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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Велики број породица посетили смо и 
помогли током августа. Тежиште активности било је 
претежно на Космету и у Рашкој области, али није се 
заостајало ни са испоруком помоћи у осталим 
крајевима наше државе.  Занимљиво је било и на три 
одржана турнира у склопу пројекта „Тројка из 
блока“, где је прикупљено око 3.500€ уз пријатно 
дружење свих учесника турнира. 
 
 У јужној српској покрајини Косову и 
Метохији, помогли смо три породице и привели 
један велики пројекат крају. Прво је помогнута 
породица Марковић из Старог Грацког која има 
двоје деце. Њима је испоручен ламинат, столарија, 
грађевински материјал, опрема за купатило и дрва за 
огрев укупне вредности 3.956€. Затим смо у Осојану 
помогли породицу Тот, која броји троје деце. 
Испоручени су апарати за унутрашње прање тепиха 
и аутомобила, као и грађевински материјал укупне 
вредности 415.000 динара. Нешто скромнију помоћ у 
виду шпорета и замрзивача вредности 60.000 динара, 
добила је породица Арсић из околине Вучитрна. 
Свакако најбитнији догађај, био је завршетак 
пројекта доградње куће породици Ђорђевић из 
Штрпца и њихово усељење. Цео пројекат износио је 
989.000 динара. 
 
 Након Космета било је радно и у Рашкој 
области где су помогнуте четири породице. Прво су 
помогнуте породице из Новог Пазара Дуњић и Илић. 
Породицу Дуњић коју чини самохрана мајка четворо 
деце помогли смо куповином врата и прозора 
вредности 73.000 динара, док су Илићи добили 
конкретнију помоћ у виду опремања купатила и 
ламината за нову кућу, у вредности од 340.000 
динара. Обрадовићима из села Бањска који имају 
троје малолетне деце, помогли смо куповином 
грађевинског материјала вредности 36.000 динара. 
На крају је породици Бабић из Прибоја од средстава 
прикупљених на турниру „Тројка из блока“ у 
Прибоју опремљено купатило, а вредност целог 
пројекта износила је 202.530 динара. 
 Активности на помоћи породицама широм 
Србије, настављене су у селу Цветке код Краљева, 
испоруком помоћи породици Никадиновић са петоро 
деце.  

 Њима су испоручене две супрасне крмаче и 
десет кока носиља у вредности од 60.000 динара. У 
Нишу стигли смо и до породице Гоцић, којима је 
опремљено купатило средствима прикупљеним на 
турниру „Тројка из Блока“ у Нишу. Гоцићи броје 
петоро малолетне деце, а вредност пројекта износила 
је 114.335 динара.  
 
 Мини акција на подручју Шапца успешно је 
спроведена испоруком помоћи за чак четири 
породице. Помогнуте су породице Глигорић 
(седморо деце), Симић (четворо), Пајић (шесторо) и 
Крсмић (четворо). Вредност испоручене помоћи 
била је 112.647, а породице су добиле неколико 
комада основне беле технике, као и нешто ситније 
стоке. 
 
 Турнири „Тројка из блока“ смењују се један 
за другим, па је тако било и током августа. Домаћини 
турнира овог пута су били градови Бољевац, 
Младеновац и Кладово. Уз стотине учесника и 
десетине спонзора прикупљено је око 3.500€ на ова 
три турнира и свакако су постављени здрави темељи 
за организацију још бољих турнира у годинама пред 
нама. 
 Истакли би и захвалницу која је добијена од 
града Добоја за уложен труд у санацији штете након 
прошлогодишњих поплава које су задесиле тај град. 
Са друге стране поново су наши представници 
гостовали на телевизији, овог пута на ТВ 
Коперникус где је представљен наш досадашњи рад, 
као и будући пројекти. 
 
 Неуморно из дана у дан настављамо борбу за 
бољи живот сваке српске породице, за већи осмех 
сваког нашег детета, као и за очување сваке стопе 
земље којом још увек ходи наш народ. Борба је и 
даље неравноправна и личи на борбу са 
ветрењачама, али се уздамо у Божију помоћ да ћемо 
првенствено сви ми заједно постати бољи људи, а 
самим тим и заслужити Божију благодат која ће се на 
све нас излити и након које ће српску дечицу и 
српски народ где год се налазио обасјати Сунце 
слободе. 
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
завршила је нову велику акцију помоћи седмочланој 
породици  Марковић из многострадалног села 
Старо Грацко на Косову и Метохији. У трошној и 
гелерима погођеној кући живе отац Милан  и мајка 
Љиљана са децом Софијом (4) и Стефаном (2). Са 
њима живе још и троје старијих чланова породице. 
Пошто су у истом дворишту завршили градњу нове 
куће, организација СРБИ ЗА СРБЕ помогла је 
породици да  се опреми купатило, обезбеди 
ламинат за две собе, улазна врата, прозори, 
материјал за фасаду, кречење и изолацију као и 
шпорет на дрва за грејање у укупној вредности 
од 3.956 €. 
 

 
Стефан и Софија Марковић приликом посете у 

јануару 2015. године 

 
СРБИ ЗА СРБЕ са Марковићима у јануару 2015. 

године 
 

 
У току марта испоручен шпорет на дрва 

Марковићима 

 

 
Допремљен материјал за купатило и ламинат 

Помоћ за 

Марковиће 
Помоћ за 

Марковиће 
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Мала Софија надгледа радове на изградњи купатила 

 

 
Завршено купатило са новим плочицама, 

санитаријама и водоинсталацијама 

 
Постављени нови прозори и улазна врата 

 

 
Постављен ламинат у дневној соби 

 

 
Постављене плочице у кухињском делу собе 

 

 

Помоћ за 

Марковиће 
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Постављен ламинат у дечијој соби 

 

 
 

 
 

 
Нова изолација и фасада на кући породице Марковић 

 
 

 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује велику захвалност пријатељима из 
организације ''Мајка девет Југовића'' из 
Грачанице који су као и у претходним акцијама 
помогли да се допреми потребна помоћ 
Марковићима из Старог Грацког. Организација 
позива све пријатеље, чланове и донаторе широм 
света да ПОДРЖЕ ДОНАЦИЈАМА нове велике 
пројекте помоћи преосталим српским породицама 
широм Косова и Метохије, као и слањем 
хуманитарне СМС поруке на број 7763 из Србије. 

Помоћ за 

Марковиће 



 
 
 

Месечни извештај за август 2015.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 7 

 

 
 
Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ обишли су четири социјално угрожене 
вишедетне породице у околини Шапца којима смо 
у предходном периоду обезбедили помоћ у виду 
покућства и стоке. Помоћ је уручена породицама: 
Глигорић (седморо деце), Симић (четворо деце), 
Пајић (шесторо деце) и Крсмић (четворо деце). 
Укупна вредност ове акције износила је 112.647 дин. 
 

 
Породица Глигорић испред свог дома 

 
Породица Глигорић коју прву обилазимо у месту 
Матијевац чине отац Милован и мајка Марина 
који имају седморо деце: Иван (24), Игор (15), 
Јован (14), Јована (13), Милан (11), Бојан (10) и 
Бојана (7). Затичемо их у паузи за доручак пошто су 
у комшилуку брали дуван. Породици Глигорић коју 
смо већ помогали у нашој акцији пре 5 година овога 
пута смо обезбедили концентрат и пилиће. 

 
Стефан Симић са мајком поред новог фрижидера 

 
У Штитару обилазимо породицу Јоке Симић којој 
смо у акцији из априла ове године комплет 
опремили купатило. Јока је самохрана мајка четворо 
деце Љубомира (14), Стефана (12) и близанаца 
Ивана и Иване који имају 10 година. Мајку смо 
затекли како се враћа из наднице брања купине. Овог 
пута Симићима смо донирали замрзивач. 
 

 
Самохрани отац Синиша Пајић са децом 

СЗС помогли 

Шапчане 
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Најмлађи члан породице Пајић, Миљана 4 године. 

