позиваоцу наплаћује 2,1 км по 
позиву), а провизија ХТ Еронет мреже износи 0,2 км 
по позиву. 
................................................................................................................... 
 

 
 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Актовности 

током априла 
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Хуманитарни 

СЗС бројеви 
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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 
 

• Канцеларија Срби за Србе – Палмира 
Тољатија 5/III спрат (Нови Београд) 

• Бутик Отаџбина – Бункер –  
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) 

• Сликарски атеље и креативна радионица 
„Цвеће и умеће“ – Косанчићев венац 5/1 

• Printy Star – Никшићка 5/1 (Вождовац) 
• 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) 

• Бутик Београдски синдикат –  
Цара Душана 29 (Дорћол) 

• Факултет политичких наука –  
Јове Илића 165 

• Београдска пословна школа –  
Краљице Марије 73 

• ДИС маркет – Аутопут 18  
(аутопут за Шид) 

• 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) 
• Кафана Павле Корчагин –  

Ћирила и Методија 2а (Звездара) 
• Кафана Лимун жут – Димитрија Туцовића 

88 
• Кафана Мала Маца – Синђелићева 3 

(Врачар) 
• Клуб 17 – Јужни булевар 17 (Калуђерица) 
• Бане Наја Грил – Миће Радаковића 4ц 

(Земун) 
• Кафана Сељачка прича – Владетина 10 

(Палилула) 
• Кухиња Мистер Вок –  

Палмира Тољатија 5/1 (Нови Београд) 
• Бутик Хорус – Теразије 35 
• Кафић Паркић – Цвијићева 93 
• Beo Caffe – Првомајска 10 (Земун) 
• Caffe Codex – Господска 15 (Земун) 
• Кафе Фибоначи – Тршћанска 44 (Земун) 
• The Rolling Burrel Pub –  

Књегиње Љубице 26 (Дорћол) 
• Це Кафе – Милешевска 3 
• Пицерија Ортак – Првомајска 35 (Земун) 
• Ресторан Код Даче – Булевар Михајла 

Пупина 165 (Нови Београд) 
• Кафић M-Team – ТЦ Пирамида, Јурија 

Гагарина 151 а (Нови Београд) 

Донаторске 

кутије 
Донаторске 

кутије 
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• Кафић Блок гаража – Вождовачки кружни 
пут 17 а (Вождовац) 

• Ребус СДК – Булевар Зорана Ђинђића 105 
(Нови Београд) 

• Кафана Савски бисери –  
Јурија Гагарина 80б (Нови Београд) 

• Кафана Без имена – Руска 1 (Сењак) 
• Кафана Боем – Карађорђева бб 
• Пекара Гак – Исмета Мујазиновића 23 д 

(Нови Београд) 
• Црвена трафика – Булевар уметности 27а 

(Нови Београд) 
• Стрит кафе – Ада Циганлија 

 (код ресторана Језеро) 
• Ресторан Рад – Црнотравска бб (Бањица) 
• San food – Булевар Михаила Пупина 145 

(Нови Београд) 
• Кафе Семлин – Првомајска 10 ц (Земун) 
• Кафана Стара дама Блок 45 – Др. Ивана 

Рибара 115а (Нови Београд) 
• Caffe Pub Black Velvet – Далматинска 62 

(Палилула) 
• Кафе Барка – Булевар Зорана Ђинђића 99 

(Нови Београд) 
• Спортско удружење Астра – Булевар 

Краља Александра 89 (Звездара) 
• Играоница Банка – Луке Војводића 77 а 

(Церак) 
• Базени Queen – Житна 35 (Добановци) 
• Кафе Пауза – Војвођанска 85 (Сурчин) 
• Кафе бар Бела ружа – Сурчинска 9г 

(Ледине) 
• УР Цока и смешко – 27. марта 14 

(Палилула) 
• Сувенир шоп – Призренска 13  
• (Зелени венац) 
• УР Мита жар – Видоковачки венац 83а 

(Видиковац) 
• Паб Градска прича – Ђуре Јакшића 3 

(Стари град) 
• Кафе Маршал – Џона Кенедија 10 (Земун) 
• Козметолошки центар Ива Дерма – 

Капетан Мишина 20 (Дорћол) 
• Кафе паб Робин Худ –  

угао Војводе Степе и Боже Јанковића 
• ТЗР Шкундрић – Вожда Карађорђа 73 

(Јаково) 
• СТР Пили 1 – Бољевачка 6 (Јаково) 

• СТР Пили 2 – Браће Николић 1 (Јаково) 
• The Klemenca – Булевар Зорана Ђинђића 12 

г (Нови Београд) 
• Ћевабџиница Пинк Пантер – Љубинке 

Бобић 26 а (Бежанијска Коса) 
• УР Јован 1 – Исмета Мујазиновића 6а 

(Бежанијска Коса) 
• Кафе Блинк – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 184 (Нови Београд) 
• Сплав Гусар – Савски кеј бб  

(Нови Београд) 
• Кафе Фазон – Сердар Јанка Вукотића 1 

(Петлово Брдо) 
• Сплав Књаз – Савски кеј бб (Нови Београд) 
• Пекара 30 М&E – Булевар Михаила 

Пупина 141 (Нови Београд) 
• New’s bar – Браће Јерковић 134 (Вождовац) 
• Blue electronic – Палмира Тољатија 48 

(Нови Београд) 
• Agi Pasta Away – Змај Јовина 13 
• 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 25 а 

(Ледине) 
• Пицерија Boss MB – Сурчински пут бб 

(Ледине) 
• Сплав Сидро – Кеј ослобођења 1б (Земун) 
• Филолошки факултет – Студентски трг 3 
• Продавница пелета Сам – Г – Војвођанска 

407 ф (Ледине) 
• Кафе Пит стоп – Сурчински пут 6а(Ледине) 
• Копирница Лола – Краљице Марије 61 

(Звездара) 
• Ресторан Стари Мајдан Авала – Фрицка 

Лоха 80 (Бели Поток) 
• Кафе Hardy – Ђаковачка 9 (Звездара) 
• Кафе Ниво – Краљице Марије 61 (Звездара) 
• La vie et la surprise – Булевар Арсенија 

Чарнојевића 95 (Нбгд) 
• Пекара Смешко 038 – Краљице Марије I/3 

(Звездара) 
• Ресторан Тара – Зрењанински пут 151б 

(Борча) 
• Кафе My rules – Голубачка 9 (Црвени Крст) 
• Кафе Парк – Пожешка 61а 

Донаторске 

кутије 
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• Corner beer – Трговачка 18 (Жарково)  
•  Good food Vračar – Угао Г. Вучића и  
•    В. Илића (Звездара)  
•  Good food Z. Venac – Бранкова 1, плато  
•   (З. Венац)  
• Good food Nbgd– Маршала Толбухина 18г 

(Нбгд)  
•  Good food Bogoslovija–  

 Мије Ковачевића 9/1 (Богословија)  
• Good food Žarko– Трговачка 10 (Жарково)  
•  Агенција Призма – Господска 4 (Земун)  
•  Географски факултет – Војвођанска 1 

 (Земун)  
•  Пивница „Облак у панталонама“ – Бул. 

Краља Александра 77а (Звездара)  
• Ресторан Dragon – Кнеза Вишеслава 130 

(Видиковац)  
• Играоница Четворка – Вртларска 7б 

(Земун)  
• Ресторан Шапат – Бирчанинова 42  

(Савски Венац)  
• Brothers Pub – Трговачка 4 (Чукарица) 
• Silver bell Group – Таковска 1 (Палилула)  
• Технички преглед Арена експрес – Бул. 

Арсенија Чарнојевића (Нбгд)  
• АЦ Посеидон – Заплањска 16 (Браће 

Јерковић)  
• Кафана Боем – Карађорђева 8а (Савамала)  
• Кафе бар Cheers – Бул. Кнеза Александра 

Карађорћевића 17 (Сењак)  
• Бар Прохибиција – Карађорђева 8а 

(Савамала)  
• Пивница Колонија – Рељковићева 9 

(Канарево брдо)  
• Кафана Сипај не питај – Карађорђева 9 

(Савамала)  
• Балон Sportzon Звезда Ада – Ада 

Циганлија 5 (Чукарица)  
• Ресторан Восток 1 – Бул. Арсенија 

Чарнојевића 30а (Нбгд)  
• Кафе Ћошак – Вукасовићева 21н (Канарево 

брдо)  
• Кафе Хаус – Миљаковачке стазе 51б 

(Миљаковац)  
• Рохо бар – Борска 41е (Миљаковац)  
• Ресторан Катун – Хасанагинице 1 

(Миљаковац) 

• Кафе Coffe Maniac – Вукасовићева 63 
(Миљаковац)  

• Кафе Фењер – Васе Пелагића 5 (Сењак)  
• Рибарница Папалина – Косте Главинића 6 

(Сењак)  
• Пекара Чачанин – Борска 94 (Раковица)  
• Ресторан Чачанин – Борска 94 (Раковица)  
• Caffe DUB – Пилота Михаила Петровића 

53д (Видиковац)  
• Пивница Beertija – ТЦ Видиковац, Кнеза 

Вишеслава 63 (Видиковац)  
• Caffe Patrida – Кнеза Вишеслава 140 

(Видиковац) 
• Играоница Тројка – ЈНА 1а (Борча)  
• Кафе Куба – Кнеза Вишеслава 63 (ТЦ 

Видиковац)  
• Кладионица Олимп – Незнаног јунака 4 

(Дедиње)  
• Central Cafe – Трговачка 5 (Жарково)  
• Продавница Данди – Заплањска 57ђ (Браће 

Јерковић)  
• Кафић Спорт Актив – Заплањска 86в 

(Браће Јерковић) 

• Православни богословски факултет – 
Мије Ковачевића 11б (Богословија)  

• Кафе Зенит – Драгослава Срејовића 6з 
(Богословија)  

• Чорба кафе – Браће Крсмановића 5 (Сава 
мала)  

• Квант – Маршала Тита 237 (Добановци)  
• Коктел бар Коњарник – Устаничка 170е 

(Коњарник)  
• Роштиљ код Марета – Др Зоре Илић 

Обрадовић 15 (Коњарник)  
• Запа бар – Краља Петра 41 (Стари град)  
• Запа барка – Ушће бб (Ушће) 

 

НОВИ САД 
• Канцеларија Срби за Србе – СПЕНС, 1. 

