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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Сезона годишњих одмора није утицала на 
смањење броја активности током августа месеца које 
су, као и до сада, у великом броју спроведене у 
режији наше организације. Комбинација 
информативних посета  и акција испорука помоћи 
вишедетним породицама и турнира тројка из блока 
обележили су месец који је иза нас. Помоћ је стигла 
до дванаест породица, док је посећено три породице 
које су у плану за најскорију помоћ. Неуморни 
караван турнира Тројка из блока, освојио је седам 
нових локација у три државе. 
 Обављено је неколико информативних 
посета породицама које планирамо конкретно да 
помогнемо у нареденом периоду. Прво је посећена 
породица Миловановић из Лознице која броји чак 
осморо деце. Затим су на подручју Републике Српске 
посећене породице Поповић из Требиња са троје 
деце и Чекићи са Мањаче са седморо деце. У Србији, 
у Владимировцима, посећена је породица Шукунд са 
четворо деце. 
 Поново је спроведено неколико великих 
акција помоћи нашим сународницима на Косову и 
Метохији. Прво је у потпуности завршен пројекат 
реновирања и опремања куће породице Стојковић са 
троје деце, у вредности од 685.000 дин. Након тога у 
здруженој акцији приложили смо 126.298 динара за 
куповину трактора породици Јевтић из Жача, са 
петоро деце. Настављена је помоћ породици 
Насковић из Кусца, обезбеђивањем материјала за 
изолацију куће у износу од 338.000 дин. На крају 
помогнута је, нешто скромније, и породица 
Станковић из Новог Брда куповином 200 бала сена у 
вредности од 40.000 дин. 
 На подручју Црне Горе, помоћ је стигла до 
две породице. Прво су помогнути Јанчићи из Херцег 
Новог са четворо деце. Њима је купљен замрзивач, 
патике и школски прибор у износу од 873,26€.  
Такође у Херцег Новом помогли смо породицу 
Шуковић са четворо деце, а за њих смо обезбедили 
душеке за кревете и и прибор за школу у вредности 
од 260€. 
 У централној Србији такође је помоћ стигла 
до две породице. Породици Јуришић из Пирота са 
четворо деце, обезбеђене су машине и алат за ауто-
радионицу у вредности од 90.607 дин.  

Породицу Бабић из Прибоја исто са четворо деце, 
помогли смо набавком пвц прозора и врата у износу 
од 70.000 дин. 
 Значајну помоћ добиле су и породице из 
Републике Српске. Породици Самарџић коју чини 
самохрана мајка са четворо деце из Невесиња, 
обезбеђена је помоћ за наставак градње куће у 
вредности од 6.235 КМ. Давидовићима који живе 
недалеко од Приједора упућена је нова помоћ, овај 
пут у виду две спољње и унутрашње тракторске гума 
у износу од 1.373,58 км. Поповићима из Требиња 
обезбедили смо машину и фрижидер за веш, 
вредност 753км. 
 Нисмо изоставили ни подручје Крајине, тако 
да је помоћ испоручена и за породицу Ћосо из 
Жегара, у виду мале фрезе и материјала за санацију 
крова. Укупна вредност помоћи износила је 1.000€. 
 Пријатељи организације су прикупили на 
хуманитарном фудбалском турниру у Шапцу 40.000 
дин и 10€, које ће бити намењене за наше тренутне и 
будуће пројекте. На Серб фесту у близини Чикага, 
наши чланови прикупили су 1.735$ продајом ствари 
из нашег асортимана. 
 Чак у три државе региона (Црна Гора, 
Србија, Република Српска) одржани су добротворни 
турнири Тројка из Блока и то на укупно седам 
локација. У Црној Гори успешан је био турнир у 
Херцег Новом где је прикупљено 2.215,93€. Затим у 
Републици Српској на две локације у Требињу и 
Козарској Дубици прикупљено је 1.689км и 20€, 
односно 3.145км. На крају у Србији на четири 
локације, почевши од Пирота (прикупљено 43.890 
дин), преко Кладова (прикупљено 51.730 дин) и 
Бољевца (прикупљено 83.560 дин) до Црепаје 
(прикупљено 39.670 дин.) где је одржан и последњи 
турнир у августу. 
 Полако нам се приближава зима и кишно 
време, што значи да ће велики број угрожених 
вишедетних породица поново дочекати јесен и зиму 
у хладним и мокрим просторијама, без основних 
услова за живот. Наш циљ је да спроведемо све 
започете и планиране активности у што скоријем 
року, у којима ћемо обезбедити квалитетније услове 
за живот нашим сународницима и барем неколицини 
породица омогућити да безбрижније дочекају зиму.  
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Крајем јула посетили смо једанаесточлану 
породицу Миловановић из села Трбушница код 
Лознице. Родитељи Дејан и Слађана имају осморо 
деце, Мирослава (20), Габријелу (17), Бојана (15), 
Бојану (15), Ивану (12), Анђелу (9), Здравка (6) и 
Борка (1). Мајка Слађана из првог брака има и сина 
Милоша (23). Породици је најпотребније уређење 
купатила, као и замена кровне констукције на кући 
због влаге и могућег урушавања. Највећи део 
средства за помоћ Миловановићима обезбеђен је на 
хуманитрном дербију у Лозници, као и на турниру 
Тројка из блока који је одржан у Тршићу. 
 

 
 

Породица Миловановић прима и социјалну помоћ и 
дечији додатак. Дуговања и кредита немају, с тим 
што још увек отплаћују кућу коју су купили. Деца су 
добро васпитана, имају довољно одеће и обуће, али 
је неопходно реновирати купатило, јер тренутно као 
да га уопште и немају. Тата Дејан ради као 
грађевински радник када му искрсне неки посао, а 
често је у Русији у изузетно тешким условима и 
одвојен је од породице. 
 

 
 
Струју и воду имају, постоје цеви које су купили 
скоро да спроведу воду и у купатило у којем 
тренутно скоро ништа не постоји (неопходни су 
бојлер, умиваоник, када, плочице,..). Породица се 
греје на дрва. 
 

 СЗС код 

Миловановића 



 
 
 

Месечни извештај за август 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 5 

 

 
 

 
 
Приметно је доста влаге због лошег крова, тако да је 
неопходна тотална санација крова и рушење спрата 
до прве плоче што ће домаћин и урадити. Како нам 
кажу већ се дешавало да део крова падне, али хвала 
Богу нико није повређен до сада.  
 
Столарија, а нарочито прозори су у доста лошем 
стању. Породица од имања има нешто мало воћки у 
дворишту и мали плац. Миловановићи имају 3 козе, 
а планирају да озидају свињац од материјала који 
буду могла да се искористе од рушења крова и 
дотрајалог спрата. 
 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 

 
 

 
 

 
 

СЗС код 

Миловановића 
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Трактор за породицу Јевтић из Жача 

 
Хуманитарна организација Срби за Србе, помогла 
је при куповини трактора за потребе седмочлане 
породице Јевтић из села Жач код Осојана на 
Косову и Метохији.  
 
Осим родитеља Жарка и Мирјане ову породицу 
чине и петорица синова:  
Раденко (20), Жељко (19), Вељко (16), Радош (14) и 
Митар (12).  
 
У акцији прикупљања прилога су учествовали 
Епископ Теодосије и организације Српска 
солидарност храном и Наш Београд. 
 

 
Испоручена помоћ за породицу Јевтић из 

метохијског села Жач (јануар 2014.) 
 