 
Следећа породица коју обилазимо је самохрани отац 
Пајић Синиша који пошто га је супруга напустила и 
преудала се сам издржава шесторо деце: Наталија 
(14), Александра (11), Ивана (10),Бојана (9) Лука 
(8) и Миљана (4) . Јако скромна и вредна породица 
која је по Синишиним речима некада гајила 10-так 
крава сада једва саставља крај са крајем, отац и 
поред велике жеље да ради и омогући бољи живот 
својој деци  није то у могућности јер мора да брине 
свакодневно о њима.  
Куповином веш машине бар мало смо олакшали 
свакодневне Синишине обавезе око малишана, а 
куповином концентрата и пилића учинили да деца 
бар на кратко не морају да размишљају о томе шта ће 
јести. 
 

 
Срби за Србе са породицом Крсмић 

 
Помоћ породици Крсмић у виду 20 кока носиља 

 
Последњу породицу чине две сестре које су обе 
самохране мајке Биљана Крсмић која је бежећи од 
мужа који ју је малтретирао отишла са малолетним 
сином Николом (17) код сестре Љиљане Крсмић 
која има троје деце: близанце Горана и Зорана (15) 
и ћерку Дивну (14). Како је Биљана тешко болесна 
све обавезе око деце и куће су пале на Љиљану која 
је јако вредна и радна и свакодневним одласком у 
наднице покушава да обезбеди основне ствари за 
живот. Љиљана је изразила жељу да гаји животиње, 
па смо јој купили 2 свиње, једну козу и 20 кока 
носиља. 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ упућује 
позив свим пријатељима и донаторима организације 
да се укључе у акцију прикупљања средстава за 
помоћ овој и другим социјално угроженим 
вишедетним српским породицама. 

СЗС помогли 

Шапчане 
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Хуманитарна организација Срби за Србе заједно 
са Студентско-ученичким удружењем ОРНАС из 
Ниша две године за редом успешно организујe 
спортско-хуманитарни пројекат ,,Тројка из блока'' у 
граду на Нишави.  
 
Током лета помогнута је седмочлана породица 
Гоцић која живи у селу Горњи Матејевац, које 
припада општини Пантелеј. Породицу чине: мајка 
Милена, отац Милан, деца Ива (7 година), Угљеша 
(5 година), Вера (4 године), Нада (4 године) и 
Димитрије (3 године). Помоћ се огледала у 
реновирању и опремању купатила.  
 
Пројекат је реализован уз подршку Спортског 
савеза града Ниша.  
Укупна вредност помоћи износила је 114.335 
динара. 
 

 

Манифестација која слави живот и наду у боље сутра 
и заједницу добрих људи за те две године успела је 
да докаже и покаже своје највредније квалитете, од 
савршених турнира до племените и правовремене 
помоћи за социјално угрожене вишедетне породице. 
Нишлије су осетиле мисију ,,Тројке из блока''! 
Прошле године су након детаљног и пожртвованог 
рада чланова ОРНАС-а одабрали и помогли 
седмочланој породици Милојевић, а ове године су 
помогли седмочланој породици Гоцић! Лако је 
израчунати једну дивну бројку - десеторо деце је 
добило бољи и лагоднији живот захваљујући 
небројеним добрим срцима њихових суграђана 
Нишлија!  
 

 

Ново купатило 

за Гоциће 
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О породици Гоцић из места Горњи Матвејевац крај 
Ниша већ смо писали на сајту ,,Тројка из блока'' 
непосредно пред одржавање турнира ове године који 
је био одржан 16. маја на теренима ОШ ,,Свети 
Сава''.  
 
Тада смо јавност града Ниша упознали са 
проблемима у којима живе Гоцићи, и предложили 
идеју младих људи из ОРНАС-а како би проблеми 
могли бити решени. Речено - учињено.  
 
Породица Гоцић сада има ново купатило са нешто 
преуређеним и адаптираним простором у породичној 
кући у којој живе три генерације, па су им потребе 
нешто компликованије. 
 

 
Нељудски услови у купатилу породице Гоцић 

 

 
Изглед "купатила" пре радова 

 
Ново купатило породице Гоцић 

 

 
 
Родитељи, дека и бака, и деца сада, када имају 
купатило на доњем спрату куће и још једну 
просторију за децу могу да кажу - хвала поносним 
спонзорима и учесницима турнира ,,Тројка из блока'' 
који су скупили ове године чак 104.050 динара и тако 
им приуштили доста лагоднији живот у коме могу да 
наставе да маштају о даљем бољитку!  
 

 

Ново купатило 

за Гоциће 
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Племенита идеја и мисија спортско-хуманитарног 
пројекта ,,Тројка из блока'' је да се остваривањем 
добрих услова за вођење рачуна о хигијени стварају 
и бољи услови за одрастање, за вођење рачуна о 
себи, за бољи поглед на свет, за бољу будућност. 
Деца су наша будућност! 
 

 
 

 

А ова деца сада знају да нису сама и да има цео један 
град који је спреман да се дигне на ноге и да 
помогне! За неку годину, уз Божију помоћ, и ова 
деца ће бити млади људи који ће моћи да, на једној 
од будућих ,,Тројки из блока'' у Нишу дођу и 
помогну некоме, као што је њима дошла 
прекопотребна помоћ. Њиховог оца Милана срећа је 
напустила при његовим приватним пословима, па је 
у овом тренутку рука помоћи пружена од стране 
Хуманитарне организације Срби за Србе и ОРНАС-а 
дошла у праву кућу, где треба само мало па да опет 
крене по старом, добром путу напретка. Ми смо сви 
заједно ту руку пружили! 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама.    
 

 
 

 

Ново купатило 

за Гоциће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
средином августа обишла је и помогла шесточлану 
породицу Никадиновић из села Цветке у околини 
Краљева. Самохрана мајка Љиљана подиже 
петоро деце – Филипа (19 година), Стефана (18 
година), Петра (12 година), Јелку (7 година) и 
Богдана (5 година).  
Никадиновићима је уручена помоћ у виду две 
супрасне крмаче и десет кока носиља укупне 
вредности од 60.000 динара. 
 

 
Породични дом породице Никадиновић 

 
У врло кратком року упокојио се Љиљанин свекар и 
њен муж, породица је остала без деде и оца, са 
тешким наслеђем са два лица – деда је радио у 
Француској и остала је иза њега велика и лепа кућа, 
али је бреме одржавања домаћинства и куће сада 
остало само на Љиљани. 

 
 
Уз социјалну помоћ од 11.800 динара и дечији 
додатак за троје најмлађих у износу од 10.200 
динара, једну краву и башту коју обрађују, може се 
рећи да сада живе скромно и тешко. Али живот и 
даље, будућност која је пред децом треба да буде 
што лепша, то је тежак задатак, али Љиљана има 
озбиљну подршку. Лепо васпитана и вредна деца 
помажу мајци колико могу, а када су представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе дошли у 
посету овој породици, најстарији синови нису били 
код куће – били се негде на послу, зарађивали су 
тешком муком наднице којима помажу мајци. 
Најмлађи Никадиновићи били су ту, и нису крили 
одушевљење када су добили помоћ, када су две 
супрасне крмаче увећале благо њихове породице! 
 

 
Јелка и Богдан Никадиновић у свом дворишту 

Помоћ за 

Никадиновиће 
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Жеље људи на селу нису велике, већ су скромне и 
паметно одабране – Љиљана је, на питање наше 
организације шта јој треба – одговорила врло 
једноставно – крмача и неколико кока носиља.  
 
Нашли смо поштеног продавца стоке који нас је 
замолио да сачекамо некиух месец дана да би добио 
младе коке носиље, како не би овој породици која 
тешко живи продао старе и већ изношене.  
 
Крмаче су стигле мало пре посете представника 
организације и, на наше заједничко задовољство, 
најмлађи Никадиновићи са мајком су се сликали и 
нису крили радост. 
 

 
 

 
Јелка, Филип и Богдан Никадиновић 

 

Било је ту и неких играчака којима су се највише 
обрадовали мали Богдан и Јелка. Када смо питали 
Богдана са чиме највише воли да се игра, одговорио 
нам је – са кокама. Жеља његове мајке тада нам је 
постала потпуно јасна, поред хране и пилића, она са 
кокама обезбеђује свом најмлађем сину велику 
радост у одрастању на селу. 
 

 
 
Тешке године су иза ове храбре, самохране мајке, 
али сада, уз помоћ добрих људи и донатора из целог 
света, пружена јој је рука помоћи од стране 
Хуманитарне организације Срби за Србе, и 
будућност више не изгледа тако мрачно. 
 

 
 
Деца су наша будућност, а ова мајка их гаји 
петоро и заслужује сваку могућу помоћ! 