спрат, Сутјеска 2 
• Рода Центар – Руменачка 150 
• Кафе Паб Ладовина – Лазе Телечког 3 
• Кафе Спорт Меџик – Подунавска 12 
• Ресторан Цер – Хероја Пинкија 138 
• Ципелград – Дунавска 8 

• Хогар – Крилова 6  
• Бербер шоп Бане – Милана Тепића 19 

(Ветерник)  

Донаторске 

кутије 
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• Спортисимо – Миленка Грчића 3а  
• Aqua Doria – Каменички пут бб  
• Кафе Коцка – Народног фронта 73  
• Кафе Панда – Балзакова 23  
• Спортски центар Десетка – Новосадског 

сајма  
• Кафић Каспер – Бул. цара Лазара 42 

 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
• Кафе бар Lavazza – Змај Огњеног Вука бб  

• Бифе Kibicfenster – Занатлијска 6  

• Теретана Matrix –  
       Булевар Константина  Великог 4  

• Caffe Kaffeteria – Светог димитрија 15  

• Сплав Круг – Мачвански кеј бб Мачванска 
Митровица  

• Кафе Талиа – Градски парк 2  

• Апотека Бела Ружа – Петра Прерадовића 
123  

• Апотека Бела Ружа – Арсенија 
Чарнојевића 16/8  

• Кафић Партизан – 1. Новембра 151 
Лаћарак  

• Кафе Мон Ами – Светог Димитрија 37  

• Златара Миладиновић – Трг николе 
Пашића 9  

• Кладионица Милионер – Шећер сокак 2а  

• Пекара Пекарац – Шећер сокак  

• Кафе бар Капана – Кузминска 1 

•  Прица Брица фризерски салон – Трг 
Николе Пашића бб  

• Кафе Капљица – Занатлијска 8  
• УР Индекс – Светог Димитрија 17 

 
ВРШАЦ 

• Пицерија Беба – Зелена пијаца бб 
 

СУБОТИЦА 
• Suins Sped – Гранични терминал Хоргош 

 

БАЧКА ПАЛАНКА 
• Кафић Жарден – Југословенске армије 

 

БАЧКА ТОПОЛА 
• Big brother plus – Сенћански пут 3 

• ОБРЕНОВАЦ 
• Пекара Код Жике – Војводе Мишића 119 
• СКЦ Обреновац – Краља Александра I 63 
• С Димитрије – Немањина 9 
• Gama car – Љубе Ненадовића 19/4 
• Пекара Код Жике 2 –  

Краља Петра I 42 локал 1 

 

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 

 

ШАБАЦ 
• Транском Платичево – Железничка бб, 

Платичево 
• Транском Јабука – Краља Милутина 22 
• Транском Бенска бара – Краља Петра 

Првог 3 
• Транском Чавић – Поцерска 6 
• Транском Мајур – Светог Саве бб, Мајур 
• Пашанац 1 брза храна – Карађорђева 57 
• Пашанац 2 брза храна – Масарикова 43 
• Пицерија Кухињица – Масарикова 135 
• Пивница Кум – Масарикова 15  
• Пекара Ранд-м – Краља Милутина 3/23а  
• Брза храна Цицибело 1 – Занатлијска 14  
•  Брза храна Цицибело 2 – Господар 

Јевремова 39 

 

ЛОЗНИЦА 
• Кафе бар Локал – Миодрага 

Борисављевића 3 
• Фризерски студио Image – Гимназијска бб 
• Фризерски салон Марко Поло – 

Карађорђева 5 
• Caffeteria Roma – Владе Зечевића 7  
• Миле Пром – Георгија Јакшића 14 

• Маркет Сјај 1 – Шабачки пут бб  
• Маркет Сјај 2 – Максима Горког 1  
• Ноћни бар Синдикат – Кнеза Милоша 2 

 

РУМА 
• Златара Garuda Gold – Железничка 3 

Донаторске 

кутије 
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• Кафана Ваш Вајат – Јове Негушевића 2, 
Пећинци  

• Пекара Див 39 – Партизанска 1, 
Крњешевци  

• Скупштина бар – Крњешевска 72, 
Шимановци  

• Фото Љубиша – Браће Видаковић 6а, 
Пећинци 

 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
• Књижара Моја књига – Првог српског 

устанка 130 
 

ЧАЧАК 
• Каспер школица спорта – Солунска 30 

 

КРАГУЈЕВАЦ 
• ТП Морава „Белошевац“ – 9. маја 88 
• ТП Морава „Звезда“ – Драге Тодоровић 12 
• ТП Морава „Мале Пчелице“ –  

Петра Драпшина 25 
• ТП Морава „Корићани“ –  

Крагујевачког батаљона 256 
• ТП Морава „Шумарице“ – 

Горњомилановачка 60 
• ТП Морава „Сунчани брег“ –  

Радета Милосављевића 2 
• ТП Морава „Наш углед“ –  

Гаврила Принципа бб, Лапово 
• ТП Морава „Робна кућа“ – Краља Петра I 

1, Лапово 
 

• ВРАЊЕ 
• Тумпе – Партизанска бб 
• Кафана Србија – Немањина 1 
• „Моје место“ – Партизанска 10 
• Кафе Бистро Нана – Партизанска 9 
• Ресторан „Код баке на ручак“ – Кнеза 

Милоша 15 
 

• КОСОВСКА МИТРОВИЦА 
• Кафе Bebоp -Краља Петра I 
• Кафе Moment– Краља Петра I 
• Кафе Inkognito– Краља Петра I 
• Пекара Moment – Краља Петра I 
• Кафе Луфт – Танаска Рајића бб 
• Пекара Moment 2 -Џона Кенедија бб 

• Пекара Moment 3 – Звечан 

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

ПАЛЕ 
• Канцеларија Срби за Србе –  

Српских ратника бб 
• Бутик Time out – Драгослава Јевђића бб 
• Маркет Зворничанка – Српских ратника 2 

 

ТЕСЛИЋ 
• Ресторан Лане – Светог Саве бб 
• Маркет Кошута – Првог Крајишког 

корпуса бб 
• Хотел Хајдучке воде – Планина Бори 
• Кафе бар Бриљантин – Чечава бб 
• ТЦ Злата – Доњи Ружевић бб 
• Пекара Ђекић 1 – Хиландарска бб, градска 

пијаца  
• Пекара Ђекић 2 – Карађорђева бб  
• Кафе бар Бумеранг –  

Стевана Синђелића бб  
• Теретана Максимус – Спортски центар 

Радолинка 
• Клуб Бродвеј – Првог Крајишког корпуса бб 

 

ВЛАСЕНИЦА 
• Хавана Паб –  Светосавска 72 
• ТЦ Зворничанка – Илије Бирчанина 24 

• КОЗАРСКА ДУБИЦА 
• Lounge Bar Marshall – Светосавска 3 
• Cafe Pink Lady – Проте Вујасиновића бб 
• Domino Caffe – Светосавска бб 
• Kafe bar Twins – Војводе Путника 50 
• Kafe Picasso – Михајла Пупина бб 
• The River Pub – Косовских јунака бб 
• Infiniti bar – Светосавска бб 
• Кафана Стари багрем – Светосавска 28 
• Пекара Марић – Војводе Путника 58  
• Пицерија Цезар – Светосавска бб 

• Роштиљница Силвестер – Светосавска бб 

 

ГРАДИШКА 
• Наш кафић – Милана Тепића бб 
• Фортунa – Видовданска  

(занатски центар Данило Борковић) 
 

Донаторске 

кутије 
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• ПРИЈЕДОР 
• Манастир Клисина – село Ништавци 

ПРЊАВОР 
• Индустри бар – Вида Њежића 
• Трокадеро бар – Занатски центар 1 

• БИЈЕЉИНА 
• Маркет Зворничанка – Сремска 1 

• БАЊАЛУКА 
• Кафе бар Принцип – Проте Николе 

Костића 34 
• Творница Паб – Трг Крајине 2 
• Asstar – Бранка Поповића бб 
• Cuba Libre – Бана Милосављевића бб 
• Double L – Мајке Југовића 20 
• Po Lule Duvana – Патре 3 
• Soho – Алеја Светог Саве 12 

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

              ЧИКАГО 
• Beograd CaffÉ – 2937 West Irving Park Road 
• Nada’s Deli & Bakery – 7316 West Lawrence 

Avenue, Harwood Heights 
• Црква Св. Николе – St. Nikola Church – 

4301 Prairie Ave., Brookfield 
• Lazich Deli – 7035 West Higgins Ave., 

Chicago 
• ABC Deli – 7701 Lawrence Ave., Norridge 

 

ВАШИНГТОН 
• Црква Св. Луке – St. Luka Church, 10660 

River Rd Potomac, MD 
 

ТОРОНТО 
• Bloor Optical – 2235 Bloor St. W., Toronto 

 
 

ХАМИЛТОН 
• Etno bar & grill – 125 Gailmont Dr, 

Hamilton, ON L8K 4B8 
 

ФРИДРИСХАФЕН 
• Храм Светих Српских новомученика – 

Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen 

ХЕРЦОГЕНАУЕР 
• Југословенски клуб – Langenzennerstr 1, 

91074, Hercogenaurah  
 

ВИРСЕЛЕН 
• Храм Светог Вазнесења Господњег – 

Tannenweg 14 , 52146 Würselen 
 

 
 

 
 

 

Донаторске 

кутије 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АПРИЛ 2018. 
 
1.       Lazich Deli /САД/ – $ 10 
2. Beograd Café /САД/ – $ 10 
3. Nada’s Deli & Bakery /САД/ – $ 31 
4. St. Nikola, Brookfield /САД/ – $ 10 
5. ABC Deli /САД/ – $ 32 
6. Никола Ј. /Србија/ – 500 дин. 
7. Дарко П. /Србија/ – 500 дин. 

(за Крајину) 
8. С.П. /Србија/ – 1.000 дин. 
9. Невена П. /Србија/ – 1.000 дин. 
10. Александар М. /Србија/ – 1.000 дин. 
11. Весна Ћ. /Србија/ – 1.000 дин. 
12. Горан Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
13. Срђан Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
14. Гордана С. /Србија/ – 1.000 дин. 
15. Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
16. Драгана Б. /Србија/ – 1.500 дин. 
17. Драгана Р. /Србија/ – 2.000 дин. 
18. Милена С. /Србија/ – 2.000 дин. 
19. Дејан Ч. /Србија/ – 4.000 дин. 
20. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
21. Бојан К. /Србија/ – 5.000 дин. 
22. Бранка С. и Марко М. /Србија/ – 5.000 дин. 
23. Агенција Крупа /Србија/ – 6.000 дин. 
24. ЗЗ Трлић Уб /Србија/ – 6.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
25. Пекара Код Жике /Србија/ – 8.950 дин. 