Породицу Јевтић помогли смо и пре две године 
куповином замрзивача и електричног шпорета. 
 

 
Срби за Србе са породицом Јевтић испред њихове 

куће у Жачу (јануар 2014.) 
 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана.  
 

 
 

 

Трактор за 

Јевтиће са КиМ 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
помогла је вишедјетну породицу Јанчић из села 
Сушћепан у Херцег Новом, који су први пут 
помогнути прошле године. Чланови породице 
Јанчић су самохрани отац Иван, дјеца Немања 
(11), Милица (10), Мирјана (9), Василије (7) и бака 
Радица. Иван ради на грађевини кад има посла. Бака 
Радица му једина помаже у подизању деце. 
Јанчићима су купљени замрзивач, патике за 
дечаке, комплетом уџбеника за школарце, као и 
школским прибором (ранчеви, свеске, оловке...). 
Укупна вредност купљене помоћи износи 873,26 
евра. У плану је да се породици обезбеде и коке 
носиље. Јенчићи су једна од породица које су 
помогнуте средставима обезбеђеним у склопу 
турнира „Тројка из блока“, који је одржан 24. јула у 
Херцег Новом на спортском терену на Карачи. 
 

 
Немања и Василије са новим патикама 

 
Немања, Василије Мирјана и Милица поред новог 

замрзивача 

 

 
Мали Јанчићи  

са новим ранчевима за школу 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ  

Нова помоћ за 

Јанчиће из ЦГ 
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Прошле године у Прибоју одржан је по први пут 
турнир у брзом шутирању тројки - Тројка из 
блока! Град се дигао на ноге и ујединио у мисији 
помоћи шесточланој породици Бабић из 
прибојског села Грачаница. Обрад и његова жена 
Бојана имају највеће богатство на свету – четворо 
дивне деце – Анђелу (13 година), Тамару (12 
година), Миљана (8 година) и Загорку (3 године). 
Велика подршка турниру стизала је са свих страна и 
са лакоћом су скупљена средства са којима је 
седмочланој породици изграђено купатило у 
новој кући у којој желе да започну нови живот. 
 

 
Стање куће пре постављања нових прозора 

 
Помоћ је Бабићима стигла у правом тренутку, а они 
су је искористили тако што су организовали своја 
средства и могућности и наставили да раде на 
сређивању куће. 

Обећање је дато породици, да ће им се помагати и у 
наредним пројектима и то обећање сада је испуњено. 
Када се јавио отац породице Обрад и рекао да је 
укровио кућу али да нема прозоре, одмах му је 
одговорено на најбољи начин - не са речима, него са 
делима. Обезбеђени су прозори и улазна врата 
вредности од 70.000 динара, за приземни део нове 
куће Бабића и сада породица има потпуно нови 
поглед на свет и прилику да изађу у живот са много 
већим шансама и нормалнијим условима одрастања! 
 

 
Домаћин Обрад са децом испред куће 

 
Захвалност упућујемо пријатељима из фирме Пет 
Плус Пром који су омогућили велики попуст за 
столарију и на тај начин директно помогли породицу 
Бабић.  
 
Породица Тројка из блока никада не заборавља 
своје чланове, брине о свима којима једном помогне 
и заједно са свима иде у бољу будућност, пуну 
дечијих осмеха и са само једном идејом - ДЕЦА СУ 
НАША БУДУЋНОСТ!  
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
С ВЕРОМ У БОГА! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Нова помоћ за  

Бабиће   
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Црне Горе, помогли су породицу Шуковић 
из Херцег Новог, која је посећена почетком јула. 
Родитељи Андрија и Снежана имају четворо дјеце: 
Андријана (18), Николина (16), Марина (13) и 
најмлађа Ивана (3). Отац и мајка зарађују 
обављањем повремених сезонских послова. 
Шуковићима су купљени душеци за кревете, као и 
прибор за школу (ранчеви, свеске, оловке...), а 
пријатељи из фирме Вал-Гојковић су им донирали 
веш машину. Укупна вредност купљене помоћи 
износи 260,28 евра. У плану је да се породици 
обезбеде и коке носиље. Шуковићи су једна од 
породица које су помогнуте средставима 
обезбеђеним у склопу пројекта „Тројка из блока“, 
који је одржан 24. јула у Херцег Новом на спортском 
терену на Карачи. 
 

 
Николина, Ивана и Марина са новим душецима 

 
Мајка Снежана са ћеркама Николином, Иваном и 

Марином поред нове веш машине 

 

 
Заједничка фотографија Срби за Србе  

са породицом Шуковић 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Помогнути 

Шуковићи из ЦГ   
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда и Требиња посетили су крајем јула 
2016. године породицу Поповић из села Жаково код 
Требиња. Породицу чине самохрани отац Стево и 
три ћерке Анђела (15), Анастасија (7) и 
Александра (2). Мајка им је почетком ове године 
одузела себи живот након чега су доспели у изузетно 
тешку ситуацију. Најмлађа ћерка се привремено 
налази и у хранитељској породици у Требињу. 
Велики број Требињаца је већ помогао породици, а 
нама су изразили жељу за новим малим 
фрижидером, веш машином и столарији за кухињу. 
 

 
Дотрајала веш машина 

 
Једино примање које има ова породица је 100 КМ 
дечијег додатка. Држе 30 оваца, краву и теле, као и 
два врта, али отац једва постиже и то, па не постоји 
могућност да се озбиљније посвете пољопривреди и 
сточарству. Девојчице иду у школу у Требиње које је 
удаљено 20 километара. 

 
Самохрани отац Стево са ћерком Анастасијом 

 
У Требињу је наша организација недавно 
организовала прву Тројку из блока на којој је 
прикупљено 1.689,5 конвертибилних марака и 20 
евра, па ће прикупљених средстава покушати да 
обезбеди овој породици скромну помоћ. 
 

 
У разговору са породицом Поповић 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Код Поповића  

из Требиња 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Републике Српске обишли су почетком 
августа мјесеца деветочлану породицу Чекић из 
села Доња Кола које се налази на 20-ак километара 
од Бања Луке, на обронцима планине Мањаче.  
 
Породицу чине отац породице Ђуро и мајка Мирела 
и њихово седморо дјеце, Милутин (18), Богоје (14) 
и Генадије (9) које је Мирела добила са својим 
првим мужем и који живе заједно са њима у 
домаћинству и близнакиње Милица и Марија (4), 
Маја (3) и најмлађи Василије који је рођен почетком 
ове године и које су Ђуро и Мирела добили у 
заједничком животу. 
 

 
Неуслови у којима живи породица Чекић 

 

 
Простор у коме породица Чекић  

проводи највише времена 

 
За породицу Чекић смо сазнали од наших пријатеља 
из Српског сабрања ,,Баштионик'' који су нам се и 
обратили са молбом за помоћ, а који су ову породицу 
помогли за Бадњи дан однијевши им пакете хигијене 
и основних намирница.  
 
У породици нико нема стално запослење и једини 
сигуран приход предстваља 240 КМ које добијају по 
основу дјечијег додатка и социјалне помоћи, а отац и 
најстарији синови надничељем успијевају да 
обезбиједе колико-толико основне услове за живот.  
 
Такође породица одгаја овце и свиње, а које су 
такође добили уз помоћ добрих људи и обрађује 
нешто земље које посједују уз кућу. 
 