Помоћ за 

Никадиновиће 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
16. августа обишли су и помогли шесточлану 
породицу Бабић из села Грачаница у околини 
Прибоја. Обрад Бабић и његова жена Бојана имају 
највеће богатство на свету – четворо дивне деце – 
Анђелу (12 година), Тамару (11 година), Миљана (7 
година) и Загорку (2 године). Породици Бабић 
урађено је и комплетно опремљено купатило. 
Средства за ове радове прикупљена су током јула на 
турниру "Тројка из блока" у Прибоју. Укупна 
вредност помоћи износила је 202.538 динара. 
 

 
Изглед купатила пре почетка радова 

 
Изглед новог купатила  

 

 
Бабићи пред кућом са представником Хуманитарне 

организације Срби за Србе 

Купатило за 

Бабиће 
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Једна од најбољих ,,Тројки из блока” ове године 
одржана је у Прибоју 14. јуна и биће упамћена по 
великом броју младих људи који су турнир посетили 
и по невероватној позитивној енергији!  
 
Сада је спортско-хуманитарни пројекат потпуно 
завршен – изграђено је купатило породици Бабић 
из села Грачаница поред Прибоја. Бабићи имају 
четворо деце, а њиховом богатству ми смо 
допринели тако што смо им у новој кући коју граде 
изградили лепо и квалитетно купатило.  
 
Један од спонзора турнира у Прибоју – фирма 
,,Декор Прибој” извела је у радове, а представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе посетили су 
Бабиће и уверили се у квалитет урађеног. 
 

 
Нова туш кабина у новом купатилу породице Бабић 

за чије је радове уложено 202.538 динара 

 
Нове санитарије у купатилу 

 
Бабићи су добили велику помоћ која им је дошла у 
правом тренутку – средства која су уштедели на 
купатилу искористиће за остале радове на кући, 
којих није мало, али који ће у највећем делу бити 
завршени до зиме.  
 
Зима је један од највећих разлога због којих је ова 
вредна породица одлучила да сагради нову кућу – да 
би били ближе школи у коју деца морају да иду кроз 
велики снег. Деца су наша будућност! Мали Бабићи 
сада имају светлију будућност пред собом! 
 
Када је добра и позитивна енергија нема тешког 
задатка. Задатак у Прибоју је одрађен на највишем 
могућем нивоу. Од дивне ,,Тројке” до дивног 
купатила водила је енергија младих људи Прибоја 
који су несебично одвојили време и дали све од себе 
да помогну комшијама у невољи.  
 
А невоља је честа по далеким брдима Србија, село 
Грачаница једно је од најудаљенијих од Прибоја.  
 
О Бабићима и њиховом животу већ смо писали на 
сајту ,,Тројка из блока” и довољно је опет рећи да 
отац породица Обрад ради од јутра до сутра упркос 
здравственим проблемима, да су у финансијски 
тешкој ситуацији, али да никога ни за шта не моле, 
већ се снажно боре сваки дан за боље сутра.  
 
Ова је борба награђена и сада у Хуманитарној 
организацији Срби за Србе имају великог саборца! 

Купатило за 

Бабиће 
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Нови хидрофор 

 

 
Породица Бабић 

 

 
Миљан, Загорка, Тамара и Анђела Бабић 

Хуманитарна организација Срби за Србе се 
захваљује свим поносним спонзорима, донаторима и 
техничким спонзорима који су допринели да турнир 
у Прибоју има овакав срећан крај!  
 
Позивамо све људе добре воље да се укључе у 
спортско-хуманитарни пројекта ,,Тројка из блока” и 
да помогне још много породица које живе поштено, 
у слози и љубави, благословени са много деце, али у 
најтежим условима. 
 
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! 
 

 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Купатило за 

Бабиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је током лета петочалну породицу Дуњић из Новог 
Пазара. Помоћ је за Дуњиће стигла у новим 
прозорима и вратима у вредности од 73.001 
динара.  
 
Помоћ је највише значила због завршетка куће у 
којој ће живети. Самохрана мајка Слађана са своје 
четири кћерке Дајаном (7), Милицом (6), 
Душицом (4) и Јеленом (3) живи тежак живот који 
је обележила трагедија у којој су изгубили мужа и 
оца, главу породице, претходне године, у 
саобраћајној несрећи. 
 

 
 
Од тада су се сусрели са много проблема, али су 
захваљујући најближим рођацима, комшијама и 
пријатељима успели да се одрже и наставе живот. 
Мајка Слађана се окренула вери и пронашла је утеху 
и велику подршку у манастиру Ђурђеви Ступови. 

 

 
Нови прозори на кући породице Дуњић 

 

 
Нова врата на кући породице Дуњић 

 

 
Поглед кроз нови прозор на соби породице Дуњић из 

Новог Пазара 

Помоћ 

Дуњићима   
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Живот мора да иде даље, а деца су наша будућност, 
конкретна помоћ у прозорима и вратима у овом 
случају има и једну вишу симболику - пружамо деци 
лепши поглед на свет, и отварамо им врата ка бољој 
и лепшој будућности. Окружене љубављу девојчице 
расту са мајком, а сада знају да има и добрих људи из 
целог света који су ту за њих да им помогну када им 
је најтеже. 
 

 
 

 
 
Бол који је ова породица осетила може донекле да 
ублажи само време, да олакша вера, а живот и 
будућност да улепша Хуманитарна организација 
Срби за Србе за својим поносним донаторима из 
целог света. 
Четири дивне девојчице сада имају прозор у свет, а 
тамо ће их чекати добри људи, који ће, као и сад, да 
ураде за њих праву ствар. 

 
Душица, Јелена, Дајана и Милица Дуњић 

 

 
Велику подршку самохрана мајка Слађана добија од 

фамилије и пријатеља 
 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 
 

Помоћ 

Дуњићима   
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
успешно је завршила велики хуманитарни пројекат 
помоћи породици Ђорђевић из села Севце, у 
општини Штрпце на Косову и Метохији покренут 
крајем 2014. године.  
 
Приликом наше прве посете и потом прве уручене 
помоћи, породица је некако крпила ''крај са крајем'', 
али након смрти деде Божидара и оца Милорада у 
кратком временском року почетком 2015. године, 
Миленко (21), Милица (18), Данијел (13), 
Кристина (9) и Ивана (8), мајка Радмила и бака 
Божидарка остали су препуштени тешкој судбини и 
неизвесној будућности.  
Укупна вредност завршених грађевинских радова 
износи 989.000 динара. 
 

 
Прва посета организације СРБИ ЗА СРБЕ породици 

Ђорђевић у селу Севце 

 
Тешка животна ситуација у којој су се Ђорђевићи 

налазили 

 

 
Срећна и насмејана лица Ђорђевића у свом дому 

неколико месеци касније 

 
Захваљујући великој добротворној акцији за потребе 
реконструкције породичног дома Ђорђевића, 
чланови организације СРБИ ЗА СРБЕ из Канаде 
покренули су велику Божићну кампању IN TIME 
FOR BOZIC кроз коју је прикупљен део потребних 
средстава (око $2,500) а уз чија средства су 
придодата и донације пиркупљене у Немачкој, 
САД, Србији, Републици Српској и бројним 
другим земљама широм света. Велики број 
појединачних донатора одлучио се да подржи упрво 
овај пројекат реконструкције куће Ђорђевића како би 
им се обезбедио пристојан дом и помогло да 
превазиђу велику породичну трагедију и тешку 
животну ситуацију у којој се налазе. 

Завршено код  

Ђорђевића  
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Изглед недовршене куће Ђорђевића у којој је 

породица живела... 

 

 
Изглед реконструисаног дома породице Ђорђевић у 

селу Севце (јул 2015.) 

 

 

Захваљујући сарадњи организације СРБИ ЗА 
СРБЕ са пријатељима из Епархијске добротворне 
организације ''Мајка девет Југовића'' који су 
обезбедили мајсторе и допремили неопходан 
грађевински материјал, почетком јуна започели су 
радови на реконструкцији куће Ђорђевића. 
 

 
 

 

Завршено код 

Ђорђевића  
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Такође, посебну захвалност истичемо Канцеларији 
за Косово и Метохију Владе Републике Србије 
који су помогли да се породица привремено исели и 
социјално збрине док радови на кући не буду 
завршени у потпуности. Такође, Канцеларија за 
КиМ обезбедила је донација у вредности од 300.000 
динара са којим је у потпуности опремљен дом 
Ђорђевића са најосновнијим покућством. 
 