26. Пикадо из блока у 
Новом Саду /Србија/ – 11.500 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

27. Бојана С. /Србија/ – 12.000 дин. 
28. Пикадо из блока на 

Вождовацу /Србија/ – 11.500 дин.+$ 100 
(за пројекат Тројка из блока) 

29. Пикадо из блока у 
Бачкој Тополи /Србија/ – 34.170 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

30. Снежана Ј. /Холандија/ – 30 € 
31. Јелена Ђ. /Р. Српска/ – 10 КМ 

(за Косово и Метохију) 
32. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ 
33. Триатлон из блока у 

Теслићу /Р. Српска/ – 230 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

34. Жељко М. /Аустрија/ – 10 € 
35. Момчило В. /Аустрија/ – 10 € 

36. Милан М. /Хрватска/ – 10 € 
37. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 € 
38. Саша Ц. /Француска/ – 15 € 
39. Гордана /Аустрија/ – 20 € 

40. Од једне САМОсвесне жене угроженим 
људима /Холандија/ – 20 € 
(за Васкршњу акцију) 

41. Данијела К. /Р. Српска/ – 20 € 
(за Косово и Метохију) 

42. Синиша А. /Аустралија/ – 20 € 
43. Анонимно /САД/ – 25 € 

44. Од једне САМОсвесне жене угроженим 
људима /Холандија/ – 30 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

45. Од једне САМОсвесне жене угроженим 
људима /Холандија/ – 30 € 
(за Влајковиће из Параћина) 

46. Небојша И. /Аустралија/ – 30 € 
(комби за српску децу у Сребреници) 

47. Небојша И. /Аустралија/ – 30 € 
(за Пржиће са Косова и Метохије) 

48. Аћим М. /Србија/ – 30 € 
(за Косово и Метохију) 

49. Валентина С. /Канада/ – 50 € 
50. Анонимно /САД/ – 70 € 
51. Владимир У. /УАЕ/ – 100 € 
52. Анонимно /Холандија/ – 200 € 
53. Анонимно /САД/ – 300 € 
54. Милена О. /Швајцарска/ – 5 CHF 
55. Мирослава А.Ф. /Швајцарска/ – 5 CHF 
56. М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF 
57. М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF 
58. Радојка С. /Немачка/ – 10 € 
59. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 € 
60. Александар Ж. /Немачка/ – 10 € 
61. Драган Ј. /Немачка/ – 10 € 
62. Даниела Р. /Немачка/ – 10 € 

(за Косово и Метохију) 
63. Александар П. /Немачка/ – 10 € 
64. Синиша Ј. /Немачка/ – 10 € 
65. Милош Л. /Немачка/ – 10 € 
66. Никола О. 99 /Немачка/ – 15 € 
67. Мира Д. /Немачка/ – 20 € 

(за Косово и Метохију) 
68. Татјана Б. /Немачка/ – 20 € 
69. Александар П. /Немачка/ – 20 € 
70. Данијела Б. /Немачка/ – 20 € 
71. Дејан С. /Немачка/ – 30 € 

Списак СЗС 

донатора 
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72. Миле К. /Немачка/ – 30 € 
73. Александар Л. /Немачка/ – 75 € 
74. Александар Танасић /Канада/ – $ 35 CAD 
75. Ирина Балабан /Канда/ – $ 50 CAD 
76. Биљана Цветковић /Канада/ – $ 50 CAD 
77. Сербоси Калгари /Канада/ – $ 120 CAD 

78. Benevity Community 
Impact Fund /Канада/ – $ 702,89 CAD 

79. iSerbApparel.com /САД/ – $ 10 
80. Милан Д. /САД/ – $ 10 
81. Зоран З. /САД/ – $ 15 
82. Срђан Г. /САД/ – $ 15 
83. Радоман /САД/ – $ 15 
84. Ненад М. /Аустралија/ – $ 25 
85. Марко Г. /САД/ – $ 25 
86. www.snd-us.com /САД/ – $ 25 
87. Г.Т. /САД/ – $ 50 
88. Здравко Д. /САД/ – $ 50 
89. Vozi Inc. /САД/ – $ 100 
90. Бистро cafe /Србија/ – 786 дин. 
91. Милош У. /Србија/ – 1.000 дин. 
92. Марко Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
93. Ивана С. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Апостоловиће из Прешева) 
94. Саша Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
95. Радмила Л. /Србија/ – 1.000 дин. 
96. Ђорђије Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
97. Пахуљица 82 /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Косово и Метохију) 
98. Биљана В. /Србија/ – 3.000 дин. 
99. Пашанац 1 брза храна/Србија/-3.850дин. 
100. Наталија П. /Србија/ – 6.000 дин. 
101. Балон за мали фудбал 

Маестро /Србија/ – 7.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

102. Euro 2001 Ваљево /Србија/ – 30.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

103. Бранко К. /Србија/ – 65.000 дин. 
104. Александар Ф. /Шведска/ – 50 SEK 
105. Александар Р. /Италија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
106. Драган Г. /Аустралија/ – $ 20 AUD 

(за породицу Смуков код Руме) 
107. Горанка В. /Аустралија/ – $ 20 AUD 

(за породицу Смуков код Руме) 
108. Немања М. /Немачка/ – 20 € 
109. Соња Т. /Немачка/ – 20 € 
110. Недељко Ц. /Канада/ – 20 € 

111. Далиборка Ђ. /Италија/ – 20 € 
112. Бошко Р. /Шведска/ – 25 € 
113. Бранка Ј. /Аустралија/ – $ 50 AUD 
114. Димитрије В. – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
115. Владимир М. /Србија/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
116. Снежана С. /Шведска/ – 500 SEK 

(за породицу Смуков код Руме) 
117. Дијана М. /Р. Српска/ – 20 КМ 
118. Анонимно /САД/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
119. Борис П. /Р. Српска/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
120. Јована Д. /Немачка/ – 30 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
121. Радмила К. /САД/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
122. Борис П. /Р. Српска/ – 10 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
123. Анонимно /Аустрија/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
124. Марко К. /УАЕ/ – 70 € 
125. Анонимно /Аустрија/ – 15 € 
126. Весна П. /Норвешка/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
127. Анонимно /Србија/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
128. Б. Б. /САД/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
129. Анонимно /Француска/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
130. Анонимно /Шведска/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
131. Милица Б. /САД/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
132. Нена Н. /САД/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
133. Анонимно /Холандија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
134. Радан Ж. /САД/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
135. Анонимно /Шведска/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
136. Уна В. /УАЕ/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
137. Анонимно /Србија/ – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
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138. Анонимно /Немачка/ – 150 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

139. Велибор Д. /Шведска/ – 15 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

140. Жарко К. /САД/ – 30 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

141. Невена Ђ. /В. Британија/ – 10 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

142. Бојана Д. /Канада/ – 70 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

143. Јелена М. /Канада/ – 30 € 
(за Крајину) 

144. Анонимно /Србија/ – 3 € 
145. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
146. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
147. Милош С. /САД/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
148. Анонимно /САД/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
149. Борко Ж. /Шведска/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
150. Иван Ј. /САД/ – 50 € 
151. Фамилија Илишић /Шведска/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
152. Данијела и Младен С. /САД/ – 100 € 
153. Данијела и Младен С. /САД/ – 50 € 
154. Анонимно /САД/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
155. Породица Ката /Аустрија/ – 30 € 
156. Душан Ј. /Србија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
157. Анонимно /Холандија/ – 25 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
158. Сања Ћ. /УАЕ/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
159. Николина П. /Аустралија/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
160. Анонимно /Италија/ – 10 € 
161. Милутин Н. /Србија/ – 30.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
162. Никола Н. /Србија/ – 12.000 дин. 
163. Анонимно /Србија/ – 10.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
164. Љубица Н. /Србија/ – 6.000 дин. 

165. Караоке из блока у 
Руми /Србија/ – 5.500 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

166. Анонимно /Србија/ – 5.000 дин. 
167. Euroslag /Србија/ – 5.000 дин. 
168. Татјана И. /Србија/ – 5.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
169. Транском Чавић /Србија/ – 3.860 дин. 
170. Хрвоје Ј. /Србија/ – 2.400 дин. 
171. Марко Р. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
172. Марко Р. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
173. Никола Ц. /Србија/ – 2.000 дин. 
174. Мирјана Ј. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
175. Марко /Србија/ – 2.000 дин. 
176. Маја К. /Србија/ – 2.000 дин. 
177. Немања А. /Србија/ – 2.000 дин. 
178. Раде В. /Србија/ – 1.400 дин. 
179. Никола Р. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
180. Никола З. /Србија/ – 1.000 дин. 
181. Младен Р. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
182. Вук М. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
183. Невена Д. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
184. Никола Г. /Србија/ – 1.000 дин. 
185. Данијел Б. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
186. Тијана М. /Србија/ – 1.000 дин. 
187. Породица Станојевић/Србија/-1.000дин. 

(за породицу Лујанов код Алибунара) 
188. Виктор Г. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
189. Јовица И. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
190. Анђелко Ћ./Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
191. Василије и Јована Б./Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
192. Јелена Р./Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
193. Милош М. /Србија/ – 1.000 дин. 
194. Ивана Г./Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
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195. Дејан Х. /Србија/ – 1.000 дин. 
196. Ђорђе П. /Србија/ – 800 дин. 
197. Младен М. /Србија/ – 664 дин. 
198. Борислав П./Србија/ – 540 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
199. Бојана Ј. /Србија/ – 500 дин. 
200. Дејан Ж./Србија/ – 500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
201. Марко М. /Србија/ – 500 дин. 
202. Марија Т./Србија/ – 500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
203. Бранко М. /Србија/ – 500 дин. 
204. Михајло Ј./Србија/ – 500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
205. Владан П./Србија/ – 500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
206. Зорица Ш./Србија/ – 500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
207. Јелена С./Србија/ – 500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
208. Стефан Д. /Србија/ – 400 дин. 
209. Бојан Л. /Хрватска/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
210. Мирјана К. /Немачка/ – 30 € 
211. Сања С. /САД/ – 8,5 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
212. Новак Б. /Србија/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
213. Жељко И. /Србија/ – $ 10 

(за породицу Смуков код Руме) 
214. Дина Ј. /Србија/ – 10 € 
215. Чедомир М. /Р. Српска/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
216. Милош Р. /Србија/ – 1 € 
217. Дарис К. /Србија/ – 1 € 
218. Зоран З. /Србија/ – 3 € 
219. Дарко Ж. /Србија/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
220. Наталија Т. /Србија/ – 30 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
221. Наталија Т. /Србија/ – 30 € 

(за породицу Лујанов код Алибунара) 
222. Анонимно /Холандија/ – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
223. Анонимно /Холандија/ – 100 € 
224. Анонимно /УАЕ/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
225. Филип Ј. /В. Британија/ – 50 € 

226. Анонимно /Шведска/ – 30 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

227. Анонимно /Словенија/ – 10 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

228. Анонимно /Оман/ – 50 € 
229. Анонимно /Србија/ – 15 € 
230. Саша И. /Шведска/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
231. Небојша Р. /Аустрија/ – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
232. Срби у Кини /Кина/ – 1.490 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
233. Илија К. /САД/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
234. Дајана Г.Ф. /САД/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
235. Слободан Д. /САД/ – 150 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
236. Анонимно /Аустрија/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
237. Никола Ђ. /САД/ – 100 € 
238. Анонимно /Немачка/ – 5 € 
239. Анонимно /В. Британија/ – 10 € 
240. Небојша Ј. /Аустралија/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
241. Катарина С. /Француска/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
242. Ксенија П. /Хрватска/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
243. Анонимно /САД/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
244. Анонимно /Црна Гора/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
245. Анонимно /Србија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
246. Дејан,Лука и Матеја Р. Аустралија/ – 100€ 

(за породицу Смуков код Руме) 
247. Анонимно /САД/ – 70 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
248. Драган Д. /Аустралија/ – 50 € 
249. Анонимно /УАЕ/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
250. Гордана Б. /Аустралија/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
251. Свјетлана Ж. /САД/ – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
252. Милан С. /Аустрија/ – 40 € 
253. Бојан Ћ. /Аустрија/ – 10 € 
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254. Банијац /Исланд/ – 20 € 
255. Никола П. /Аустрија/ – 1 € 
256. Тихомир Б. /Италија/ – 10 € 
257. Никола Н. /САД/ – 900 € 
258. Spartan Studios /Србија/ – 13 € 
259. Николина К. – 10 € 
260. Остоја Г. – 10 € 
261. Радован М. /Аустрија/ – 10 € 
262. Душан Р. – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
263. Тања М. /Швајцарска/ – 24,5 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
264. Вељко Г. – 11,95 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
265. Породица Радић  – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
266. Мирко Р. /Словенија/ – 50 € 
267. Cases 3in1 – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
268. Тадислав П. /Немачка/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
269. Катарина Ј. /Немачка/ – 20 € 
270. Војислав П. /Шпанија/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
271. Марко М. /Аустрија/ – 50 € 
272. Милица К. /Аустрија/ – 5 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
273. Вук Р. /Аустрија/ – 35 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
274. Миљан В. /Аустрија/ – 2 € 
275. Зорица С. /Аустрија/ – 10 € 
276. Сузана Г. /Аустрија/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
277. Суад Х. /Аустрија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
278. Далибор Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
279. Кафе бар Бриљантин /Р. Српска/ – 77 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
280. Александар Г. /Швајцарска/ – 10 CHF 
281. Љубо и Славка М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
282. Јово Д. /Швајцарска/ – 20 CHF 
283. Мартина С. /Швајцарска/ – 20 CHF 