 
Најмлађе сестре - Милица, Маја и Марија Чекић 

СЗС код Чекића 

са Мањаче 



 
 
 

Месечни извештај за август 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 12 

 

Приликом посјете увјерили смо се да мајка породице 
изузетно води рачуна о својој дјеци, јер су дјеца 
лијепо васпитана и лијепо одњегована и такође су 
добри ђаци у школи, а од локалног парохијског 
свештеника Горана Ковачевића, који нам је и био 
домаћин и који нас је одвео код породице, смо 
сазнали да породица живи изузетно хришћански, да 
редовно долазе у цркву, да држе постове и да се 
редовно причешћују. 
 

 
 
Највећи проблем породици представљају неусловна 
кућа у којој живе и која је због недостатка средстава 
остала незавршена.  
Уз помоћ пријатеља кућа је била завршена до првог 
спрата, мећутим без крова, неомалтерисана, без 
изолације, без подова и са једва некако уграђеном 
столаријом, што породици предстваља велики 
проблем у зимском и кишном периоду јер је 
укућанима хладно, пролази вода и ствара се велика 
влага. 

Наиме, првобитни план наше организације је било 
покривање куће, стављање столарије и малтерисанње 
зидова како би породица ријешила овај ,,горући'' 
проблем, међутим овдје морамо да похвалимо 
неколико власника грађевинских предузећа, а који су 
жељели да остану анонимни, и који су удруженим 
радом од нашег првог контакта половином јуна 
мјесеца до наше посјете подигли још један спрат на 
кући и покрили кућу и чиме су нам умногоме 
олакшали посао и отворили нам врата да почнемо да 
радимо унутрашње радове у кући. 
 

 
Тренутни изглед куће  

породице Чекић 

 

План организације је да извршимо малтерисање 
зидова, постављање столарије и подова на кући и да 
породици направимо купатило. Процијењена 
вриједност средстава, која су потребна за извођење 
ових радова је 13.000 КМ, стога ћемо овдје још 
једном позвати све донаторе наше организације да се 
сходно својим могућностима укључе у акцију 
прикупљања средстава. 
 
На самом крају би похвалили сложност свих 
комшија, пријатеља и парохијана парохије Доња 
Кола на челу са свештеником Гораном, за свесрдну 
помоћ коју пружају и коју су и убудуће спремни да 
пруже породици Чекић и у коју смо се увјерили 
приликом наше посјете, а наша организација ће се 
потрудити да још једну породицу стамбено 
обезбиједи и олакша им тежак живот, који нажалост, 
имају све породице са четворо о и више дјеце које 
наша организација помаже. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ 

СЗС код Чекића 

са Мањаче 
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Хуманитарна организација Срби за Србе је 
захваљујући средствима донатора из целог света 
успешно реализовала други део помоћи за 
шесточлану породицу Насковић из села Кусце у 
Косовском поморављу. Помоћ се огледала у изради 
спољне изолације и фасаде на породичној кући 
Насковића која ће решити проблем појаве влаге у 
кући.  Домаћинство чине отац Бобан, мајка Микица 
и четворо малолетне дечице: Данијела (8 год.), 
Теодора (5) и бебе близанци Александар и 
Александра (1,5). Представници организације су 
средином августа посетили  Насковиће и стекли 
утисак као да их посећују у потпуно новој кући. 
Укупна вредност материјала и радова износи 338.000 
динара. 
 

 
 
Подсетимо, Насковиће смо први пут посетили 
непосредно пред Видовдан 2015. године на 
иницијативу игумана манастира Драганац 
Aрхимандрита Илариона, који нам је указао на тежак 
положај ове младе породице. 

 
Породица Насковић у јуну 2015. (лево) и  

у августу 2016. године (десно) 

 
Осим социјалне и безбедносне  угрожености, 
Насковиће посебно погађа болест најстарије ћерке 
Данијеле, која болује од Дауновог синдрома, а 
притом има и проблеме са очима због којих је често 
и животно угрожена. 
 
Први део помоћи, који се огледао у завршетку 
унутрашњих радова у кући Насковића, спроведен је 
већ крајем 2015. године. 
 

 

Изолација за 

Насковиће 
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Данијела и Теодора Насковић 

 
Срби за Србе са Насковићима испред сређене куће 

 

 
Срећна и захвална породица Насковић 

 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује захвалност свима који су својим донацијама 
омогућили услове за лепше детињство четворо 
малих Насковића и упућује позив свим пријатељима 
и донаторима организације да се укључе у нове 
акције прикупљања средстава за помоћ социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 
 

 

Изолација за 

Насковиће 
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Хуманитарна организација Срби за Србе је у 
склопу Васкршње акције у Крајини, поред две 
велике испоруке помоћи породицама (1. испорука 
и 2. испорука) обезбедила помоћ и за породицу 
Ћосо која живи на подручју Жегара. Родитељи 
Ненад и Марија имају двоје деце, Јелену (9 год) и 
Младена (3 год). У вредности од 1.000 евра 
породици су обезбеђени лим за кровну 
конструкцију куће и мала фреза за додатно 
бављење пољопривредом. 
 

 
Лим за кров и мини фреза за породицу Ћосо 

 
Породица Ћосо испред своје куће 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана.  
 

 
 

 

Помогнута 

породица Ћосо 
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Само шест месеци након прве посете, представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе су 
захваљујући средствима донаторa успешно 
реализовали потпуно уређење дома породице 
Стојковић из села Партеш на Косову и Метохији 
(општина Гњилане). Четворочлану породицу чине 
самохрани отац Милорад и деца Тамара (8), 
Милош (7) и Јелена (6). 
 

 
Милорад Стојковић са својом дечицом 

 
Милорад Стојковић нас је дочекао речима да је 
очекивао помоћ, али да није ни сањао да ће она бити 
у овом обиму, као и да његова деца сада коначно 
имају пристојне услове за одрастање. 

 
 
Радови на кући Стојковића огледали су се у 
реконструкцији ходника, две собе и подова у 
приземљу куће, замени столарије, као и у 
куповини новог намештаја (до наше посете 
Стојковићима су допремљени кревет на спрат са 
душецима за децу, ормари, тепих, радни сто, кухиња, 
сто и столице, а за неколико дана ће стићи и 
фрижидер, електрични шпорет, шпорет на дрва, 
тросед и веш машина). 
 

 
Породица Стојковић у марту (лево) и 

 августу (десно) 2016. године 

 
Најмлађи Стојковићи су се обрадовали и мобилном 
телефону, који је један од наших пријатеља донирао 
најстаријој Тамари, након што је испунила обећање 
да ће бити послушна и добра. Укупна вредност 
радова на преуређењу дома за Стојковиће износи 
685.000 динара. 

Нови дом за 

Стојковиће  
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Тамара Стојковић са малим поклоном 

 

 
Милош и Јелена већ се играју у новој соби 

 
Средином маја је за помоћ Стојковићима 
прикупљено 5.841 канадских долара на палачинка 
журци у Мисисаги (Канада) за помоћ породици 
Стојковић, док су преостала средства прикупљен 
током пролећа и лета од донатора из целог света. 

 
Стојковићи у марту (горе) и  

августу (доле) 2016. Године 

 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује захвалност свима који су својим донацијама 
омогућили услове за лепше детињство троје малих 
Стојковића, и упућује позив свим пријатељима и 
донаторима организације да се укључе у нове 
акције прикупљања средстава за помоћ социјално 
угроженим вишедетним српским породицама. 
 