 
 

 
Бака Божидарка је на жалост непокретна и тешко 

проживљава садашњост 

 

 

 
 

 
Деци смо обезбедили кревете на спрат 

 
Позивамо донаторе и пријатеље организације широм 
света да својим ДОНАЦИЈАМА подрже завршетак 
овог и осталих великих пројеката помоћи социјално 
угроженим вишечланим српским породицама широм 
Косова и Метохије и других крајева где живе српске 
породице којима је потребна братска помоћ, 
подршка и пажња. 
 

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

Завршено код 

Ђорђевића  
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Друштво младих уметника Рас и Хуманитарна 
организација Срби за Србе покренули су прошле 
године велику акцију изградње куће шесточланој 
породици Илић из Новог Пазара.  
 
Срби за Србе помогли су средином јула опремањем 
купатила и постављањем ламината на спрату нове 
куће. Чланови породице Илић су родитељи Славо и 
Вита са синовима Младеном (28), Слађаном (26), 
Драганом (23) и баком. Илићи још увек живе у 
удаљеном селу Себечево у старој кући.  
Укупна вредност акције помоћи износи 340.397 
динара. 
 

 
Стара кућа у селу Себечево у којој још увек живи 

породица Илић 

 
Нова кућа породице Илић 

 

 
Радови у току на кући породице Илић из Новог 

Пазара 

 

 
Ново купатило 

СЗС код Илића 

у Новим Пазару 
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Купљен је и нови бојлер 

 

 
 

 
Припремљен кухињски део 

 

 
Ламинат је постављен у четири собе 

 

 
Поглед са спрате нове куће породице Илић 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе упућује 
позив свим донаторима широм света да се укључе у 
акцију опремања куће породице Илић у Новом 
Пазару директним донацијама на следеће рачуне: 
 
Динарски рачун: 
- 275-0010440819774-64   Славо Илић 
                                              (власник рачуна) 

 
Девизни рачун: 
- IBAN: RS35275001044281642846 
- SWIFT: SOGYRSBG 
- Подаци банке: Societe Generale Banka Srbija  
  AD  Beograd 
- Подаци примаоца новца: Славо Илић,  
  Себечево бб, 36300 Нови Пазар, Србија 

СЗС код Илића 

у Новим Пазару 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је породицу Обрадовић из села Бањска, општина 
Рашка. Чланови породице су отац Радован, мајка 
Слађана и деца Анастасија (6), Младен (4) и 
Ангелина (2). Породици је обезбеђен грађевински 
материјал у вредности од 36.000 динара, наменском 
донацијом из Аустралије. 
 

 

Породицу Обрадовић Хуманитарна организација 
Срби за Србе помогла је пре две године набавком 
оваца и јагњади. 
 

 
Обезбеђен грађевински материјал у вредности од 

36.000 динара 

 

 
Мајка Слађана са децом Анастасијом, Ангелином и 

Младеном 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Уручена помоћ 

Обрадовићима  
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
помогла је током јула петочлану породицу Тот из 
Осојана, општина Исток на Косову и Метохији. 
Чланови породице су домаћин Габријел, супруга 
Вања и деца Анђела (16), Невена (13) и Оливер 
(11).  
 
Помоћ се огледала у набавци машина и средстава 
за прање (аутомобила, тепиха, намештаја и сл.) и 
грађевинског материјала. Куповином машина за 
прање, породица Тот ће у наредном периоду од свог 
рада успети  себи да обезбеди редовнији приход.  
Укупна вредност помоћи износила је 415.000 
динара. 
 

 
Обезбеђена машина која ће им помоћи у обављањну  

новог посла 

 
 

 
 

 
Велику помоћ у новом послу родитељи имају и од 

њихове деце 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 

СЗС код 

породице Тот   
СЗС помогли 

породици Тот   
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Хуманирарна организација Срби за Србе помогла 
је средином августа седмочлану породицу Арсић из 
села Граце у општини Вучитрн на Косову и 
Метохији.  
 
Родитељи Миодраг и Десанка имају три сина 
Бобана (16), Горана (26) и Грујицу (28) који са 
женом Цветом (23) има тромесечну ћеркицу 
Андреу. Помоћ се огледала у набавци електричног 
шпорета и замрзивача укупне вредности од 60.000 
динара.  
 
Акцију помоћи породици Арсић подржали су 
радници Првог Партизана из Ужица са 50.650 
динара. 
 

 
Испорука помоћи 

 
 

 
Чланови породице Арсић испред свог дома са новим 

шпоретом и замрзивачем 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује позив свим пријатељима и донаторима 
организације да се укључе у акцију прикупљања 
средстава за помоћ овој и другим социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 

СЗС код Арсића 

из Вучитрна   
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У четвртак 23. јула на теренима ОШ ,,Вук 
Караџић” у Кладову организована је прва ,,Тројка 
из блока”! Турнир су спровели у дело Хуманитарна 
организација Срби за Србе и Кошаркашки клуб 
,,Ђердап Кладово”, а Кладово је одговорило на 
најбољи могући начин – преко 1.500 људи је дошло 
на терен, пријавило се преко 150 људи да шутира 
тројке, и скупљено је 201.660 динара и 30 евра! Ове 
невероватне бројке дошле су након огромног рада и 
труда невероватних људи из Кладова! И то није крај!  
 
Очекују се и уплате Општине Кладово, као и још 
неколико привредних субјеката из овог града 
великог срца. Увек се можете кладити на Кладово да 
ће да уради праву ствар! 
 

 
Спорт и хуманост: Бојан Божановић, председник 

КК ,,Ђердап Кладово” 

Помоћ скупљена кроз спортско-хуманитарни 
пројекат намењена је породици Николић из села 
Сип крај Кладова који имају седам кћери и који 
живе у јако тешким условима за одрастање. Ми ћемо 
покушати да их уверимо да све ово није сан, да су 
окружени дивним и племенитим људима који ће 
покушати да им на најбољи могући начин помогну, а 
сви детаљи у вези са акцијом биће благовремено 
објављивани на сајту ,,Тројка из блока”. Кладово је 
одлучило да реши један велики проблем, и 
направили су велики турнир – спектакл који је почео 
интонацијом химне Републике Србије. Након тога 
окупљенима су се обратили Младен Матијашевић 
испред Хуманитарне организације Срби за Србе и 
Божановић Бојан, председник Кошаркашког клуба 
,,Ђердап Кладово” који је, након говора, са 
кошаркашем Немањом Крстићем шутевима 
званично отворио турнир. 
 

 
Немања Крстић свечано отвара турнир у родном 

Кладову 

Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
поносним спонзорима, донаторима и техничким 
спонзорима, као и срчаним волонтерима који су 
допринели да турнир у Кладову буде један од 
најуспешних турнира спортско-хуманитарног 
пројекта ,,Тројка из блока”.Велики успех за велику 
мисију ,,Тројке из блока”! КК ,,Ђердап Кладово” је у 
Кладову окупио заиста велики број добрих људи 
који су помогли на сваки могући начин – спонзори, 
донатори, технички спонзори, волонтери Црвеног 
крста, Мото-клуб Кладово, КУД ,,Полет”, 
Удружење љубитеља природе ,,Дивљина”, 
волонтере на терену који су били питомци клуба… 

„Тројка“ у 

Кладову 
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Жеља и мисија: питомци КК ,,Ђердап Кладово” 

 
Највећу финансијску подршку турниру пружио је 
поносни спонзор Rhine Danube Sheepyard износом 
од 100.000 динара, а остали спонзори – My Trendy 
Phone 12.ооо динара и Agrar – 10.000 динара. 
Донатори у Кладову са по 6.000 динара били су 
Кафаница Elite и Comi-Prom, Cafe Zero – 3.000 
динара, Lord Cafe – 2.000 динара и кафана ,,Како је 
суђено” и Casa Romaneasca са по 1.000 динара. 
Велико хвала уваженим спонзорима и донаторима! 
 

 
 
Атмосфера на турниру је показала какво је 
расположење владало у Кладову међу људима – то се 
показало и у броју људи који су дошли на турнир и у 
броју људи који су га пре, а који ће га и после 
подржати.  