(за породицу Смуков код Руме) 
284. Живана М. /Швајцарска/ – 30 CHF 
285. Винка Т. /Швајцарска/ – 30 CHF 

(за Р. Српску и Косово и Метохију) 
286. Ружица Д. /Швајцарска/ – 45 CHF 

287. Горан Д. /Швајцарска/ – 100 CHF 
(за породицу Смуков код Руме) 

288. Аlisza B. /Немачка/ – 10 € 
289. Горан К. /Немачка/ – 15 € 
290. Сања С. /Немачка/ – 15 € 
291. Анонимно /Немачка/ – 20 € 
292. Борис и Десанка В. /Немачка/ – 30 € 
293. Ивана В. /Немачка/ – 30 € 
294. А. Грујичић /Немачка/ – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
295. Жељко Драгичевић /Канада/ – $ 20 CAD 

(за породицу Смуков код Руме) 
296. Биљана Цветковић /Канада/ – $ 20 CAD 

(за породицу Смуков код Руме) 
297. Јулиана Окука /Канада/ – $ 30 CAD 

(за породицу Смуков код Руме) 
298. Зоран Манојловић /Канада/ – $ 100 CAD 

(за породицу Смуков код Руме) 
299. Радмило Ковињало /Канада/ – $ 100 CAD 

(за породицу Смуков код Руме) 
300. Душица Ивановић и 

Зоран Вујановић /Канада/ – $ 100 CAD 
(за породицу Смуков код Руме) 

301. Сања Цветановић /Канада/ – $ 100 CAD 
(за породицу Смуков код Руме) 

302. Немања Б. /Црна Гора/ – 10 € 
303. Милош П. /Црна Гора/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
304. Борис К. /Црна Гора/ – 200 € 
305. Abbvie /САД/ – $ 20 
306. Драгана Н. /САД/ – $ 25 
307. Предраг П. /САД/ – $ 25 
308. Nick J. /САД/ – $ 25 
309. Милорад Б. /САД/ – $ 50 
310. Живко Т. /САД/ – $ 100 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
311. AT&T /САД/ – $ 188,2 
312. Facebook донације од 

19 донатора /САД/ – $ 620 
313. Биљана Б. /САД/ – $ 15 
314. Жељка Б. /САД/ – $ 25 
315. Јулија Д. /САД/ – 23,63 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
316. Александра К. /САД/ – $ 30 
317. Слободан Ј. /САД/ – $ 100 
318. Дарко П. /САД/ – $ 25 
319. Вања С. /САД/ – $ 20 

(за породицу Смуков код Руме) 
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320. Драгиша С. /САД/ – $ 20 
321. Марина А. /САД/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
322. Г.Т. /САД/ – $ 25 

(за породицу Смуков код Руме) 
323. Максим Р. /САД/ – $ 25 
324. Илија Б. /САД/ – $ 50 
325. Тихомир Б. /САД/ – $ 100 
326. Душан Ц. /САД/ – $ 20 

(за породицу Смуков код Руме) 
327. Ђорђе В. /САД/ – $ 30 
328. Драгана П. /Канада/ – $ 20 CAD 

(за породицу Смуков код Руме) 
329. Славиша К. /САД/ – $ 25 
330. Зоран С. /САД/ – $ 25 
331. Тања Ј. /САД/ – $ 25 
332. Владан С. /САД/ – $ 10 
333. Илија Б. /САД/ – $ 100 

(за породицу Смуков код Руме) 
334. Тихомир Е. /САД/ – $ 20 
335. Жељко Д. /САД/ – $ 30 
336. Дејан Д. /САД/ – $ 30 

(за породицу Смуков код Руме) 
337. Милан М. /САД/ –  $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
338. Породица Буквић /САД/ – $ 30 

(за породицу Смуков код Руме) 
339. Васил К. /САД/ – $ 20 

(за породицу Смуков код Руме) 
340. Слађана Ц. /САД/ – $ 20 

(за породицу Смуков код Руме) 
341. Милан М. /САД/ – $ 100 

(за породицу Смуков код Руме) 
342. Гордана С. /САД/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
343. Немања М. /САД/ – $ 40 
344. Анонимно /САД/ – $ 20 

(за породицу Смуков код Руме) 
345. Маја С. /САД/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
346. Драгана Б. /САД/ – $ 25 
347. Милош Г. /САД/ – $ 40 

(за породицу Смуков код Руме) 
348. Никола М. /САД/ – $ 101 
349. Драган С. /САД/ – $ 100 

(за породицу Смуков код Руме) 
350. В.Д. /САД/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 

351. Владимир Ч. /САД/ – $ 30 
352. Александар Ђ. /САД/ – $ 25 

(за породицу Смуков код Руме) 
353. Мирослав С. /САД/ – $ 50 
354. Јована Р. /САД/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
355. Владо П. /САД/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
356. Ана Е. /САД/ – $ 10 

(за породицу Смуков код Руме) 
357. Славко З. /САД/ – $ 20 
358. Борка Г. /САД/ – $ 200 

(за породицу Смуков код Руме) 
359. Милан Д. /САД/ – $ 50 
360. Јасмина Ј. /САД/ – $ 50 
361. Милица З. /САД/ – $ 100 

(за породицу Смуков код Руме) 
362. Марика Ц. /САД/ – $ 40 

(за породицу Смуков код Руме) 
363. Никола И. /САД/ – $ 10 
364. Милан Р. /САД/ – $ 50 
365. Маја Б. /САД/ – $ 25 
366. Ивана М. /САД/ – $ 30 

(за породицу Смуков код Руме) 
367. Весна К. /САД/ – $ 50 

(за породицу Смуков код Руме) 
368. Раде К. /САД/ – $ 20 

(за породицу Смуков код Руме) 
369. Урош П. /САД/ – $ 100 
370. Бранислав и Ивана Буквић /САД/ – $ 100 

(за породицу Смуков код Руме) 
371. Милош П. /САД/ – $ 20 
372. Вељко С. /САД/ – $ 25 
373. Александра П. /Аустралија/ – 10 € 
374. Драган Ј. /САД/ – 20 € 
375. Дамњан Л.  – 30 € 
376. Good Food Z. Venac /Србија/ – 3.100 дин. 
377. Good Food Vračar /Србија/ – 6.100 дин. 

378. Пикадо из блока у 
играоници Банка /Србија/ – 9.240 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

379. Пикадо из блока на 
Миљаковцу /Србија/ – 20.515 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

380. Богдан П. /Р. Српска/ – 20 КМ 
381. Свијетлана С. /Р. Српска/ – 50 КМ 
382. Славиша С. /Аустрија/ – 10 € 
383. Породица Versteeg /Холандија/ – 10 € 
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384. Аца Ј. /Аустрија/ – 10 € 
385. Милка К. /Аустрија/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
386. Љубиша Ђ. /Аустрија/ – 30 € 
387. Богосав Р. /Аустрија/ – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
388. Александар М. /Немачка/ – 10 € 
389. Кристина К. /Немачка/ – 10 € 
390. Александра Ј. /Немачка/ – 20 € 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
391. Мирјана и Ранко С. /Немачка/ – 30 € 
392. Дарко С. /Немачка/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
393. Снежана С. /Немачка/ – 100 € 
394. Радован Г. /Немачка/ – 100 € 
395. Ален Хоџић /Србија/ – $ 15 CAD 
396. Милан Миличић /Канада/ – $ 100 CAD 
397. Ранко М. /САД/ – $ 20 
398. D&D International Importers /САД/ – $ 25 
399. Митра Г. /САД/ – $ 30 
400. Тамара Ј. /САД/ – $ 30 
401. Анонимно /САД/ – $ 50 
402. Бреза /САД/ – $ 50 
403. Лазар К. /САД/ – $ 50 
404. Никола С. /САД/ – $ 50 
405. Оливера М. /САД/ – $ 70 

(за породицу Смуков код Руме) 
406. Гордан И. /САД/ – $ 100 
407. Стефан Ј. /Србија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
408. Јелена М. /Канада/ – 30 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
409. Анонимно /Аустралија/ – 70 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
410. Синиша Д. /Аустралија/ – 70 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
411. Наташа Ћ. /Аустралија/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
412. Анонимно /Шведска/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
413. Милан К. /Аустралија/ – 70 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
414. Милан М. /Шведска/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
415. Анонимно /Аустралија/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
416. Јелена М. /Србија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 

417. Анонимно /Шведска/ – 100 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

418. Владан П. /Аустрија/ – 15 € 
419. Анонимно /Аустрија/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
420. Михаило Г. /Швајцарска/ – 50 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
421. Стефан Р. /Србија/ – 50 € 
422. Алекс М. /Аустралија/ – 100 € 
423. Горан П. /Немачка/ – 10 € 
424. Иво В. /Канада/ – 20 € 
425. Породица Нинковић/Аустралија/-59.87€ 

(за породицу Смуков код Руме) 
426. Анонимно /Аустралија/ – $ 25 AUD 

(за породицу Смуков код Руме) 
427. Ненад Т. /Аустрија/ – 10 € 
428. Данијел Т. /Аустрија/ – 10 € 
429. Анонимно /Аустрија/ – 20 € 
430. Ненад Б. /Немачка/ – 31,11 € 
431. Маријана К. /Аустрија/ – 20 € 
432. Синиша Ђ. /Србија/ – 5,45 € 
433. Мирослав Ј. /Србија/ – 300 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
434. Петар М. /Србија/ – 500 дин. 
435. Драгана Б. /Србија/ – 500 дин. 
436. Анка В. /Србија/ – 500 дин. 
437. Владан Ј. /Србија/ – 500 дин. 
438. Мирјана Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
439. Владимир П. /Србија/ – 500 дин. 
440. Мирјана В. /Србија/ – 590 дин. 
441. Александар К. /Србија/ – 500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
442. Спортско удружење  

Фитнес центар /Србија/ – 1.000 дин. 
443. Ненад М. /Србија/ – 1.000 дин. 
444. Ненад Н. /Србија/ – 500 дин. 
445. Ненад Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
446. Милорад М. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
447. Алекса Е. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
448. Александар Ж. /Србија/ – 1.000 дин. 
449. Ацо П. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Косово и Метохију) 
450. Андреа К. /Србија/ – 1.000 дин. 
451. Лазо Д. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
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452. Марина В. /Србија/ – 1.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

453. Далибор Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

454. Ксенија С. /Србија/ – 1.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

455. Бојан М. /Србија/ – 2.000 дин. 
456. Александар Ј. /Србија/ – 1.500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
457. Милица К. /Србија/ – 1.000 дин. 
458. Милош М. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
459. Зоран Т. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
460. Михајло Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
461. Јелена В. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
462. Павле К. /Србија/ – 2.000 дин. 
463. Лидија Р. /Србија/ – 3.500 дин. 
464. Немања Т. /Србија/ – 5.000 дин. 
465. Ивана М. /Србија/ – 5.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
466. Младен В. /Србија/ – 5.000 дин. 
467. Сузана Т. Ђ. /Србија/ – 6.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
468. Бранислав П. /Србија/ – 6.000 дин. 
469. Зоран П. /Србија/ – 3.630 дин. 
470. Петар З. /Србија/ – 3.000 дин. 
471. Ђорђе Г. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
472. Вељко Н. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
473. Анонимно /Србија/ – 7.000 дин. 
474. Транском Јабука /Србија/ – 4.550 дин. 
475. Радомир Н. /Србија/ – 3.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
476. Јелена М. /Србија/ – 2.500 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
477. Милован А. /Србија/ – 3.000 дин. 
478. Ивана И. /Србија/ – 3.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
479. Александар Ж. /Србија/ – 2.000 дин. 
480. Мадеко 2013 /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
481. Зоран Г. /Србија/ – 2.000 дин. 
482. Никола В. /Србија/ – 3.000 дин. 