 
СЗС са Стојковићима 

Нови дом за 

Стојковиће  
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Чикага присуствовали су од 5. до 7. августа по 
први пут традиционалном 25. Серб Фест фестивалу 
у порти цркве Св. Васкрсења у Чикагу. То је била 
сјајна прилика за представљање рада организације 
Срби за Србе новим донаторима и гостима нашег 
штанда, на којем су кроз извештаје и панеле 
представљене спроведене акције и пројекти у 
прошлој години. 
 
Поред прикупљених донација, примили смо и велики 
број позитивних критика за наш досадашњи рад и 
уједно добили велики број нових волонтера које 
ћемо постепено укључивати у рад организације. 
 

 
Срби за Србе са конгресменом Mike Quigley  

(у средини) из Вашингтона,  

представник Илиноиса 

 

Оставили смо позитиван утисак на људе који су се 
први пут сусрели са нашом организацијом али уједно 
смо имали прилику и да се дружимо са великим 
бројем активних донатора и пријатеља организације 
из Чикага којима смо лично изразили захвалност и 
добили нове смернице и предлоге од њих. 
 

 
 
Током три дана Серб Фест фестивала прикупили смо 
$1,735 у донацијама! Веома смо захвални свим 
гостима нашег штанда који су издвојили време и 
пружили подршку раду наше организације. 
 

 
 
Са нестрпљењем ишкечујемо Серб Фест и следеће 
године! 

СЗС на Серб 

фесту у Чикагу  
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У претходним данима, чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе помогли су 
шесточлану породицу Јуришић. Помоћ за 
породицу Јуришић прикупљана је организовањем 
првог турнира „Тројка из блока“ у Пироту, који је 
одржан 30. јула на Омладинском стадиону у оквиру 
Пиротског културног лета где је уз помоћ многих 
добрих људи и уз помоћ спонзора Града Пирота, 
Дома културе Пирот и ЈП Водовод и канализација 
Пирот скупљено укупно 43.890 динара. Породица 
Јуришић живи у селу Сопот које се налази на око 
десетак километара од Пирота. Породица Зорана и 
Силвије има четворо деце: Данијелу (16), Данијела 
(14), Зорицу (12) и Синишу (10). 
 

 
Нови алата за мајстора Зорана 

 
Нови апарат за варење 

 
Као што смо писали раније, у току наше посете 
породици Јуришић је била три месеца искључена 
струја, па су у претходном периоду успели да плате 
дуговања за струју, након чега им је она поново 
укључена. 
 

 

Помоћ за 

Јуришиће   
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С тим у вези, отворила се могућност да у 
импровизованој гаражи, коју отац Зоран сам тешком 
муком, уз помоћ једног чекића и тестере направио, 
да породицу Јуришић помогнемо са алатом којим би 
у тој гаражи могли да обављају лимарско-лакирерске 
послове, у којима отац Зоран има великог искуства, 
јер их је десетак година радио, док је живео у 
Крушевцу. 
 

 
Машине и додатни алат за радионицу 

 
Због тога, Хуманитарна организација Срби за Србе 
купила је алат у вредности од 90.607 динара, чиме је 
обезбедила породици Јуришић да својим радом 
обезбеди довољно средстава како би својој деци 
пружила пристојан живот. 
 
Као што смо се у обиласку уверили, за само 
неколико дана од наше помоћи, Јуришићима је посао 
веома добро кренуо, како сами кажу, људи су 
препознали њихов труд, умешност оца Зорана, као и 
нов и професионалан алат који им је обезбеђен, како 
би све врсте ових послова могли професионално да 
обављају. 

 
Син Данијел и отац Зоран у радионици 

 

 
Вредни домаћин Зоран Јуришић 

 

 
 
Овом приликом преносимо захвалност породице 
Јуришић, свим нашим донаторима, учесницима 
пројекта „Тројка из блока“, као и спонзорима 
турнира у Пироту који су омогућили да још једна 
пиротска породица стане на ноге. 

Помоћ за 

Јуришиће   
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Шесточланој породици Давидовић из села Марини 
код Приједора Хуманиратана организација Срби 
за Србе обезбједила је овај пут двије нове задње 
гуме за трактор. Да подсјетимо, породицу 
Давидовић чине отац Далибор и мајка Весна и 
њихово четворо дјеце: Николина (9), Дејан (7), 
Наташа (6) и Павле (3) и породици смо почетком 
ове године обазбиједили трактор. Обзиром да су 
гуме на трактору који смо купили биле већ дотрајале, 
те да је постало веома ризично ићи у шуму са истим, 
а како породица још увијек није у стању да 
самостално прибави нове гуме, отац породице 
Далибор нам се обратио са молбом за помоћ. Овом 
приликом купљене су двије унутрашње и двије 
вањске задње гуме за трактор, а укупна вриједност 
акције износила је 1.373,58 КМ. 
 

 
Старији син Дејан поред трактора 

То даље, нажалост, повлачи и друге проблеме – да је 
све мање људи којима су Давидовићи окружени и 
код којих надничењем могу да зараде новац, да је 
основна школа доста удаљена, а да ће у средњу 
морати да иду у Приједор, да је болница такође 
далеко, а пут зими углавном непроходан. 
 

 
 
Једино рјешење за породицу је пресељење у неко од 
приједорских приградских насеља, како би породица 
била ближе граду и како би имала могућност и даље 
да се бави пољопривредом. Наша организација ће 
свакако у наредном дугорочном периоду гледати да 
породици уз помоћ донатора и превасходно 
државних институција обезбиједи кућу и мање и 
тамо их пресели. 
 

 
 
До тада, још једном позивамо све све пријатеље и 
донаторе наше организације да се сходно својим 
могућностима укључе у акцију прикупљања 
средстава и тако помогну рад Хуманитарне 
организације Срби за Србе. 

Нова помоћ за 

Давидовиће   
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је крајем августа породицу Станковић из засеока 
Шумаци, општина Ново Брдо на Косову и 
Метохији.  
 
Чланови породице су деда Слободан, четири сина 
Славиша, Синиша, Срђан и Сретен, од којих 
тренутно на имању живи само Сретен са женом 
Неном и троје деце Милошем (16), Марином (14) и 
Михајлом (5) док су остали тренутно у централној 
Србији.  
Станковићи су помогнути са 20 бала сена укупне 
вредности од 40.000 дин. 
 

 
Нова штала 

Станковићи су претрпели велику штету, јер им је у 
пожару почетком године изгорела штала и сено, док 
су стоку успели да склоне на време и сачувају. 
Породица је подигла кредит како би изградила нову 
шталу, а организација Срби за Србе им је донирала 
20 бала сена. Када су комшије виделе да су стигле 
бале, свако од њих је донирао балу или две колико је 
ко могао да одвоји од својих залиха и на тај начин 
помогне комшији.  
 

 
Бале сена за Станковиће 

 
Породици Станковић обезбеђена је помоћ прошле 
године у виду електричног шпорета и кревета на 
спрат са душецима. 
 

 
Помоћ за Станковиће испоручена у марту 2015. 

године 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 

Помогнути 

Станковићи   
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Пета сезона спортско-хуманитарног пројекта Тројка 
из блока донела је чак четири турнира у Јужном 
Банату, а мисија помоћи социјално угроженим 
породицама наставља се још док одзвањају лопте на 
терену. Са речи се одмах прелази на дела, па су 
представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе после сјајног турнира у Банатском 
Карловцу, недавно посетили седмочлану породицу 
Шукунд из села Владимировци, у општини 
Алибунар. Ненад и Светлана Шукунд подижу 
четворо деце: Анђелу (14), Стефанију (11), Стевицу 
(7) и Огњена (5), а са њима је и деда Никола, који 
болује од астме, али помаже колико може, пазећи на 
децу док су родитељи заузети на сезонским 
пословима. 
 