Очекују се уплате Општине Кладово, фирми 
,,Текијанка” и Conal-Group, као и синдиката 
,,Слоге” и синдиката ХЕ ,,Ђердап”, која је за сам 
дан турнира обезбедила и озвучење на терену. А јако 
озвучење је било стварно потребно, пошто су момци 
из мото-клуба Кладово имали посебан концерт у 
једном делу терена одакле су показивали звучне 
могућности својих машина.  
 
Званични DJ ,,Тројке из блока” Сале Л из ТХЦ Ла 
Фамилије je сјајно одговорио избором музике за све 
који су се окупили на турниру, а чак је понекад и 
смањивао да би се чуло како ,,свирају” 
моторциклисти.  
 
Сјајна забава у Кладову! Момци и девојке из КУД 
,,Полет” су одлучили да сви заједно шутирају тројке 
у исто време, што је донело много смеха у публици, 
као и када је Стефан из ТХЦ Ла Фамилије одлучио 
је да остави микрофон и покуша да отме лопту 
најбољем кошаркашком фристајлеру Немањи 
Блажићу Трикују.  
 
Боре и Стефан су подржавали и позивали све да 
шутирају, духовито коментаришући шутеве и 
музичко надигравање. Позвали су и Ујка Ђорђа да 
одрепује своје песме на паузи између шутирања, а 
онда су у једном тренутку позвали све да поздраве 
девојчице и мајку породице Николић који су дошли 
на терен да поздраве и захвале окупљенима на свему 
и због превеликог узбуђења брзо су, дирнути и пуни 
утисака, отишли. 
 

 

„Тројка“ у 

Кладову 
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Најмлађи Николићи са мајком и пријатељима из 

Кладова 

 

 
Стефан ТХЦФ и Трики у надигравању 

 

 
Најмлађа публика на турниру 

 
 
Магија ,,Тројке из блока” у свом најбољем издању у 
Кладову!  Турнир се наставио, све док нису 
проглашени најбољи, све док није Иван Нојиновић 
убацио највише тројки и освојио златну медаљу и 
пехар ,,Тројка из блока – Кладово”. Сребрна медаља 
припала је Лазаревић Александру, а бронзана 
Вукашину Цветковићу.  
Ови момци били су најбољи шутери, а сви људи на 
турниру били су део једног од најбољих турнира 
,,Тројка из блока”! Део атмосфере можете видети на 
сликама на званичној фејсбук страници спортско-
хуманитарног пројекта ,,Тројка из блока”! Хвала 
свима у Кладову! 
 

 
Најбољи шутери у Кладову 

 
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! 

„Тројка“ у 

Кладову 
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У петак, 31. јула, у насељу 25. мај на кошаркашким 
теренима код Кенија у Младеновцу са почетком од 
19 часова одржана је још једна у низу успешна 
”Тројка из блока”.  
Упркос лошем времену и великом пљуску два сата 
пре почетка такмичења велики број Младеновчана је 
дошао да подржи ову спортско хуманитарну 
манифестацију.  
 
Турнир је почео интонирањем химне Републике 
Србије Боже правде, а након тога присутнима се 
обратио представник пројекта ”Тројка из блока” 
Милош Симовић који се захвалио свим присутним 
гостима што су се одазвали у тако великом броју и 
испунили трибине Кенијевог терена.  
 

 
Кошаркаши КК ”ББ Баскет” 

За богат програм на турниру побринули су се млади 
и популарни реп музичари из Београда Uncle Jo 
познатији као Ујак Ђорђе и Рене, као и званични 
диск џокеј најпопуларније реп групе ,,ТХЦ ла 
Фамилија” и турнира ,,Тројка из блока” Сале Л, 
као и најбољи кошаркашки фристајлер у Европи 
Немања Трики Блажић. 
 

 
Велики број Младеновчана је досао да подржи 

турнир 

 
Велику подршку и велику захвалност дугујемо 
кошаркашком клубу ”ББ Баскет” и његовом 
тренеру Борису Боснићу из  Младеновца без којих 
овај турнир не би био то што је био у петак вече.   
На самом турниру било је 65 пријављених 
такмичара од којих су најуспешнији били Новак 
Радовановић са постигнутих 20 погодака (3. 
место), Бошко Прерадовић са постигнутих 21 
поеном (2. место) и победник турнира  Душан 
Милановић са постигнутих 22 коша који је заузео 
прво место. 

Прва „Тројка“ 

у Младеновцу 
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Најбољи кошаркашки фристајлер у Европи 

НЕМАЊА ТРИКИ БЛАЖИЋ 

 

 
 
На самом турниру од пријава такмичара, донација 
публике и хуманитарног бутика прикупљено је 
37.710 динара уз 84.000 динара прикупљених од 
спонзора турнира добија се фантастична цифра од 
121.710 динара.  

 
Млади Младеновачки реп извођач РЕНЕ 

 
Велику захвалност такође дугујемо порталу 
mladenovacuzivo.com који је специјално за ову 
прилику радио пренос турнира по први пут уживо, 
преко свог live stream програма, као и Драгану 
Ивановићу Кенију који је за ову прилику уступио 
своје кошаркашке терене. 
 
Такође захвалност дугујемо и званичним спонзорима 
турнира: 
 

– mladenovacuzivo.com – 7.000 дин. 
– Маковица АД – 10. 000 дин. + храна и пиће 
   за учеснике турнира 
– Тини Ауто – 7.500 дин. 
– Локација доо (Тржни центар Младеновац) – 
    10.000 дин. 
– Пин доо – 7.000 дин. 
– СТКР Шипа – 7.000 дин. 
– Ресторан Дашчара – 10.000 дин. 
– SUR Carvaggio – 7.000 дин. 
– Ресторан Језеро – 7.000 дин. 
– Kotex promet – 7.500 дин. 
 
Захвалност иде и нашим поносним донаторима: 

 
– СПТР Гранд БТ – 2.000 дин. 
– Стоматолошка ординација Милетић –  
   2.000 дин. 

Прва „Тројка“ 

у Младеновцу 
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У недељу, 2. августа, на теренима у вртићу, одржана 
је друга, успешна ,,Тројка из блока” у Бољевцу. 
Изузетан спортски дан протекао је у најбољем 
расположењу које је било благословено градском 
славом – Светим пророком Илијом. Представници 

Хуманитарне организације Срби за Србе 
присуствовали су јутарњој литургији у цркви Светог 
пророка Илије, а након тога примио их је 
градоначелник Бољевца, господин Небојша 
Марјановић, који се захвалио на поновном доласку 
у Бољевац и организовању спортско-хуманитарног 
спектакла. Уз подршку градоначелника и Спортског 
савеза Бољевца, као и многобројних поносних 
донатора одржана је још једна и још боља ,,Тројка” у 
Бољевцу! Пријавило се 77 такмичара, а много више 
је дошло да погледа још један спортски догађај у 
Бољевцу, и заједничким снагама скупљено је 56.550 
динара! Честитамо Бољевчанима! 
 

 

 
 
Турнир је почео у 20 часова интонацијом химне 
Републике Србије, након чега су се окупљенима 
обратили господин Милош Симовић испред 
Хуманитарне организације Срби за Србе и господин 
Драган Милојевић испред Спортског савеза 
општине Бољевац. Турнир је протекао у савршеном 
реду. За добро расположење побринуо се званични 
диск џокеј ,,Тројке из блока” и ТХЦ Ла Фамилије 
Сале Л, а млади и перспективни репер Ујка Ђорђе 
одреповао је Бољевчанима своје стихове. Најбољи 
кошаркашки фристајлер у Европи – Немања Трики 
Блажић сусрео се са армијом својих фанова у 
Бољевцу. Деца га просто – обожавају! Њега је све то 
посебно инспирисало и пружио је светски шоу! 
 

 
Београдски репер Ујка Ђорђе са представницима 

Спортског савеза Бољевца 

Нова „Тројка“ 

у Бољевцу 
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Магија за најстарије и најмлађе: ТРИКИ 

 

 
 
Најбољи шутери на турниру били су: 3. место – 
Валерија Дамјановић, 2. место – Лазар Ђимиш, и 
победник – Иван Тртић. Честитамо најбољима, и 
честитамо свима у Бољецвцу који су допринели још 
једном одличном турниру у лету ,,Тројке из блока”.  
 