483. Ђорђе П. /Србија/ – 6.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

484. Марко М. /Србија/ – 3.000 дин. 
485. Сергеј Ц. /Србија/ – 2.000 дин. 
486. Небојша С. /Србија/ – 2.500 дин. 
487. Милица Ч. /Србија/ – 6.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
488. Донаторске кутије /Србија/ – 34.935 дин. 
489. Миле Ј. /Р. Српска/ – 20 КМ 
490. Ненад Ф. /Р. Српска/ – 40 КМ 
491. Ранка С. /Р. Српска/ – 40 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
492. Бранко Г. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
493. Милица К. /Р. Српска/ – 50 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
494. Robin Van Dyk /Немачка/ – 10 € 

(за породицу Лујанов код Алибунара) 
495. Robin Van Dyk /Немачка/ – 10 € 
496. Анонимно /Италија/ – 50 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
497. Анонимно /САД/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
498. Анонимно /Словенија/ – 10 € 
499. Тихомир И. /Италија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
500. Марина М. /Аустрија/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
501. Анонимно /Немачка/ – 50 € 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
502. Гробари Обреновац /Аустрија/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
503. Марко М. /Србија/ – 15 € 
504. Анонимно /УАЕ/ – 30 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
505. Евангелина Ч. /Немачка/ – 50 € 
506. Немања М. /Србија/ – 15 € 
507. Милена и Милош С. /Канада/ – 30 € 
508. Томас Б. С. М. /Србија/ – 15 € 
509. Никола К. /Канада/ – 7 € 
510. Предраг М. /Аустрија/ – 43 € 
511. Драшко К. /Шведска/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
512. Драшко К. /Шведска/ – 50 € 
513. Бранислава Ц. /Француска/ – 70 € 
514. Никола Т. /Норвешка/ – 30 € 
515. Горан Г. /Швајцарска/ – 50 € 
516. Дијана Т. /Канада/ – 30 € 
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517. Д. Томић /В. Британија/ – 50 € 
518. Кристијан П. /Аустрија/ – 50 € 
519. Горан С. /Шведска/ – 30 € 
520. Суад Б. /Шведска/ – 10 € 
521. Горан Р. /Канада/ – 160 € 
522. Стефан В. /САД/ – 30 € 
523. Филип Л. /Шведска/ – 20 € 
524. Анонимно /Р. Српска/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
525. Анонимно /Р. Српска/ – 14 € 
526. Анонимно /Аустрија/ – 100 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
527. Анонимно /Аустрија/ – 100 € 
528. Анонимно /Аустрија/ – 100 € 
529. Анонимно/Аустрија/ – 100 € 
530. Љубинка Т. /Холандија/ – 20 € 
531. Јованка П. /САД/ – 100 € 
532. Алекса Дракул /Канада/ – $ 20 CAD 

(за породицу Смуков код Руме) 
533. Данило Ј. /САД/ – $ 20 

(за породицу Смуков код Руме) 
534. Анонимно /Немачка/ – 50 € 
535. Данијел Л. /Немачка/ – 20 € 
536. Мирослав С. /Немачка/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
537. Владана Ђ. /Србија/ – 100 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
538. Жељко Ш. /Србија/ – 300 дин. 
539. Никола Ј. /Србија/ – 800 дин. 
540. Никола П. /Србија/ – 1.000 дин. 
541. Вера И. /Србија/ – 1.000 дин. 
542. Александар Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
543. Дејан Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
544. Урош В. /Србија/ – 1.930 дин. 
545. West-Gradnja /Србија/ – 5.000 дин. 
546. Ино хит мењачница /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
547. Ергон /Србија/ – 7.500 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
548. Теодора Ј. /Србија/ – 9.450 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
549. Кик бокс клуб 

Синђелић /Србија/ – 10.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

550. Жељко Б. /Србија/ – 10.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

551. Васкршња Зоил опен туцанијада у 
Руми /Србија/ – 14.300 дин. + 5 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

552. Дејан П. /Србија/ – 170.000 дин. 
553. Elite Volleyball Acadamy /УАЕ/ – $ 27 
554. Шкорићи /УАЕ/ – $ 53 
555. Пеђа Петковић /УАЕ/ – $ 55 
556. Немања Видић /УАЕ/ – $ 55 
557. Срђан Поповић /УАЕ/ – $ 55 
558. Зорана Ђукић /УАЕ/ – $ 55 
559. Марко Кажић /УАЕ/ – $ 55 
560. Алекасндар Црнобрња /УАЕ/ – $ 110 
561. Владимир В. /Р. Српска/ – 5 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
562. Бранка К. /Р. Српска/ – 10 КМ 
563. Милош Г. /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
564. Пикадо из блока у 

Добоју /Р. Српска/ – 165 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

565. Милован М. /Аустралија/ – 10 € 
566. Анонимно /В. Британија/ – 10 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
567. Александар Р. /САД/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
568. Владимир и Катарина С. /Кина/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
569. Милош Н. /Аустрија/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
570. Далибор Т. /Аустрија/ – 20 € 
571. Бојан Р. – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
572. Анонимно /Швајцарска/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
573. Никола С. /Србија/ – 70 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
574. Милија М. /Русија/ – 100 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
575. Даца Д.А. /УАЕ/ – 100 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
576. Милован 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
577. Радинка С. /Швајцарска/ – 100 CHF 

(за породицу Смуков код Руме) 

578. Хуманитарни рођендан 
Љубице Ђ. /Немачка/ – 170 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

579. Јованка Галић /Канада/ – $ 20 CAD 
(за породицу Смуков код Руме) 
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580. Хелен Кесер /Канада/ – $ 100 CAD 
581. Милан З. /САД/ – $ 25 
582. Весна К. /САД/ – $ 25 
583. Никола Ј. /САД/ – $ 300 
584. Fox Freight /САД/ – $ 1.350 

(за пројекат Тројка из блока) 
585. California Tree Services /САД/ – $ 2.000 

(за пројекат Тројка из блока) 

586. Тројка из блока у 
Лас Вегасу /САД/ – $ 2.215 
(за пројекат Тројка из блока) 

587. Александар А. /Србија/ – 400 дин. 
(за Косово и Метохију) 

588. Јелена П. /Србија/ – 1.000 дин. 
589. Огњен Б. /Србија/ – 1.000 дин. 
590. Трифун Т. /Србија/ – 1.000 дин. 
591. Саша М. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
592. Синиша Т. /Србија/ – 20 € 

(за Крајину) 
593. Немања М. /Србија/ – 3.200 дин. 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
594. Јован П. /Србија/ – 4.000 дин. 
595. Бојан Ц. /Србија/ – 5.000 дин. 
596. А+М СТР Комисион /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
597. Кафе бар Робин Худ /Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
598. Мisa Jell /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
599. Независни синдикат радника 

ЈКП Водовод /Србија/ – 30.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

600. Кафана Корчагин /Србија/ – 34.850 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

601. VIP Mobile-СМС 7763/Србија/- 40.500 дин. 
602. Тројка из блока на 

Миљаковицу /Србија/ – 70.250 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

603. МТел-ПОЗОВИ 17763 /Р. Српска/ – 1.955,37 
КМ 

604. Никола С. /Црна Гора/ – 10 € 
(за Црну Гору) 

605. Анонимно /САД/ – 15 € 
(за породицу Лујанов код Алибунара) 

606. Јанко Ј. /Србија/ – 17 € 
607. Кристина Т. /Шведска/ – 20,23 € 
608. Анонимно /Аустрија/ – 30 € 

609. Анонимно /Шведска/ – 30 € 
(за Миљановиће код Обреновца) 

610. Породица Стојић /Аустралија/ – 50 € 
(за Лукиће из Горњег Јеловца) 

611. Анонимно /Србија/ – 50 € 
612. Душко Т. /В. Британија/ – 50 € 
613. Зоран Ћ. /Србија/ – 75 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
614. Мирјана Т. /Аустралија/ – 100 € 
615. Keimelmayr Speditions – und 

Transport /Аустрија/ – 500 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

616. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ – 20 € 
617. Горан А. /Немачка/ – 25 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
618. Раде Петрић /Канада/ – $ 20 CAD 
619. Младен Спирић /Канада/ – $ 30 CAD 
620. Rogers Communications 

Canada Inc. /Канада/ – $ 130 CAD 
621. Хелена У. /Канада/ – $ 15 
622. Матеја и Филип С. /САД/ – $ 15 
623. Јела Н. /САД/ – $ 15 
624. Nellie B. /САД/ – $ 50 
625. Драган Б. /Србија/ – 500 дин. 
626. Пивница Колонија /Србија/ – 560 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 

627. ЈАЗИП-обустава од пензија и 
зарада /Србија/ – 578 дин. 