 
 
Породица живи скромно и без дугова, са дечијим 
додатком од 11.000 динара и са одређеним 
проблемима.  

 
Поред проблема влаге који је потребно хитно 
решити, имају потребу и за још једном собом, која би 
била соба за девојчице и која би омогућила 
нормалније функционисање породице. 
 

 
 
Са тренутним нередовним примањима нису у 
могућности да праве велике планове самостално, а 
једна од првих жеља били су им товни пилићи, уз 
помоћ којих би оснажили кућни буџет и живели 
нешто лагоднији живот. 
 

 
 
На свима нама је сада да заједничким снагама 
помогнемо овој породици! Јужни Банат је са четири 
сјајна турнира показао да брине за комшије у 
невољи, а Банатски Карловац ускоро ће уз нашу 
помоћ добити препорођену породицу Шукунд! 

Код породице 

Шукунд 
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Чланови Хуманитарне oрганизације Срби за Србе 
су крајем јула ове године посјетили породицу 
Поповић из села Жаково, надомак Требиња. 
Приликом посјете породица је затражила скромну 
помоћ у виду фрижидера и машине за веш, а 
чланови организације су настојали да им обезбиједе 
потребно.  
 
Од новца сакупљеног на Тројци из блока, 23. јула 
текуће године, Требињци су издвојили 753 КМ за 
помоћ породици самохраног оца Стева Поповића 
коју чине  и његове три ћерке Анђела (15), 
Анастасија (7) и Александра (2) која је због тешке 
ситуације у којој се налази ова породица привремено 
пребачена у хранитељску породицу. 
 

 
 

Видјевши осмијех и задовољство чланова породице, 
чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
немају намјеру да се зауставе овдје и надају се да ће 
што скорије опет угледати насмијана лица ове дивне 
дјеце. 
 

 
 

 
Увек насмејана Анастасија Поповић 

 
Позивамо све људе добре воље да се укључе и 
прилозима помогну пројекте Хуманитарне 
организације Срби за Србе који имају за циљ да 
помогну социјално угрожене вишедетне српске 
породице широм Балкана. 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

Стигла помоћ  

Поповићима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је у мају породицу Самарџић из села Постољани 
код Невесиња у Републици Српској и том 
приликом је договорена помоћ у набавци 
грађевинског материјала за завршетак радова на 
новој кући, како би се породица што пре преселила 
из старе куће која је у лошем стању.  
 
Чланови породице Самарџић су самохрана мајка 
Жељка са синовима Божом (25), Илијом (23), 
Лазаром (19) и ћерком Јованом (14). Радови на 
новој кући су започети крајем јула, озидано је 
поткровље и тренутно се поставља кровна 
конструкција.  
 
Вредност обезбеђеног материјала износи 6.235 КМ. 
У наставку вести погледајте фотографије радова на 
новом дому породице Самраџић. 
 

 
Изглед куће у мају 2015. године,  

приликом прве СЗС посете породици 

 
Грађевински матаријал који је врло брзо 

 утрошен у изградњи куће 

 

 

Радови на кући 

Самарџића 
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Озидано поткровље 

 

 

 
 

 
Свечано обележено постављање рогова на кући 

 

 
Тренутни изглед куће породице Самарџић 

 

Како би се породица Самарџић уселила у свој нови 
дом потребно је обезбедити и непопходе прозоре и 
врата, тако да позивамо све људе добре воље да се 
укључе и прилозима помогну пројекте 
Хуманитарне организације Срби за Србе који 
имају за циљ да помогну социјално угрожене 
вишедетне српске породице широм Балкана.  

Радови на кући 

Самарџића 
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Пета година највећег хуманитарног турнира у 
региону отворила је врата на свим странама света, па 
и у најлепшој – Источној Херцеговини, и то у 
Требињу, граду из бајке. 129 шутера борило се за 
титулу најбољег тројкаша Требиња, а уз помоћ осам 
поносних спонзора, три донатора и девет техничких 
спонзора скупили смо укупно 1.689,5 
конвертибилних марака и 20 евра за помоћ 
породици Поповић из Поповог поља! 23. јула на 
теренима на Требишњици, у популарном насељу 
Брегови, у предивном Спортском центру ,,Срђан 
Алексић” окупио се цвет требињске кошарке и 
хуманости. 
 

 
 
Окупила их је једна мисија која годинама уназад 
окупља људе из целог света и мења живот социјално 
угроженим вишедетним породицама. Те породице 
постају део породице Тројка из блока, која наставља 
да брине о њима у годинама које следе, исто као што 
наставља да прави турнире у местима у којима 
једном то уради.  

Магија Тројке из блока сусрела јe магију града 
Требиња и такмичење у брзом шутирању тројки још 
једном је било много више од обичног такмичења. 
Медаљу за доброту, весеље, добро срце и душу, 
понели су сви требињци и требињке. 
 

 
 
Мало после 18 часова зачула се химна Републике 
Српске Моја Република, а затим је Милош 
Симовић испред Хуманитарне организације Срби за 
Србе упознао требињце са досадашњим успесима 
Тројке из блока и позвао Душка Марковића, Перу 
Марића, Сашу Косовића и Петра Алексића, 
кошаркашке величине из Требиња, да свечаним 
шутирањем отворе први турнир у Херцеговини! 
 

 
 
Пицерија Лесашон подржала је пројекат у 
Требињу са 100 КМ и 10 евра, Вајт бар са 110 КМ, 
ФК Леотар, Винарија Анђелић, Ресторан Стара 
Херцеговина, Кладионица Џокер, Неђо Попадић 
и Васо Мијановић уплатили су по 100 КМ, а Кафе 
Доџ, Кафе Азаро и Срђан Ђуричић по 50 КМ. 
Техничка подршка стигла је од Кошаркашког 
савеза Републике Српске, Кампа Дејан Бодирога, 
СЦ ,,Срђан Алексић”, Мотела Аћимовић, Дома 
Културе Требиње, док су нас медијски подржали 
Локопортал, портал Требиње лајв и Радио 
телевизија Републике Српске! 

Тројка- Требиње 

и Херцег Нови 
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Невероватан списак добрих и пожртвованих људи 
који су се ујединили да би помогли својим 
комшијама у невољи. Oкупили смо се и добро 
забавили уз Анкл Џоа и плесну групу Марис, а 
најбољи тројкаши међу требињским хуманитарцима 
били су Марко Рикало са 20 поена и Марко 
Ламбета и Немања Ратковић са по кошем мање. 
 

 
 

 
 
Они су кућама понели сјајна одличја, а сви смо у 
срцу понели диван утисак са обала Требишњице. 
Требиње је прихватило Тројку из блока и овим 
премијерним турниром најавило године које долазе, 
године у којима ћемо се опет ујединити око исте 
мисије – ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 
 
У недељу 24. јула одржан је први спортско-
хуманитарни спектакл Тројка из блока у Црној Гори. 
Морска премијера такмичења у брзом шутирању 
тројки била је у Херцег Новом, на теренима на 
Карачи, а овај град постао је рекордер са 222 
пријављена такмичара који су својим пријавама 
скупили 685,93 евра! 19 поносних спонзора 
подржало је турнир са 1.530 евра и на тај начин ће 
2.215,93 евра отићи социјално угроженим 
породицама са четворо и више деце из Херцег 
Новог! Пета сезона највећег хуманитарног пројекта у 
овом делу света имала је ове године неколико 
премијера: Њујорк, Швајцарска, Аустрија, Немачка и 
сада – Црна Гора! Љубав према кошарци и љубав 
према ближњем свом нашли су прави спој на линији 
за три поена на турнирима Тројка из блока! 
 