Наши поносни донатори у Бољевцу били су: Врина 
комерц – 4.000 динара, Стефком Д.О.О и Нова 
алтернатива по – 3.000 динара, Андрија превоз, 
СЗТР Катанић, Еуролоок и Удружење пензионера 
и инвалида Бољевца по – 2.000 динара и СУР 
Гурман и СТУР Леззетра по – 1.000 динара. 
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује 
свима у Бољевцу, уз спортски поздрав и обећање да 
се видимо и следеће године! 

 
Најбољи шутери Бољевца 

 

 
 

 
Перспективни репер Ујка Ђорђе одреповао је 

Бољевчанима своје стихове 

 
Будите и Ви део ,,Тројке из блока”! 

Нова „Тројка“ 

у Бољевцу 
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ГРАД ДОБОЈ УРУЧИО 
ЗАХВАЛНИЦУ СЗС 

 

 
 
У среду 19. августа у склопу прославе градске славе 
Преображења Господњег града Добоја, уручена је 
свечана захвалница Града Добоја представницима 
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ за 
несебичну помоћ и допринос у хуманитарном раду 
за породице које су пострадале у катастрофалним 
мајским поплавама 2014. године у том граду. 
Организација је у претходних годину дана 
обезбедила вредну помоћ за преко 70 породица у 
виду беле технике, покућства и грађевинског 
материјала, као и неколико тона у храни, води, 
гардероби и хигијенским материјалом у првим 
данима након поплаве. 
 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
наставиће у сарадњи са пријатељима, члановима и 
донаторима организације на обезбеђивању 
хуманитарне помоћи социјално угроженим 
породицама као и породицама које су пострадале у 
прошлогодишњим поплавама у Добоју као и у 
другим градовима и општинама широм Републике 
Српске. 
.......................................................................................... 

СЗС ГОСТИ НА ТВ КОПЕРНИКУС 
 

 
 
Представник Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ Милош Симовић гостовао је 26. августа на 
ТВ Коперникус у емисији ,,Србија он лине" у којој је 
представљен начин рада организације, као и 
спроведене акције помоћи. Као и у ранијим 
телевизијским гостовањима, посебан акценат 
разговора односио се на добијање хуманитарног 
смс броја 7763 у Србији и велики спортско-
хуманитарни пројекат ТРОЈКА ИЗ БЛОКА - 
www.trojkaizbloka.org. 
 

 

Активности 

током августа 
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Хуманитарни 

СМС број 7763 
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Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm. 
Позивамо све пријатеље организације који су у 
могућности да поставе донаторске кутије у својим 
локалима да нас контактирају на следећи емаил: 

c3c.org@gmail.com 
 
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије: 
 

БЕОГРАД 
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13 
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4 
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а 
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а 
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63  
    (Тржни центар Видиковац) 
- Филолошки факултет, Студентски трг 3  
    (у холу факултета) 
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А  
   (Браће Јерковић)  
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних  
   инвалида бб (Борча) 
- Паб ПаБрдо, Пожешка 56 (Тржни центар) 
- Фото студио Express, Пилота Михајла  
   Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а 
    (Нови Београд) 
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а  
   (Жарково) 
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА, Булeвар Зорана 
    Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд) 
- ОШ "Драгојло Дудић", Булевар краља 
     Александра 525 (Мали Мокри Луг) 

- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- Фитнес клуб Голиат - Милана Ракића 75  
    (Звездара)  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
    (Карабурма) 
 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 

ОБРЕНОВАЦ 
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119 
 

МЛАДЕНОВАЦ 
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11 
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214 
- Апотека САНА, Војводе Путника 22 
- Апотека САНА, Вука Караџић 44 
- Апотека САНА, Краља Петра I 243 
 

РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3 

 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130 

……………………………………………... 
ПАЛЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА 
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб  
   (СЗС канцеларија) 
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1  
 

ГРАЦ - АУСТРИЈА 
- Српски културни центар у Грацу, Eggenberger  
    Gürtel 76, Graz 8020 

 

ЧИКАГО 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,  
    Chicago, Illinois  
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence  
    Avenue, Harwood Heights, Illinois 
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,  
    LaGrange, Illinois 
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,  
    McCook, Illinois 
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,  
    Brookfield, Illinois 
- LADYBUG BOOK CAFE, 4305 North Kedzie  
    Avenue, Chicago, Illinois 

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА АВГУСТ 2015. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 15 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 15 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 25 
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 15 
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10 
7. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
8. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
9. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
10. Radomans F. /САД/ - $ 15 
11. Игор Г. /Република Српска/ - 10 € 
12. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
13. Ненад М. - 4 € 
14. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
15. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
16. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
17. Радослав Ђ. /Италија/ - 10 € 
18. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
19. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
20. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 € 
21. Врина комерц /Србија/ - 4.000 дин. 
      (Турнир Тројка из блока у Бољевцу) 
22. Тунел СУ /Србија/ - 2.000 дин. 
      (Турнир Тројка из блока у Бољевцу) 
23. T&I Toys /Србија/ - 500 дин. 
      (Турнир Тројка из блока у Кладову) 
24. Анонимно /Србија/ - 30 € 
      (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
25. Мирослав С. /Немачка/ - 20 € 
26. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
27. Корица Н. /Немачка/ - 10 € 
28. Данијела Р. /Немачка/ - 10 € 
29. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
30. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
31. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
32. Удружење пензионера и инвалида у Бољевцу 
      /Србија/ - 2.000 дин. (Тројка из блока у Бољевцу) 
33. Стоматол. ординација Милетић /Србија/ -  
      2.000 дин.(Турнир Тројка из блока у Младеновцу) 
34. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
35. Ана В. /Србија/ - 500 дин. 
36. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
37. Никола Б. /Србија/ - 300 дин. 
38. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
39. www.iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
40. Natalya M. /Русија/ - 30 € 

41. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
42. Анонимно /Србија/ - 50 € 
43. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
44. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
45. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
46. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
47. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
48. Анонимно /Ребпулика Српска/ - 10 € 
49. Бобан и Марина М. /Аустрија/ - 50 € 
50. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
51. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
52. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
53. Синиша Н. /Србија/ - 20 € 
54. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
55. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
56. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
57. Тројка из блока у Младеновцу /Србија/ - 37.710д. 
58. Тројка из блока у Бољевцу /Србија/ - 34.550 дин. 
59. Ђердап услуге АД /Србија/ - 30.000 дин. 
       (Турнир Тројка из блока у Кладову) 
60. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
61. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин. 
62. Данило Р. /Србија/ - 1.500 дин. 
63. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
64. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
       (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
65. Синиша Л. /Аустрија/ - 10 € 
66. Анонимно /Србија/ - 50 € 
67. Марко М. /Србија/ - 5 € 
68. Миодраг М. /Република Српска/ - 10 € 
69. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
70. Милан Д. /САД/ - $ 15 
71. Анонимно /САД/ - $ 50 
72. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
73. Предраг М. /Аустрија/ - 76 € 
      (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
74. Горан Ђ. /Србија/ - 10 € 
75. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
76. Славиша К. /САД/ - $ 25 
77. Андрија М. /Србија/ - 1.000 дин. 
78. Немања Ф. /Србија/ - 1.000 дин. 
79. Драган Н. /Србија/ - 1.200 дин. 
80. Eurolook /Србија/ - 2.000 дин. 
      (Турнир Тројка из блока у Бољевцу) 
81. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин. 
82. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
83. Стефком доо /Србија/ - 3.000 дин. 
      (Турнир Тројка из блока у Бољевцу) 