628. Цицмил /Србија/ – 800 дин. 
629. Славомир Ж. /Србија/ – 1.000 дин. 
630. Милица Б. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
631. Игор Л. /Србија/ – 1.000 дин. 
632. Зоран Г. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
633. Кафе Coffee Maniac /Србија/ – 1.098 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
634. Мирко П. /Србија/ – 1.300 дин. 
635. Балон Sportzon Звезда Ада /Србија/ – 1.640 

дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

636. Никола Г. /Србија/ – 2.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

637. Анђа Р. /Србија/ – 2.000 дин. 
638. Весна П. /Србија/ – 2.000 дин. 
639. Јован А. /Србија/ – 2.000 дин. 
640. Снежана М. /Србија/ – 2.000 дин. 
641. Mabax аутопревозник/Србија/-2.160 дин. 
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642. Рохо бар /Србија/ – 2.440 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

643. Моје место /Србија/ – 2.800 дин. 
644. Кафе бистро Нана /Србија/ – 2.900 дин. 
645. Цветана Б. /Србија/ – 3.000 дин. 
646. Оливера С.Ч. /Србија/ – 3.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
647. Пекара Чачанин /Србија/ – 3.060 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
648. Кафе Фењер /Србија/ – 3.730 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
649. Кафе Ћошак /Србија/ – 3.945 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
650. Јамајка /Србија/ – 4.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
651. Ресторан Катун /Србија/ – 4.500 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
652. Стефан К. /Србија/ – 5.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
653. Ресторан Код баке на ручак /Србија/ – 

6.000 дин. 
654. Кафе бар Cheers /Србија/ – 6.560 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
655. Бранислав Ш. /Србија/ – 10.000 дин. 
656. Пекара Пире /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
657. С Маркет /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
658. Gosi International /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
659. Пекара Код Жике /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
660. Про Паша Тим /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
661. Caffe Dub /Србија/ – 2.930 дин.+50€+ $20 
662. Coffee house /Србија/ – 10.320 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
663. Влада Марсеј /Србија/ – 11.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
664. Вишебој из блока, Пивница 

Beertija /Србија/ – 13.950 дин.+10 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

665. Пикадо из блока у 
Шапцу /Србија/ – 15.900 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

666. Урош Барац из Вашингтона моји 
знаш ти добор који /САД/ – 24.430 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

667. Анонимна донација преко навијачке 
групе Таурунум бојс /Србија/ – 1.000 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

668. Фудбалски клуб Љубић/Р. Српска/-30 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

669. Журка из блока у 
Прњавору /Р. Српска/ – 1.018,53 КМ 
(за пројекат Тројка из блока) 

670. Анонимно /Аустралија/ – 5 € 
(за Пржиће са Косова и Метохије) 

671. Анонимно /Аустрија/ – 10 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

672. Борис П. /Шведска/ – 10 € 
(за породицу Лујанов код Алибунара) 

673. Анонимно /Канада/ – 10 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

674. Анонимно /Италија/ – 10 € 
675. Димитрије Т. /Србија/ – 10 € 
676. Анонимно /Србија/ – 15 € 
677. Анонимно /САД/ – 20 € 
678. Дражен П. /Аустрија/ – 20 € 

(за развој и јачање СЗС организације) 
679. Б.С. /Аустрија/ – 30 € 
680. Анонимно /Аустрија/ – 30 € 
681. Исидора В. /САД/ – 40 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
682. Никола Б. /Р. Српска/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
683. Милан Ш. /Р. Српска/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
684. Немања Р. /Р. Српска/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
685. Душан Ј. /Р. Српска/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
686. Били Питон /Шпанија/ – 50 € 

687. Пикадо из блока у 
Грацу /Аустрија/ – 353,5 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

688. Винка Т. /Швајцарска/ – 20 CHF 
(за породицу Смуков код Руме) 

689. Данијела М. /Немачка/ – 10 € 
690. Драган З. /Немачка/ – 10 € 
691. Радован Г. /Немачка/ – 100 € 

692. Лидија Боројевић и 
Jeff Maclarty /Канада/ – $ 40 CAD 
(у сећање на Јована Зиројевића) 
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693. Ангелина и Данило 
Рачић /Канада/ – $ 50 CAD 
(у сећање на Јована Зиројевића) 

694. Игор Г. /Норвешка/ – 50 NOK 
(за породицу Смуков код Руме) 

695. Марина П. /Норвешка/ – 50 NOK 
696. Сара П. /Норвешка/ – 95 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
697. Зорица Н. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
698. Бобан В. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
699. Милена Б. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
700. Марија С. /Норвешкла/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
701. Светлана Т. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
702. Светлана Ц. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
703. Гордана И.Х. /Норвешка/ – 100 NOK 
704. Дејан С. /Норвешка/ – 100 NOK 
705. Јелена Б. /Норвешка/ – 100 NOK 
706. Александра Л.Ј. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
707. Божидар Б. /Норвешка/ – 100 NOK 
708. Лела М. /Норвешка/ – 100 NOK 
709. Милица Б. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
710. Милош Г. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
711. Мирјана В. /Норвешка/ – 100 NOK 
712. Драган П. /Норвешка/ – 100 NOK 
713. Данијела П. /Норвешка/ – 100 NOK 
714. Дино М. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Гачиће код Приједора) 
715. Сања Б. /Норвешка/ – 200 NOK 
716. Бојана З. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за Лукиће из Горњег Јеловца) 
717. Вања Л.С. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
718. Ненад С. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
719. Јована В. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
720. Здравко Ж. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
721. Душан В. /Норвешка/ – 200 NOK 

722. Данка В. /Норвешка/ – 200 NOK 
(за породицу Смуков код Руме) 

723. Звездан С. /Норвешка/ – 200 NOK 
724. Гордана Г. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
725. Жељана Г. /Норвешка/ – 200 NOK 
726. Душан В. /Норвешка/ – 200 NOK 
727. Душан В. /Норвешка/ – 200 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
728. Сања Л. /Норвешка/ – 200 NOK 
729. Матија Т. /Норвешка/ – 200 NOK 
730. Звездан С. /Норвешка/ – 200 NOK 
731. Бојан Р. /Норвешка/ – 200 NOK 
732. Роберт Ћ. /Норвешка/ – 250 NOK 
733. Саша М. /Норвешка/ – 300 NOK 
734. Милена Н. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
735. Биљана Л. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
736. Биљана Д. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
737. Петар К. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
738. Наташа Р. /Норвешка/ – 300 NOK 
739. Сања З. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
740. Драгана К. /Норвешка/ – 300 NOK 
741. Марко Б. /Норвешка/ – 500 NOK 
742. Vuyas /САД/ – $ 15 
743. Данијел П. /САД/ – $ 25 
744. Милан Д. /САД/ – $ 25 
745. Драгомир С. /Канада/ – $ 50 
746. Гордана Н. /САД/ – $ 500 
747. Дејан Р. /Србија/ – 250 дин. 
748. Никола Ц. /Србија/ – 500 дин. 
749. Ведран Д. /Србија/ – 1.000 дин. 
750. Немања К. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
751. Данило Р. /Србија/ – 1.000 дин. 
752. Стево М. /Србија/ – 1.000 дин. 
753. Жељко Н. /Србија/ – 1.000 дин. 
754. Зоран М. /Србија/ – 3.000 дин. 
755. Владан А. /Србија/ – 3.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
756. Транском Бенска бара/Србија/-3.600 дин. 
757. Ронин /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
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758. Бабић превоз /Србија/ – 5.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

759. Аутоперионица 
Квантпанели /Србија/ – 5.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

760. Дејм Транс /Србија/ – 5.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

761. Smart Logistic /Србија/ – 5.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

762. Пикадо из блока у 
Врбасу /Србија/ – 5.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

763. Кетеринг плус /Србија/ – 6.000 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

764. Петар Ж. /Србија/ – 6.000 дин. 
765. Недељко Б. /Србија/ – 7.000 дин. 
766. Gama Car /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
767. Connect Šped /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
768. Елпинг са П.О. /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
769. Ipon Sistem /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
770. Ауто школа Бане /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
771. Ђукић ресторан /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
772. Arcadia Team /Србија/ – 15.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
773. Тројка из блока у 

Обреновцу /Србија/ – 23.190 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

774. Вишебој из блока у 
Пабу Република /Србија/ – 25.020 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

775. Квиз из блока у 
Нишу /Србија/ – 30.270 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

776. Фуца из блока на 
Вождовцу /Србија/ – 36.250 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

777. БХ Телеком – 
ПОЗОВИ 17763 /Р. Српска/ – 18 КМ 

778. Драган Р. /Р. Српска/ – 20 КМ 
779. Владимир Ђ. /Р. Српска/ – 20 КМ 

(за породицу Смуков код Руме) 
780. Игор Г. – 10 € 

781. Немања М. /Србија/ – 14 € 
(за Ракиће код Ваљева) 

782. Бојан Ш. /Србија/ – $ 40 
783. Велимир М. – 1 € 
784. Бојана С. /Аустрија/ – 8 € 
785. Данијела Ф. /Аустрија/- 10 € 
786. Balkan Ethno – 10 € 
787. Александар и Бранко Б./Словенија/- 10€ 
788. Синиша О. /Србија/ – 10 € 
789. Илија Т. /САД/ – 10 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
790. Дарио и Нада /Словенија/ – 10 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
791. Анонимно /Белгија/ – 10 € 
792. Тадислав П. /Немачка/ – 10 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
793. Татјана М. /САД/ – 10 € 
794. Радован А. /Немачка/ – 10 € 
795. Jewelry Brilliant /Србија/ – 10 € 
796. Анонимно /Катар/ – 10 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
797. Сава М. /Малта/ – 15 € 
798. Данка С. /Србија/ – 15 € 
799. Анонимно /Словнија/ – 15 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
800. Вучић В. /Словнија/ – 15 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
801. Радомир С. /Италија/ – 15 € 
802. Ристо М. /Немачка/ – 15 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
803. Јанко Ј. /Србија/ – 17 € 
804. Стефан Н. /Аустрија/ – 20 € 
805. Даниел Ц. /Аустрија/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
806. Анонимно /Немачка/ – 20 € 
807. Чедомир М. /Р. Српска/ – 20 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
808. Алекса А. /Швајцарска/ – 20 € 
809. Анонимно /Србија/ – 20 € 
810. Миодраг В. /Швајцарска/ – 25 € 
811. Дарко С. /Аустрија/ – 30 € 
812. Биљана М. /Аустрија/ – 30 € 
813. Сузана Г. /Аустрија/ – 30 € 
814. Тамара Л. /Норвешка/ – 30 € 
815. Милена Р.Ц. /Канада/ – 30 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
816. Анонимно /Немачка/ – 30 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 

Списак СЗС 

донатора 



 
 
 

Месечни извештај за април 2018.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 69 

 

817. Бојан С. /САД/ – 30 € 
(за породицу Смуков код Руме) 

818. Јован С. /Немачка/ – 40 € 
819. НЛСТД /Холандија/ – 50 € 
820. Владимир Л. /Србија/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
821. Анонимно /Канада/ – 50 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
822. Аћим М. /Србија/ – 50 € 

(за Косово и Метохију) 
823. Јован С. /Србија/ – 50 € 
824. Бојан Б. – 50 € 
825. Анонимно /Србија/ – 50 € 
826. Анонимно /Србија/ – 50 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
827. Милица А. /САД/ – 50 € 
828. Звездана С. /Немачка/ – 50 € 
829. Анонимно /В. Британија/ – 70 € 

830. Job Factory Personalservice 
Gmbh /Аустрија/ – 100 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

831. Марко /ЈАР/ – 100 € 
832. Анонимно /Аустралија/ – 100 € 

(за Косово и Метохију) 
833. Иван Г. /Србија/ – 100 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
834. Милош Н. /Аустралија/ – 100 € 
835. Анонимно /Бермуда/ –  500 € 
836. Vanessa G. /Швајцарска/ – 20 CHF 
837. М.П. /Швајцарска/ – 40 CHF 
838. Александар П. /Швајцарска/ – 50 CHF 
839. ElektroLife AG /Швајцарска/ – 1.000 CHF 

(за пројекат Тројка из блока) 
840. SZS 30 на 339 /Швајцарска/ – 3.154,5 CHF 

(од октобра 2017. – 1. фебруара 2018.) 
841. Бранко М. /Немачка/ – 10 € 
842. Зоран Р. /Немачка/ – 10 € 
843. Анонимно /Немачка/ – 20 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
844. Анонимно /Немачка/ – 20 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
845. Ивана В. /Немачка/ – 30 € 
846. Стеван П. /Немачка/ – 60 € 
847. Хелен Кесер /Канада/ – $ 100 CAD 
848. Милан Т. /Србија/ – 500 дин. 
849. Јелена С. /Србија/ – 500 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
850. Александар М. /Србија/ – 500 дин. 