 
 
Два евра била је пријава за шутирање на Карачи и са 
овим малим прилогом скупљена је велика помоћ, али 
и пружена велика подршка херцегновским 
угроженим вишедетним породицама, које сада знају 
да нису саме и да неко брине о њима!  

Тројка- Требиње 

и Херцег Нови 
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Хуманост, спорт и забава три су стуба Тројке из 
блока, а сва три су била на врхунском нивоу на 
првом турниру у Црној Гори! Једна од 
најпопуларнијих реп група на овим просторима ТХЦ 
Ла Фамилија побринула се за квалитетан програм и 
музику, а имали су помоћ од Анкл Џоа, Чорбе, 
репера са Космета, Принципа, младог репера из 
Бара, Брата Паркета, репера из Панчева и 
плесачица Сандре Видовић и Уње Грин, а трибине 
на Карачи биле се премале да приме све људе доброг 
срца који су хтели да постану део мисије Тројке из 
блока! 
 

 
 
За пет година пројекта обновљено је и изграђено 
преко 25 купатила и завршено је још много мањих и 
већих пројеката широм региона. Породица Тројке из 
блока сада је већа за још један град великог срца! 
Град су људи – БРАВО ЗА НОВЉАНЕ! Хвала 
свима који су учествовали и који су подржали 
турнир, а у наредним данима ћемо помоћи две 
породице из Херцег Новог и тада ће турнир добити 
своје победнике, а сви ми бићемо награђени – 
победници су најмлађи чланови породица којима иде 
помоћ, а награда свима нама су њихови осмеси! 
 
Поносни спонзори који су подржали први турнир 
у Црној Гори су: Сава Монтенегро осигурање, 
Кафе Рене, хотел Капри, Вал, Дрвоарс, 
Шкорпион, Еурогрил, Стоматолошка ординација 
Кукољац и Грађевинско предузеће Мигранс, а 
поносни донатори: Кафе бар Мондо Кумбор, кафе 
Амаро Кумбор, Делије Котор, Пекара Шушић и 
Кафе Баја бјанка. Техничка подршка стигла нам 
је од Дисконта пића Нова Каза, медијску подршку 
на највишем нивоу пружили су ТВ Нови, Дан, 
Портал Принцип, Радио Херцег Нови, Радио 
Светигора и портал Наша Република. 

 
 

 
 
Хвала свима који су допринели да турнир на мору 
остане у најбољем сећању и који су својим 
квалитетом оставили свима обавезу да следеће 
године поново дођемо! Рекордер Тројке из блока и са 
највише постигнутих кошева у финалу је Борис 
Јовичић са 31 кошем, сребро је освојио Филип 
Карановић са 29 тројки, а бронзи се 
обрадовао Милан Сташевић кад је постигао 26 
поена! Борис је из Подгорице, Филип из Херцег 
Новог, а Милан из Трстеника, што још једном 
потврђује величину и популарност највећег 
спортско-хуманитарног пројекта у региону! 
 

 

Тројка- Требиње 

и Херцег Нови 
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Почетком августа, тачније 3. и 4. августа на терену 
ОШ „Стојан Новаковић" у МЗ Шипурским 
Ливадама у Шапцу, одржан је трећи по реду 
хуманитарни турнир у малом фудбалу. На турниру 
је учествовало 12 екипа, а победник турнира је екипа 
Аџија. Сакупљено је 40.000 динара и 10 евра и сав 
новац је намењен за помоћ социјално угроженим 
вишедетном породицама. Овој хуманитарној акцији 
придружиле су се две фирме из Шапца, Novitas 
Consult са донацијом од 3.000 динара и Čedanit са 
донацијом од 1.000 динара. Посебну захвалност 
исказујемо КУД Абрашевић из Шапца јер су нам 
обезбедили озвучење за музику, као и другарима 
који су судили на турниру без икакве надокнаде. 
 

 
 
Надамо се да ће следеће године бити још више 
екипа, а ми ћемо се потрудити да организација буде 
на још бољем нивоу. 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Мали фудбал у 

Шапцу 
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Први турнир Тројка из блока у Пироту одржан је 
30. јула на Омладинском стадиону у оквиру 
Пиротског културног лета и окупио је много 
добрих људи од којих су се њих 60 одлучили да се 
опробају у брзом шутирању тројки, а од њихових 
котизација скупљено је 18.890 динара!  
 
Уз помоћ поносног спонзора Града Пирота и Дома 
културе Пирот и ЈП Водовод и канализација 
Пирот који су донирали по 25.000 динара скупљено 
је укупно 43.890 динара за помоћ породици 
Јуришић из села Сопот крај Пирота! 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе и 
Удружење грађана Лека захваљују свим људима 
добре воље из Пирота који су подржали први 
спектакл Тројка из блока у њиховом граду!  

Техничка подршка првом турниру стигла је 
од Архијерејског намесништва Пирот, ОШ 
„Душан Радовић“, ОШ „Вук Караџић“ и Центра 
за социјални рад за Општину Пирот који су нам 
помогли при проналажењу породица са четворо и 
више деце, а Град Пирот је подржао организацију и 
реализацију турнира са 25.000 динара. 
 
Спортски центар Пирот је уступио терен за 
одржавање турнира, а омладинци КК Пирота били 
су волонтери за сакупљање лопти. Организовано су 
учествовали на турниру Пиргос и чланови КК 
Пирот и ЖКК Гимназијалац. 
 

 
 
За добру забаву била је задужена ТХЦ Ла 
Фамилија, а музички програм су нам свим срцем 
незаборавно приредили Анкл Џо и локални реп 
састав Параноја! Са нама су се дружили најбољи 
европски кошаркашки фристајлер Трики и 
популарни Мали Станоје, кога памтимо по 
незаборавној улози у филму ,,Монтевидео, Бог те 
видео!”. 
 

 
Мали Станоје 

Тројка - Пирот 

и Кладово 
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Најбољи пиротски тројкаши постали су Иван 
Манчић са 16 кошева, Младен Анђелковић са 13 и 
Андрија Голубовић са кошем мање! Највећи 
победници турнира у Пироту биће четворо деце 
породице Јуришић којима ћемо помоћи средствима 
прикупљеним на Омладинском стадиону. Будите и 
ви део Тројке из блока! 
 

 
Параноја 

 

 
Бронза, злато и сребро 

 

 

 
 
31. јула на теренима ОШ ,,Вук Караџић” са 
почетком у 19 часова одржан је други спортско-
хуманитарни турнир у брзом шутирању тројки у 
граду на Дунаву! Пријавило се 85 шутера, који су 
својим пријавама скупили 31.730 динара, а уз помоћ 
спонзора Мајтрендифоун који је подржао турнир са 
12.000 динара и донатора СД Ђердап – 5.000 
динара и СУР Зеро – 3.000 динара, скупљено је 
укупно 51.730 динара за помоћ вишедетним 
социјално угроженим породицама!  
 