Списак СЗС 

донатора 
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84. www.mladenovacuzivo.rs /Србија/ - 7.000 дин. 
      (Турнир Тројка из блока у Младеновцу) 
85. Нина К. /Француска/ - 15 € 
      (за Неду Радуновић из Лепосавића) 
86. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
87. Катарина С. /САД/ - 70 € 
      (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
88. Клас ДОО, Пале /Р. Српска/ - 50 КМ 
       (Турнир Тројка из блока на Палама) 
89. Ненад Г. /САД/ - $ 50 
90. Слободан Д. /САД/ - $ 1.000 
91. Јелена Е. /Србија/ - 20.000 дин. 
92. Фото студио Експрес /Србија/ - 3.500 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
93. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
94. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
95. Иван А. /САД/ - $ 25 
96. Марко С. /САД/ - $ 20 
97. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
98. M. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
99. Горан Р. /Шведска/ - 20 € 
100. Неђо М. /САД/ - 50 € 
101. Станислав Л. /САД/ - 50 € 
102. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
103. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
104. Иво В. /Канада/ - 20 € 
105. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
106. Виолета И. /Аустрија/ - 30 € 
107. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
108. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
109. Данијел П. /Словенија/ - 100 € 
110. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
111. Оља М. /САД/ - $ 25 
112. Иван Р. /САД/ - $ 25 
113. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
114. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 15 € 
115. Тројка из блока у Кладову 
         /Србија/ - 60.160 дин. + 30 € 
116. Трифун Т. /Србија/ - 700 дин. 
117. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
118. Општина Пале /Република Српска/ - 135 КМ 
119. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
120. Гордана и Роберт К. /Аустрија/ - 20 € 
121. Милан П. /Србија/ - 1.500 дин. 
122. Мирко П. /Србија/ - 1.500 дин. 
123. Катарина и Саша П. /Немачка/ - 10 € 
124. Милан Ж. /САД/ - $ 25 
125. Александар М. /САД/ - $ 15 

126. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
127. Младен и Милица С. /САД/ - $ 25 
128. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
129. Весна К. /САД/ - $ 25 
130. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
131. St. Sava Serbian Orthodox Church, Phoenix 
         Arizona /САД/ - $ 1.445 (за пројекат Крајина) 
132. Данијел К. /Аустралија/ - 20 € 
133. Милош П. /Србија/ - 500 дин. 
134. Урош С. /Србија/ - 500 дин. 
135. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 62.200 дин. 
136. Милош К. /САД/ - $ 15 
137. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
138. Анонимно /Канада/ - 100 € 
139. Бранислав Ж. - 193,6 € 
140. Драган П. /Србија/ - 5.400 дин. 
141. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
142. Марија М. /Србија/ - 500 дин. 
143. Јелена Г. /Србија/ - 500 дин. 
144. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
145. Ненад М. /Немачка/ - 30 € 
146. Милош Л. /Немачка/ - 40 € 
147. Дејана Ч. /Немачка/ - 10 € 
148. Недељко П. /САД/ - 20 € 
149. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
150. Ивица А. /Белгија/ - 50 € 
151. Драган Н. - 30 € 
152. Милован Т. /В. Британија/ - 15 € 
153. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
154. Маја Л. /Србија/ - 50 € 
155. Лазар Д. - 5 € 
156. Анонимно /Канада/ - 100 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
157. Анонимно /Црна Гора/- 15 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
158. Анонимно /САД/ - 50 € 
         (за породицу Ђорђевић, Штрпце, КиМ) 
159. Предраг К. /САД/ - $ 50 
160. Никола М. /САД/ - $ 40 
161. Даниел П. /САД/ - $ 25 
162. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
163. Зоран С. /САД/ - $ 20 
164. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
165. AmazonSmile Found /САД/ - $ 48,20 
166. Милица Р. /Србија/ - 500 дин. 
167. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
168. Ивана Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
         (за Неду Радуновић) 
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169. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
         (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
170. Марко М. /Србија/ - 26,42 € 
171. Тања и Бошко Б. /Немачка/ - 30 € 
         (за породицу Томић) 
172. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
173. Срђан Е. /Немачка/ - 54 € 
174. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
175. Банијац /Исланд/ - 20 € 
176. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
         (за пројекат Крајина) 
177. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
178. Васка Т. - 10 € 
179. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
180. Срђан П. /САД/ - 50 € 
181. Андреј С. /Србија/ - 20 € 
182. Татјана М. /САД/ - 10 € 
183. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
184. Иван А. /САД/ - $ 25 
185. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
186. Душко Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
187. Хум. турнир Боговађа 2015 /Србија/ -  
        40.120 дин. 
188. Дејан П. /Србија/ - 300.000 дин. 
189. Стефанија Н. /Немачка/ - 50 € 
190. Владимир М. /САД/ - $ 25 
191. Милица К. /Канада/ - 100 € 
192. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 € 
193. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
194. Врањанац СУР /Србија/ - 10.000 дин. 
        (Турнир Тројка из блока у Младеновцу) 
195. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
196. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
197. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
198. Jeљена Т. /Чешка/ - 10 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
199. Бојан П. /Словачка/ - 15 € 
200. Зорица А. /САД/ - 10 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
201. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
202. Славица П. /САД/ - $ 25 
203. Давид Г. /САД/ - $ 50 
204. В. Д. /САД/ - $ 50 
205. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
206. Анонимно /САД/ - 50 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
207. Dragana W. /САД/ - $ 40 
208. Г. Т. /САД/ - $ 50 

209. Слободан М. /Србија/ - 300 дин. 
210. Борислав Б. /Србија/ - 300 дин. 
211. Љубиша Т. /Србија/ - 1.100 дин. 
212. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин. 
213. Дане Ж. /Србија/ - 2.000 дин. 
214. Гранд БТ Младеновац /Србија/ - 2.000 дин. 
        (Турнир Тројка из блока у Младеновцу) 
215. Пекара "Код Жике" - 2.437 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
216. Вељко Н. /Србија/ - 2.500 дин. 
217. Natalya M. /Русија/ - 20 € 
218. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
219. Анонимно /Шведска/ - 30 € 
220. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
221. Споменко Д. /Шведска/ - 500 SEK 
222. Стеван П. /Немачка/ - 35 € 
223. Александар Ж. /САД/ - $ 100 
224. Марта С. /Канада/ - $ 25 
225. Митар П. /САД/ - $ 15 
226. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
227. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
228. Срђан М. /САД/ - $ 25 
229. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
230. Предраг Г. /Аустралија/ - 100 € 
        (за пројекат Крајина) 
231. Марко Ђ. /САД/ - 100 € 
232. Бојан Р. - 30 € 
233. Миљан К. /Канада/ - $ 50 CAD 
234. Тамара П. /Србија/ - 2.000 дин. 
235. Lora S. C. /Србија/ - 2.000 дин. 
236. Далибор Б. /Србија/ - 500 дин. 
237. Здравко Ц. /Република Српска/ - 10 КМ 
238. Владан А. /Република Српска/ - 10 € 
239. Дејан Д. /САД/ - $ 25 
240. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
241. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
242. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
243. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
244. Јелена К. /Србија/ - 2.000 дин. 
245. Снежана и Виолета В. /Србија/ - 2.000 дин. 
246. Зоран и Драгина Ј. /Србија/ - 3.000 дин. 
247. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 € 
        (пројекат за развој и јачање организације) 
248. Милош П. /Сингапур/ - 10 € 
249. Анонимно /Норвешка/ - 100 € 
250. П Вујић ЦЈ /Немачка/ - 100 € 
251. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
252. Марко П. Ат&т /САД/ - $ 12.72 
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253. Анонимно Ат&т /САД/ - $ 60 
254. Милан Д. Ат&т /САД/ - $ 4.20 
255. Зоран Г. Ат&т /САД/ - $ 28.46 
256. Анонимно Ат&т /САД/ - $ 2.12 
257. Silicon Valley Community 
         Foundation /САД/ - $ 20 
258. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
259. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
260. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF 
261. Надежда П. и Предраг В. /Немачка/ - 40 € 
262. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
263. Оља М. /САД/ - $ 15 
264. Марко С. /САД/ - $ 20 
265. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 50 CHF 
266. Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
267. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
268. Горан Г. /Србија/ - 7.000 дин. 
        (Турнир Тројка из блока у Младеновцу) 
269. Мирослав Р. /Србија/ - 8.000 дин. 
270. Милутин Р. /Србија/ - 8.000 дин. 
271. Диана Р. /Србија/ - 8.000 дин. 
272. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 87.437 дин. 
273. Бранка К. /Република Српска/ - 10 КМ 
274. Лука Ј. /САД/ - $ 25 
275. Весна Ј. /САД/ - $ 50 
276. Бранислав П. /Србија/ - 6.100 дин. 
277. Верица Р. /Србија/ - 30.000 дин. 
278. Милан В. /Србија/ - 49.505 дин. 
279. Анонимно /Швајцарска/ - 100 € 
        (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
280. Станислав Л. /САД/ - 30 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
281. Анонимно /Русија/ - 7 € 
282. Сербоси /Канада/ - $ 165 CAD 
283. Младен Р. /Норвешка/ - 15 € 
284. Милан Л. /Немачка/ - 30 € 
285. Сава Т. /Швајцарска/ - 100 € 
286. Н. Корица /Немачка/ - 10 € 
287. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 € 
        (за пројекат Косово и Метохија) 
288. Стефан С. /Аустрија/ - 40 € 
        (за пројекат Крајина) 
289. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
290. Маргарета Ћ. /Канада/ - $ 30 
291. Саша С. /САД/ - $ 40 
292. Андреја С. /САД/ - $ 100 
293. Зоран М. /САД/ - $ 100 
294. Немања М. /Република Српска/ - 20 КМ 
295. Мирјана Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 