851. Бранко М. /Србија/ – 500 дин. 
852. Милица Л. /Србија/ – 800 дин. 
853. Кладионица Олимп /Србија/ – 820 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
854. Кристина Л.М. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
855. Игор Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 
856. Дара Ђ. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
857. Немања М. /Србија/ – 1.000 дин. 
858. Бојана П. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
859. Марко Р. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
860. Лазар Б. /Србија/ – 2.500 дин. 
861. Бојана Б. /Србија/ – 2.500 дин. 

(за Косово и Метохију) 
862. Лидија М. /Србија/ – 3.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
863. Прохибиција /Србија/ – 3.490 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
864. Зоран С. /Србија/ – 3.500 дин. 
865. Статус 2 /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
866. Кафана Тајна /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
867. Кафе Трезор /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
868. Статус 2 /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
869. Ненад А. /Србија/ – 5.000 дин. 
870. Урош Б. /Србија/ – 5.400 дин. 
871. Пекара Код Жике /Србија/ – 5.400 дин. + 10 

£ 
872. Аrteco /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
873. Сипај не питај /Србија/ – 7.210 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
874. Миле Пром /Србија/ – 76.680 дин. 
875. Анонимно /Србија/ – 15 € 
876. Јована Н. /Аустрија/ – 50 € 
877. Јована Н. /Аустрија/ – 50 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
878. Новица В. /Швајцарска/ – 5 CHF 
879. Небојша Л. /Швајцарска/ – 8 CHF 
880. Дејан И. /Швајцарска/ – 10 CHF 
881. Далибор С. /Швајцарска/ – 50 CHF 
882. Породица Андрић /Швајцарска/ – 50 CHF 
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883. Пошаљи SZS на 81190 /Немачка/ – 242,5 € 
884. Драгана Т. /САД/ – $ 5 
885. Биљана Х. /САД/ – $ 10 

(за Ракиће код Ваљева) 
886. Владан С. /САД/ – $ 10 
887. Ана Е. /САД/ – $ 10 

(за Ракиће код Ваљева) 
888. Protecta El. Services /Аустралија/ – $ 15 
889. Никола О. /САД/ – $ 15 
890. Дарко М. /САД/ – $ 20 

(за Ракиће код Ваљева) 
891. Јована Ћ. /САД/ – $ 20 
892. Владимир М. /САД/ – $ 25 
893. Никола М. /САД/ – $ 25 
894. Марта С. /Канада/ – $ 25 
895. Срђан М. /САД/ – $ 25 
896. Бојан Ј. /САД/ – $ 25 
897. Саша С. /САД/ – $ 25 
898. Г.Т. /САД/ – $ 25 
899. Ранко М. /САД/ – $ 25 
900. Милан З. /САД/ – $ 25 
901. Матеја Б. /САД/ – $ 50 
902. Александар Д. /САД/ – $ 50 
903. Давид Г. /САД/ – $ 50 
904. Наталија В. /САД/ – $ 50 

(за Ракиће код Ваљева) 
905. Јасмина Ј. /САД/ – $ 50 
906. Александар Ђ. /САД/ – $ 50 

(за Ракиће код Ваљева) 
907. Бошко В. /САД/ – $ 100 
908. Филип С. /САД/ – $ 100 
909. Чедо Т. /САД/ – $ 100 

(за Ракиће код Ваљева) 
910. Ксенија Б. /САД/ – $ 150 
911. Сретко Р. /САД/ – $ 150 

(за Ракиће код Ваљева) 
912. Милена М. /Србија/ – 300 дин. 
913. Зоран Б. /Србија/ – 300 дин. 
914. Марко К. /Србија/ – 300 дин. 
915. Аца Б. /Србија/ – 500 дин. 
916. Иван В. /Србија/ – 1.000 дин. 
917. Александар Ј. /Србија/ – 1.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
918. Миодраг И. /Србија/ – 1.000 дин. 
919. Ивица С. /Србија/ – 1.200 дин. 
920. Драган Н. /Србија/ – 1.300 дин. 
921. Војислав С. /Србија/ – 2.000 дин. 

922. Никола С. /Србија/ – 2.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

923. Мирослава М. /Србија/ – 2.000 дин. 
924. Драгана Ђ. /Србија/ – 2.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
925. Ђорђе П. /Србија/ – 2.000 дин. 
926. Марко Д. /Србија/ – 2.000 дин. 
927. Валерија М. /Србија/ – 2.000 дин. 
928. Урош С. /Србија/ – 2.500 дин. 
929. Филип К. /Србија/ – 2.500 дин. 
930. Недељко П. /Србија/ – 3.000 дин. 
931. Никола Н. /Србија/ – 4.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
932. Марко Н. /Србија/ – 4.000 дин. 

(за Ракиће код Ваљева) 
933. Пасаж 86 /Србија/ – 4.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
934. Иван М.Д. /Србија/ – 5.000 дин. 

(за породицу Смуков код Руме) 
935. Рибарница Папалина /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
936. Никола Промет /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
937. Мењачница Алта /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
938. Караоке из блока у 

Новом Саду /Србија/ – 14.150 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

939. Никола П. /Србија/ – 16.000 дин. 
(за породицу Смуков код Руме) 

940. Ђ.Т. /Србија/ – 33.000 дин. 

941. Анонимна донација преко навијачке 
групе Таурунум бојс /Србија/ – 500 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

942. Миленко Р. /Р. Српска/ – 10 КМ 
943. Маја Ј. /Р. Српска/ – 10 КМ 
944. Милена Р. /Р. Српска/ – 20 КМ 
945. Анонимно /Р. Српска/ – 600 КМ 

(за пројекат Тројка из блока) 
946. Ана Ј. /Р. Српска/  – 0,94 € 
947. Ђорђе Н. /Аустрија/ – 10 € 
948. Анонимно /Холандија/ – 10 € 
949. Ђорђе С. /САД/ – 10 € 
950. Ђорђе П. /Шведска/ – 10 € 
951. Радислав Ђ. /Италија/ – 10 € 
952. Наталиа М. /Русија/ – 15 € 
953. Миљан Д. /Шведска/ – 15 € 
954. Ненад и Наташа Д. /САД/ – 15 € 
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955. Данијела К. /Р. Српска/ – 20 € 
(за Косово и Метохију) 

956. Анонимно /САД/ – 20 € 
957. Бојан С. /САД/ – 30 € 

(за Пантелиће код Лајковца) 
958. Анонимно /Србија/ – 50 € 
959. Дајана и Копе /Р. Српска/ – 50 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
960. Породица Нинковић /Аустралија/ – 59,36 € 

(за Ракиће код Ваљева) 
961. Срђан Л. /Шведска/ – 100 € 

962. Magistrat der Landeshauptstadt Linz 
/Аустрија/ – 150 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

963. Здравка П.К. /Швајцарска/ – 5 CHF 
964. Остоја П. /Швајцарска/ – 5 CHF 
965. Никола А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
966. Марко А. /Швајцарска/ – 10 CHF 
967. Лара М. /Швајцарска/ – 20 CHF 
968. Александар и Славица У. /Швајцарска/ – 20 

CHF 
969. Стојан Ј. /Швајцарска/ – 20 CHF 
970. Сергеј Ч. /Швајцарска/ – 20 CHF 
971. Никола М. /Швајцарска/ – 30 CHF 
972. Александар М. /Швајцарска/ 50 CHF 
973. Дејан Н. /Швајцарска/ – 50 CHF 
974. Сања и Петар А. /Швајцарска/ – 100 CHF 
975. Дејан С. /Немачка/ – 5 € 
976. Јована Б. /Норвешка/ – 50 NOK 

(за Ракиће код Ваљева) 
977. Ана А. /Норвешка/ – 50 NOK 
978. Дејан М. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
979. Милена П. /Норвешка/ – 100 NOK 
980. Марија М. /Норвешка/ – 100 NOK 
981. Светлана Ц. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Ракиће код Ваљева) 
982. Горица Д. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за Ракиће код Ваљева) 
983. Нина Ђ. /Норвешка/ – 200 NOK 
984. Александра Б. /Норвешка/ – 200 NOK 
985. Јелена Љ. /Норвешка/ – 250 NOK 
986. Катарина Ј. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за породицу Смуков код Руме) 
987. Мирела М. /Норвешка/ – 300 NOK 

(за Ракиће код Ваљева) 
988. Жарко П. /Норвешка/ – 300 NOK 

989. Александар Б. /Норвешка/ – 500 NOK 
(за Ракиће код Ваљева) 

990. Зоран Јаковљевић /Канада/ – $ 20 CAD 
991. Александар Танасић /Канада/ – $ 35 CAD 
992. Ирина Балабан /Канада/ – $ 50 CAD 
993. Дејан Грбић /Канада/ – $ 200 CAD 
994. Анкица Д. /САД/ – $ 25 
995. PayPal Giving Fund /САД/ – $ 69,49 
996. Thor United Šped /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
997. Рис Шр, Београд /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
998. Royal Šped /Србија/ – 5.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
999. Кале /Србија/ – 6.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1000. Сплав сидро /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1001. Веселинка К. /Србија/ – 1.000 дин. 
1002. Кафе ресторан Бре /Србија/ – 1.570 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1003. Играоница Четворка/Србија/-1.870 дин. 
1004. Биљана Ш. /Србија/ – 2.000 дин. 
1005. Ресторан Восток 1 /Србија/ – 2.100 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1006. Срђан Д. /Србија/ – 2.350 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1007. ПЕС из блока на Вождовцу /Србија/ – 3.000 

дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

1008. Blue Electronic /Србија/ – 4.050 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

1009. Александар К. /Србија/ – 5.000 дин. 
1010. Квант 89 /Србија/ – 6.810 дин. +10 € 

(за пројекат Тројка из блока) 
1011. Пекара Џо /Србија/ – 8.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1012. Кафе Семлин /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1013. Моделиа /Србија/ – 10.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1014. Грам /Србија/ – 10.000 дин. 
1015. Милош Д. /Србија/ – 500 дин. 
1016. Предраг О. /Србија/ – 600 дин. 
1017. ЈАЗИП-обустава од пензија и 

зарада /Србија/ – 605 дин. 
1018. Предраг С. /Србија/ – 1.000 дин. 
1019. Марија Т.Л. /Србија/ – 2.000 дин. 
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1020. Обилић ЦГ /Србија/ – 20 € 
(за пројекат Тројка из блока) 

1021. Снежана Р. /Србија/ – 2.500 дин. 
1022. Миљана В. /Србија/ – 3.000 дин. 
1023. Коста Ј. /Србија/ – 3.000 дин. 
1024. Транском Мајур /Србија/ – 5.410 дин. 
1025. Михајло Ж. /Србија/ – 6.000 дин. 
1026. Кетеринг Паша /Србија/ – 7.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1027. Александар Г. /Србија/ – 10.000 дин. 
1028. Бенч из блока у теретани Матрикс /Србија/ 

– 10.040 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

1029. Салса из блока у 
Новом Саду /Србија/ – 24.360 дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

1030. Теленор-СМС 7763 /Србија/ – 31.196 дин. 
1031. Дунав осигурање /Србија/ – 50.000 дин. 