Техничка подршка у Кладову стигла је од 
Туристичке организације Кладово, Радио клуба 
YU1KLD, Црвеног крста Кладово, Ватрогасне 
јединице Кладово и Мото клуба Кладово, чији су 
бајкери, њих преко 150, дошли пре почетка турнира 
и направили спектакл за памћење! 
 

 

Тројка - Пирот 

и Кладово 
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Милош Симовић испред Хуманитарне организације 
Срби за Србе и заменик председника општине, 
председник МЗ Гаги Новаковић поздравили су 
окупљене људе доброг срца, а турнир су свечаним 
шутирањем отворили председник општине Радисав 
Чучулановић, Трики и Пеђа Васић (популарни 
мали Станоје). 
 

 
Трики, Пеђа, Анкл Џо, Марко Брканлић, 

 Стефан ТХЦФ и другари 

 
Прошле године смо у Кладову након изузетно 
успешног турнира помогли деветочлану породицу 
Николић, а ове године цео град се поново окупио да 
би поновио такав успех. Кроз Тројку из блока 
ујединиле су се све снаге свих генерација и свако је 
допринео од срца да се још једној породици промени 
будућност на боље! 
 

 

Наступали су за све нас наша браћа из ТХЦ Ла 
Фамилије и млади репер и богослов Анкл Џо, док 
су Трики и млади глумац Пеђа Васић извели сваки 
своју тачку са којом су измамили осмехе свих 
присутних, Трики са акробацијама са лоптом, а Пеђа 
са кратком и духовитом имитацијом. 
 

 
Поздрав из Кладова 

 
Титулу најбољих кладовачких тројкаша са поносом 
носиће до следеће године Милош Крчмаревић који 
је освојио пехар и златну медаљу са 22 погођене 
тројке, сребрни тројкаш је Горан Петровић са 20 
кошева, а бронзани  Немања Стефановић са 11 
погодака! 
 

 
Победници и  

поносна мала власница пехара 

 

Тројка - Пирот 

и Кладово 
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2. август, дан Светог Пророка Илије, по трећи пут је 
био обележен у Бољевцу са спектаклом Тројка из 
блока. Тереном код паркића се тачно у 19 часова 
зачула химна Републике Србије Боже правде коју су 
поздравила 93 шутера и наши драги гости. 
Бољевачки тројкаши скупили су 19.560 динара, а 
још два поносна спонзора и чак 19 поносних 
спонзора допринели су да буде укупно скупљено 
83.560 динара! Након два успешна турнира и две 
успешно завршене мисије помоћи социјално 
угроженим вишедетним породицама, Бољевац је 
поставио лични рекорд и по броју шутера и по броју 
поносних спонзора и донатора! 
 

 
 
У организацији Спортског Савеза Општине 
Бољевац и Хуманитарне организације Срби за 
Србе биће спроведена још једна успешна акција у 
којој ће бити промењена будућност онима којим је то 
под хитно потребно. Тројка из блока је најбољи 
начин да се спроведе помоћ од дивног турнира до 
дивних осмеха помогнутих. 

На све успехе је окупљене Бољевчане подсетио 
Милош Симовић, портпарол Хуманитарне 
организације Срби за Србе. Потом се присутнима, 
спонзорима и донаторима, захвалио Стеван 
Драгојевић, један од организатора и представник 
Спортског Савеза Општине Бољевац, који је један 
од најзаслужнијих што се трећу годину заредом 
Тројка из блока организује у склопу баскет турнира 
3х3. 
 

 
ТРОЈКА ИЗ БЛОКА – тим који не зна за пораз! 

 
Невероватан рад и труд који улаже Стеван 
Драгојевић у кошарку, ове године доживео је круну – 
прво је као тренер првог тима КК Ртањ освојио 
првенство и изборио пласман у виши ранг, потом је 
на тренерском семинару у Београду добио признање 
за тренера године, а онда је синоћ освојио и турнир у 
баскету 3х3 и турнир Тројка из блока! Сребро је са 
кошем мање освојио Марјан Милошевић убацивши 
16 тројки, а Милош Гоцић је са 15 погодака освојио 
бронзу! 
 

 
Сребрни, златни и бронзани тројкаш из Бољевца 

Тројка- Бољевац 

и К. Дубица 



 
 
 

Месечни извештај за август 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 35 

 

Још једном наш спортско-хуманитарни пројекат 
потврдио је да је у друштву шампиона! Наступали су 
на трећем турниру подно Ртња и водили програм 
наша браћа из ТХЦ Ла Фамилије, а помагао им је 
Пеђа Васић – мали Станоје. Трики је поново 
дочекан у Бољевцу као светска звезда, што и 
заслужује, а деца су му приредила велику част када 
су, као и прошле године, тражила да им се отписује 
на мајице и лопте! 
 

 
 
Поносни спонзори који су подржали пројекат били 
су СЗТР Амиго Бољевац и Лезетра д.о.о. по 10.000 
динара, а поносни донатори: Лефтер д.о.о. Бор 
и ФПМ Агромех. АД Бољевац по 5.000 
динара, СТР Радник Бољевац, Геодетски 
пројектни биро, Јаран аутомобили Бољевац 
и Нова алтернатива по 3.000 динара, АМШ Исток 
д.о.о. – 2.500 динара, СЗ Крин Бољевац, МЈ 
Гилеум д.o.o, Стефком д.о.о, Каменорезачка 
радња Гранит, ПВЦ 030 СЗ, Марија Траиловић и 
Кафе Мај плејс по 2.000 динара, Динамик – 1.500 
дин. Уча, Хемико Плус, Радиша Д. и УР Имс Росе 
по 1.000 динара. 
 

 

 
 
Четврти турнир у Републици Српској у јубиларној 
петој сезони  Tројке из блока одржан је 15. августа 
у Козарској Дубици и са 139 такмичара који су 
скупили 1.025 конвертибилних марака и 20 евра 
постао је апсолутни рекордер испред Пала, Бања 
Луке, Власенице и Требиња! Терени Спортског 
центра Козарска Дубица били су премали да приме 
све госте који су хтели да осете магију Тројке из 
блока! У славном граду хероја Милана Тепића чак 28 
поносних спонзора, донатора и техничких и 
медисјких спонзора подржали су турнир и 
скупљено је укупно 3.145 конвертибилних марака! 
 
На самом почетку првог спектакла у Дубици 
присутне је испред Хуманитарне организације 
Срби за Србе поздравио портпарол Милош 
Симовић, а затим су се редом обратили заменик 
начелника Општине Козарска Дубица Драган 
Јаћимовић и Арнел Несимовић – Карми, један од 
организатора турнира подно Козаре. 
 

 

Тројка- Бољевац 

и К. Дубица 
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Наступали су на изузетно посећеном турниру наша 
браћа из ТХЦ Ла Фамилије, затим Карми и Бенџи, 
DMG и Чода који је посебно за ову прилику дошао 
из Лакташа. Магични двојац без кормилара Tрики и 
Мали Станоје одушевили су многобројну публику 
триковима са лоптом и добрим расположењем које 
су преносили на све! 
 

 
 
Захваљујемо се свима који су допринели да оставимо 
још један турнир из снова, а посебно Марку, 
Кармију, Горану, Макију, Буви, Дарку, Рашићу и 
осталима из Дубице, као и Кошаркашком савезу 
Републике Српске и Општини Дубица. Изузетан је 
и списак поносних спонзора, донатора и техничких и 
медијских спонзора: Општина Козарска Дубица 
уплатила је 700 КМ, Ноћни клуб АБЦ и Дом 
здравља ,,Козма и Дамјан” по 150 КМ, 
Угоститељске услуге Обућина, Прима, Сумил 
д.о.о, Ђурђевић д.о.о, Лаунџ бар Маршал, АМД 
Козарска Дубица, Кафе бар Каструм, Биро 
Шведска, Збер банка и Месница Бекон по 100 
КМ. 
 