296. Фуд. турнир у Шапцу /Србија/ - 12.400 дин. 
297. Милица К. /Канада/ - 100 € 
         (за породицу Насковић, село Кусце, КиМ) 
298. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
299. Даница Ј. /Швајцарска/ - 10 € 
300. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
301. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
302. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин. 
303. Телеком - СМС 7763 /Србија/ - 89.600 дин. 
304. A. Н. E. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
305. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (за пројекте Косово и Метохија и  
          Република    Српска) 
306. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
307. Анонимно /Аустрија/ - 500 € 
308. Портланд /САД/ - $ 20 

 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У АВГУСТУ: 17.682 € 
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Преглед новчаних токова за август 2015. године 
 

РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД ЕУР

Почетно стање – 31.07. 842.294 8.547 33.015 778 6.276 7.364
Примљене донације 1.030.764 295 440 370 4.703 4.101

Трошкови донација 0 0 0 0 -83 -105
Донирана средства -1.587.609 -5.664 0 0 0 -6.740

Помоћ за пет породица из Штрпца, Косово и Метохија -720.000

Помоћ за породицу Ђорђевић, Космет -139.000

Помоћ за породицу Поповић, Обреноваћ - материјал за кров -127.410

Помоћ за породицу Насковић, Гњилане - грађевински материјал (1.део) -123.000

Помоћ за Дом здравља у Купинику, 2. део -96.822

Помоћ за породицу Белић, Б. Карловац - материјал за купатило -93.928

Помоћ за породицу Родић, Лединци - материјал за купатило -83.977

Помоћ за породицу Вранић, Београд - смештај за мајсторе, г.материјал, мајстори -79.244

Помоћ за породицу Никадиновић, Краљево - крмаче и кокошке -60.000

Помоћ за породицу Сретеновић, Г.Милановац - материјал за купатило -41.545

Помоћ за породицу Томић, Алексинац - пренос власништва куће -22.683

Помоћ за породицу Јокић, Лопаре, Р.Српска - грађевински материјал за кућу -4.550

Помоћ за породицу Савић, Челинац, Р.Српска - смештај у средњошколски дом -675

Помоћ за породицу Окиљ, Пале, Р.Српска - веш машина -439

Помоћ за породице  М. и В. Станисављевић, Грачац, Крајина - шпорет на дрва -1.150

Помоћ за породицу Кљајић, Доњи Лапац, Крајина - шпорет и фрижидер -620

Помоћ за породицу Мађерић, Војнић, Крајина - цепач дрва -600

Помоћ за породицу Балаћ, Доњи Лапац, Крајина - агрегат, ком.шпорет -600

Помоћ за породицу Војновић, Днопље, Крајина - опремање купатила -600

Помоћ за породицу Шваоња, Обровац, Крајина - шпорет на дрва -600

Помоћ за породицу Милић, Обровац, Крајина - замрзивач, комб.шпорет -560

Помоћ за породицу Тубић, Обровац, Крајина - пвц прозор и врата -540

Помоћ за породицу Шестић, Костајница, Крајина - пећ на дрва -530

Помоћ за породицу Тадић, Двор на Уни, Крајина - веш машина са резервоаром -480

Помоћ за породицу Арбутина, Глина, Крајина - гипсане плоче за кућу -460

Oперативни трошкови -1.084.638 -286 -17 -9 -75 -570
Израда годишњих извештаја за 2014. годину -360.000

Трошкови израде промотивних СЗС мајици -100.000

Трошкови организације турнира "Тројка из блока" у Кладову -75.319

Трошкови допуне израде годишњих извештаја за 2014. годину -60.000

Трошкови набавке мајци "Тројка из блока" -50.760

Набавка компјутерске опреме за потребе СЗС канцеларије, 3. део -46.383

Трошкови организације турнира "Тројка из блока" у Бољевцу -28.390

Трошкови организације турнира "Тројка из блока" у Младеновцу -28.070

Трошкови набавке две донаторске кутије за прикупљање донација -15.960

Трошкови набавке коверата за слање годишњих извештаја за 2014. годину -11.520

Трошкови обиласка девет породица по Србији -11.102

Годишњи трошкови одржавања домена сајта турнира "Тројка из блока" -10.302

Трошкови набавке воде за пиће у канцеларији у Београду (8 месеци) -9.804

Трошкови пута у Алексинац (породица Томић) -7.300

Трошкови набавке материјала за израду постоља за СЗС донаторске кутије -6.516

Трошкови посете поредице Ђорђевић у Штрпцу -6.000

Трошкови пута у Добој -4.600

Трошкови пута у Шабац -4.240

Трошкови обиласка четири породице у Шапцу -3.671

Трошкови сервисирања штампача у канцеларији у Београду -1.800

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -2.189 -10 -17 -9 -65 -26

Трошкови плата запослених -115.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -70.726 -91

Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.400

Трошкови књиговодства у Србији -8.470

Трошкови закупа магацина у Београду -6.000

Трошкови комуналија канцеларије у Београду -16.116

Наканада за коришћење Вивеум платформе -24

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20

Трошкови сервера за слање електронске поште -10

Трошкови маркетингшке кампање -500

Интерни трансфери новца 1.059.578 0 0 0 -6.726 -2.950
Трансфер новца из САД у Србију 705.911 -6.726

Трансфер новца из Аустрије у Србију 353.667 -2.950

Крајње стање – 31.08. 260.389 2.892 33.438 1.140 4.095 1.100

Аустрија и 
остале 

Србија
Република 

Српска
Швајцарска Немачка

САД и 
Канада

 

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  93 
Сједињене Америчке Државе 81 

Немачка 23 
Аустрија 18 

Швајцарска 17 
Канада 17 

Република Српска  11 
Аустралија 9 

Шведска 5 
Остале државе 34 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2015. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2015. години 

 

 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за август од 2006. – 2015. године 
 

 
 

Број примљених донација за август од 2006. – 2015. 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. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
Европа:  szsaustrija@gmail.com 
САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:  

    www.srbizasrbe.net/donacije 
 
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
IBAN:RS35160005080002381269 
SWIFT: DBDBRSBG 
Customer: SRBI ZA SRBE 
Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Швајцарској: 
Swiss post, Konto: 61-335679-5 
    BIC: 9000 
    IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5 
SWIFT: POFICHBEXXX 
    Customer: Organisation für humanitäre hilfe und 
 Integration Srbi za Srbe Swiss 
 

7. Рачун у Аустрији: 
Account: 10364339 
BLZ: 32000 
Post code: 1030 
City: Wien 
    Country: Austria 
 
IBAN: АT973200000010364339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 
8. Рачун у Републици Српској: 
     КМ рачун: 5688061340001652,  
Банка Српске, Бања Лука 
 
9. Девизни рачун у Републици Српској: 
IBAN: BA395688061200002134 
SWIFT: BАLVBA22 
Customer: Srbi za Srbe 
Bank: Banka Srpske,  
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka 
 
10. Рачун у Немачкој: 
VR Bank, Konto: 2751992  BLZ: 760 606 18 
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2 
BIC: GENODEF1N02 
Customer: Serben für Serben e.v. 
 
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 

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! 
 

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe 
www.serbenfuerserben.org 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Одбрана земље“ – Бранко Миљковић 

 
У срцу љубав јача од смрти 

У глави мисао већа од главе 

И то је добрана земље. 
 

Страшни су ратници под земљом, војници одбране 

Залиха снаге спремна, ако живи клону 

И то је одбрана земље. 

 

Велика реч, ни из срва ни из главе 

Већ из земље ко биљка или цвет 

Расте, и то је одбрана земље. 

 

Намучено зрно мисли цвет, дан мисли сунце 
И то је одбрана земље. 