(за пројекат Тројка из блока) 
1032. Тројка из блока у Земуну /Србија/ – 71.390 

дин. 
(за пројекат Тројка из блока) 

1033. Александар П. /Р. Српска/ – 10 КМ 
(за Гачиће код Приједора) 

1034. Стево Б. /Р. Српска/ – 30 КМ 
1035. Иван Ђ. /Аустрија/ – 5 € 
1036. Александар М. /Немачка/ – 10 € 
1037. Наташа Л. /Немачка/ – 10 € 
1038. Тања Л. и Зоран С. /Италија/ – 20 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
1039. Дамјан Б. /Србија/ – 50 € 
1040. Анонимно /Немачка/ – 50 € 

(за Пржиће са Косова и Метохије) 
1041. Анонимно /Немачка/ – 100 € (за Републику 

Српску) 
1042. Анонимно /Холандија/ – 200 € 
1043. Анонимно /Немачка/ – 250 € 
1044. Братислав С. /Швајцарска/ – 5 CHF 
1045. Данијел С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1046. Милош М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1047. Саша и Татјана С. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1048. Нада И.М. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1049. Душан и Вања Ђ. /Швајцарска/ – 10 CHF 
1050. Р.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
1051. В.А.М. 99 /Швајцарска/ – 30 CHF 
1052. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ – 40 CHF 
1053. Породица Деветак/Швајцарска/-40 CHF 
1054. Protax Gmbh /Швајцарска/ – 50 CHF 
1055. М.К. /Швајцарска/ – 50 CHF 

1056. Горан М. /Швајцарска/ – 75 CHF 
(за Косово и Метохију и Р. Српску) 

1057. Јованче Т. /Швајцарска/ – 100 CHF 
1058. Палачинка дружење у Лозани /Швајцарска/ 

– 570 CHF 
1059. Радојка С. /Немачка/ – 10 € 
1060. Др Бранислав П. /Немачка/ – 10 € 
1061. Михаило Б. /Немачка/ – 25 € 

(за породицу Смуков код Руме) 
1062. Андрија Г. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Лујанов код Алибунара) 
1063. Дејан С. /Норвешка/ – 100 NOK 
1064. Мирко Р. /Норвешка/ – 100 NOK 

(за породицу Лујанов код Алибунара) 
1065. Милош Т. /Норвешка/ – 250 NOK 
1066. Тројка из блока у 

Ставангеру /Норвешка/ – 17.130 NOK 
(за породицу Лујанов код Алибунара) 

1067. Биљана Цвијетковић/Канада/- $50 CAD 
1068. United Way (Александар Гајић) /Канада/ – 

$ 102,41 CAD 

1069. Hydro One Employees’ & Pensioners’ 
Charity Trust Fund /Канада/ – $ 242 CAD 

1070. Government of Canada (HST Rebate) 
/Канада/ – $ 408,63 CAD 

1071. Анонимно /САД/ – $ 5 (за Крајину) 
1072. Samuel P. /САД/ – $ 15 
1073. Сњежана А. /САД/ – $ 20 
1074. Бранкица П. /САД/ – $ 25 
1075. Александар С. /САД/ – $ 25 
1076. Синиша и Мирјана П. /САД/ – $ 50 
1077. Славиша К. /САД/ – $ 50 
1078. Илија Б. /САД/ – $ 50 
1079. Милан В. /САД/ – $ 50 
1080. Зоран М. /САД/ – $ 100 
1081. Тихомир Б. /САД/ – $ 250 
1082. Transfinity Logistics /САД/ – $ 500 

(за Кузмановиће из Модриче) 
1083. Охајо Срби /САД/ – $ 550 

(за Кузмановиће из Модриче) 
1084. Atlas Holding /САД/ – $ 2.000 

(за Кузмановиће из Модриче) 
1085. Cargo Network Solutions /САД/ – $ 2.000 

(за Кузмановиће из Модриче) 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У АПРИЛУ: 64.962 € 
 
 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за април 2018. године 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД НОК ЕУР
Почетно стање – 31.03. 2.320.359 2.876 10.582 6.560 2.944 128.498 15.608 28.852 24.267

Примљене донације 2.412.719 230 4.589 6.293 1.713 18.239 3.161 28.875 15.462

Трошкови донација 0 -2 0 -3 -7 -162 -11 0 -394
Донирана средства -6.295.637 -895 -3.217 -6.475 0 0 0 0 -30.030

Помоћ за породицу Лукић, Мали Зворник - куповина куће са земљиштем -2.599.029

Помоћ за породицу Столић-Бацковић, Прокупље - израда олука, материјал, мајстори, рекон.крова -1.174.515

Помоћ за породицу Апостоловић, Прешево - мајсторски радови на кући, г.материјал -833.650

Пројекат изградње и опремања фарме свиња на Косову и Метохији -360.000

Помоћ за породицу Ристић, Косово и Метохија - покућство -201.825

Помоћ за породицу Стевановић, Косово и Метохија - грађевински материјал за кућу -178.080

Помоћ за породицу Милошевић, Косово и Метохија - столарија и шпорет на дрва -178.080

Помоћ за породицу Симијоновић, Косово и Метохија - грађевински материјал -178.080

Помоћ за породицу Мемеровић, Косово и Метохија - грађевински материјал -178.080

Помоћ за породицу Анђелковић, Косово и Метохија - столарија и уређење купатила -178.080

Помоћ за породицу Ивановић, Косово и Метохија - столарија и уређење купатила -118.735

Помоћ за породицу Живковић, Косово и Метохија - покућство -89.040

Помоћ за породицу Андолшек, Мрчајевци - собна врата -28.443

Помоћ за породицу Славковић, Косово и Метохија - изолација куће -3.000

Помоћ за породицу Столић, Косово и Метохија - реконструкција куће и покућство -3.000

Помоћ за породицу Ничић, Косово и Метохија - столарија и опремање купатила -2.500

Помоћ за породицу Миленковић, Косово и Метохија - грађевински материјал -2.000

Помоћ за породицу Богосављевић, Косово и Метохија - столарија и изолација -2.000

Помоћ за породицу Попац, Крајина - фреза -2.000

Помоћ за породицу Опсеница, Крајина - козе -2.000

Помоћ за породицу Штрбац, Крајина - грађевински материјал -1.800

Помоћ за породицу Брдар, Крајина - уређење спрата у кући (столарија, елементи, струја...) -1.800

Помоћ за породицу Векић, Крајина - прикључна машина за трактор -1.700

Помоћ за породицу Радуловић, Крајина - грађевински материјал -1.600

Помоћ за породицу Вукчевић, Крајина - грађевински материјал -1.400

Помоћ за породици Кожул, Крајина - саднице шљива -1.330

Помоћ за породицу Пјевалица, Крајина - грађевински материјал -1.200

Помоћ за породицу Медић, Крајина - грађевински материјал -1.000

Помоћ за породицу Радмиловић, Крајина - грађевински материјал -850

Помоћ за породицу Мађерић, Крајина - веш машина, шпорет и фрижидер -850

Помоћ за породицу Лончар, Крајина - фреза -2.478

Помоћ за породицу Муждало, Крајина - столарија и пећ на пелет -2.455

Помоћ за породицу Медаковић, Крајина - столарија -1.542

Помоћ за породицу Гугољ, Херцег Нови, Црна Гора - преградни зидови за кућу -895

Помоћ за породицу Рубеж, Хан Пјесак, Р.Српска - материјал за кућу, електро и вод.мат., мајстори -3.217

Oперативни трошкови -794.329 -11 -1.769 -10 -209 -301 -125 -1.824 -1.850
Трошкови посета породица у Србији -48.725

Трошкови пута у Крајину, Васкршња акција 1. део -41.964

Набавка рекламног СЗС материјала - кесе -41.385

Трошкови горива за текуће потребе организације -22.523

Трошкови пута на Косово и Метохију, Васкршња акција 1. део -21.797

Штампање плаката за пројекат Тројка из блока -19.824

Додатна опрема за пикадо хуманитарне турнире у склопу пројекта Тројка из блока -18.795

Израда СЗС рекламних застава -16.200

Трошкови пута у Бањалуку за пројекат Тројка из блока -14.538

Трошкови турнира Тројка из блока у Земуну -5.930

Набавка опреме за турнире у пикаду Тројка из блока -5.830

Трошкови турнира Тројка из блока у Обреновцу -3.995

Израда налепница за потребе хуманитарних турнира Тројка из блока -3.375

Поправка великих СЗС донаторских кутија -2.553

Трошкови израде крофни за хуманитарне турнире Тројка из блока -1.500

Трошкови израде крофни за хуманитарне турнире Тројка из блока -1.500

Штампање захвалница за спонзоре пројекта Тројка из блока -1.500

Трошкови турнира Тројка из блока у Ставангеру -1.371

Трошкови пута у Ројтлинген на Фифа турнир -80

Трошкови пута у Беч -103

Трошкови обилазака породица по Републици Српској и БиХ -576

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -4.451 -11 -32 -10 -39 -90 -59 -453 -49

Трошкови плата запослених -280.000 -723

Обавезни намети државе на плате запослених -170.742 -384

Трошкови закупа канцеларија -25.000

Трошкови књиговодства у Србији -12.000

Трошкови комуналија у канцеларијама -13.157 -54

Административни трошкови огранака организације -17.045 -67

Набавка опреме за потребе канцеларије

Наканада за коришћење PayPal платформе

Наканада за коришћење Вивеум платформе -72

Наканада за коришћење Skrill платформе -20

Накнада за коришћење Vipps апликације

Трошкови сервера за слање електронске поште, домена и хостинга -211 -20

Трошкови СМС сервиса -91

Трошкови маркетинга -1.586

Интерни трансфери новца 6.424.584 0 77.491 0 -3.100 -109.000 -10.500 -25.000 6.689
Трансфер новца из Норвешке у Србију 307.099 -25.000

Трансфер новца из Немачке у Србију 364.895 -3.100

Трансфер новца из САД у Србију 5.752.590 -60.000

Трансфер новца из САД у Републику Српску 77.491 -49.000

Трансфер новца из Канада у Аустрију -10.500 6.689

Крајње стање – 30.04. 4.067.696 2.197 87.675 6.365 1.340 37.275 8.133 30.903 14.144

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 %) 
 

 
 

Број примљених донација из света (више од 5 донација) 
 

ДРЖАВА БРОЈ 
ДОНАЦИЈА 

Србија  394 
Сједињене Америчке Државе 194 

Немачка  76 
Норвешка 69 
Аустрија 60 

Швајцарска 58 

Канада 46 
Република Српска 43 

Аустралија  29 
Шведска  24 

УАЕ 16 
Холандија 14 
Италија 10 

Велика Британија 7 

Словенија 5 

Црна Гора 5 

Остале државе 35 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2018. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2018. години 

 

 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за април од 2006. – 2018. године 
 

 
 

Број примљених донација за април 
 од 2006. – 2018. године 

 

 

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. Донирање путем хуманитарног броја: 
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији) 
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој) 
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској) 
- VIPPS на 104414 (Норвешка) 
- позови 17763 (Р. Српска и БиХ) 
 

4. 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 
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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! 

„Наслеђе“ – Милан Ракић 

 

Ја осећам данас да у мени тече 

Крв прегака мојих јуначких и грубих, 

И разумем добро у то мутно вече зашто бојне 

игре у детињству љубих. 

 

И презирем тугу, заборављам бољу, 

Јер у мени тече крв предака мојих, 

Мученика старих и јунака који 

Умираху чутје н астрашноме кољу. 

 

Јест ја сам се дуго са природом хрво 

Успео сам, све се може кад се хоће, 

Да на ово старо и сурово дрво 

Накалемим најзад благодарно воће. 