Донатори су били Ратни ветерани и Етно ресторан 
,,Стара чивија” са по 50 КМ и Кафе бар Домино 
са 20 КМ. Технички спонзори били су Фест фуд 
Силвестер, Рукометни клуб Козара, Кафе бар 
Зебрано, Рок бенд Жохари, Туристичка заједница 
Козарска Дубица, Пекара Марић и Кошаркашки 
савез Републике Српске, док је медијска подршка 
стигла од Центра за информисање и културу 
Козарске Дубице, Радио телевизије Козарска 
Дубица, Јавног сервиса РТРС, Радиа Феникс 
Козарска Дубица и портала Наш реп, наш град. 

Захваљујући младом фотографу Жељку Бошчанину 
имамо најквалитетније фотографије са турнира, а 
поред њега и Ибро-фото из Козарске Дубице је 
испратио турнир до самог краја са својим 
фотоапаратом. 
 

 
 
Најбољи тројкаш био је Драган Пекић са 18 тројки, 
на другом месту била је Марија Палија са 17 
погодака, која је освојила све симпатије публике и 
на трећем месту Мишо Дрљић са 16 убачених 
кошева. 
 

 
Поздрав од најбољих тројкаша подно Козаре 

 
БУДИТЕ И ВИ ДЕО ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Тројка- Бољевац 

и К. Дубица 



 
 
 

Месечни извештај за август 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 37 

 

 
 
Спортско-хуманитарни спектакл Тројка из блока 
одржан је четврти пут ове сезоне у Јужном Банату, а 
сада је премијеру доживела Црепаја, општина 
Ковачица!  
 
Дивни мештани поделили су са нама најрадосније 
дане, дане славе Велике Госпојине, и у богат 
седмодневни програм уврстили су и Тројку из блока! 
Мисија пројекта који помаже социјално угрожене 
вишедетне породице оснажена је са овим дивним 
банатским градићем, а скупљена је помоћ у износу 
од 39.670 динара! Најлепше вредности нашег народа 
нашле су се на кошаркашким турнирима ОШ ,,Сава 
Жебељан” и песмом, игром, са осмехом, 
прослављени су 33-и пут ове сезоне радост 
доброчинства, дух спорта и снага дружења и добре 
забаве! 
 

 

Започели смо са наjсвечанијом песмом – Химном 
Републике Србије Боже правде, а онда је Милош 
Симовић испред Хуманитарне организације Срби 
за Србе захвалио свима који су дошли на први 
турнир у Црепају, а посебно поносним спонзорима и 
донаторима, и Давору, Маги, Влади и Милошу, 
који су претворили велику жељу у стварност и 
реализовали пројекат у свом месту. 
 

 
Милош Симовић и Спид Хантерси са пријатељима 

 
Љубав према кошарци и љубав према ближњем свом 
универзални су језик који препознају сви људи добре 
воље широм света. Не треба бити прецизан са линије 
за три поена да би се кошарком борили против 
сиромаштва! Довољно је да се окупимо и да заједно 
покажемо колико нас има и да наши ближњи у 
невољи нису сами! Црепаја је то показала свим 
срцем! Загрмели су на самом почетку турнира 
мотори, загрмели су гласно, као што гласно и јасно 
одзвањају турнири Тројка из блока где год да се 
појаве! 
 
Бука моториста из мото клуба Спид Хантерс 
позвала је све који можда нису знали да се турнир 
одржава, да похитају ка школским теренима и виде 
јединствену слику која се виђа само на нашим 
турнирима! Најмлађи рукометаши из ОРК Црепаја, 
као и најмлађи фолклораши из КУД-а Свети Сава 
посматрали су задивљени моторе на кошаркашком 
терену, док су скупљачи лопти из КК Дружина 
Козловац уживали у томе што по први пут деле 
терене са мотористима. 

„Тројка“ у 

Црепаји 
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Рукометаши и фолклораши 

 
Магија Тројке из блока се са оваквом подршком 
показала у пуном сјају у Црепаји. Заиграли су дечаци 
и девојчице из КУД-а Свети Сава две народне игре, 
Игре из Србије и Игре из Беле Паланке, а повели су 
две генерације фолклораша, оне најмлађе, и нешто 
старије. Прелепо је кад се младост окупи око српске 
традиције, када наследници срцем, духом и телом, 
осећају сву лепоту наших народних игара. 
 

 
 
Коло се завртело и измамило осмехе, а затим су се 
завртеле лопте и у круг су кренула 62 
такмичара. Најбољи црепајски тројкаши скупили су 
својим пријавама 16.670 динара и приредили су 
окупљенима узбудљиво такмичење! 
 
Поносни спонзор и донатори подржали су турнир 
са 23.000 динара. Поносни спонзор Грин лајф је 
уплатио 7.000 динара.  

А донатори који су препознали и подржали мисију 
Тројке из блока били су Апотека Диона са 5.000 
динара, Крстић поврће са 4.000 динара, Фискал 
систем, Пекара Тајна и Мото клуб Спид Хантерс 
Црепаја са по 2.000 динара, и Мењачница СиС са 
1.000 динара. ОК ФОТО – Филип Стевановић је 
фотографисао турнир и са нама шутирао тројке, док 
је МЗ Црепаја обезбедила освежавајућа пића. 
 

 
 
Шампиони четвртог турнира у Јужном Банату били 
су: Иван Ружић са 14 погодака за злато, Владимир 
Крчадинац са 13 сребрних тројки и Петар Николић 
који је освојио бронзу изгубивши од Владимира за 
пет кошева у додатној борби за медаље након 
првобитног изједначеног резултата. 
 

 
 
Добра забава у Црепаји потрајала је до касно увече, а 
потом се наставила на мото скупу који су 
организовали Спид Хантерси, а и на вашару који је 
постављен у самом центру, на непуних сто метара од 
школског дворишта. Црепајци, хвала вам за све и 
видимо се поново следеће године! 

„Тројка“ у 

Црепаји 
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У ЈУЛУ 2.847 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 јула 2.847 
пристигло је укупно  поруке, а од почетка акције 
укупно 42.709 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 ЈУЛУ 1.147 ПОЗИВА НА 1412 У 
Р.СРПСКОЈ 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у 
сарадњи са компанијом МТел из Републике Српске 
покренула је почетком маја дуго очекивани 
ХУМАНИТАРНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 1412 
путем којег ће се позивом на број донирати 1 
конвертабилна марка за помоћ социјално 
угроженим породицама у Републици Српској 
(провизија позива преко фиксне мрежа износи 0,05 
КМ, а провизија преко мобилне мреже износи 0,13 
КМ по позиву).  

Путем хуманитарног телефонског броја 1412 у 
току јула пристигло је укупно 1.147 позива. 
Хуманитарни број 1412 oд августа није више 
активан за нашу организацију. Уговор који смо 
имали на 3 месеца је истекао и, на жалост, за сада 
није дошло до наставка сарадње. За три месеца (мај, 
јун и јул) захваљујући вама стигло је укупно 6.001 
позив. Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима организације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. 
............................................................................................. 

НОВА СЗС МАЈИЦА-ВОЈВОДА 
СИНЂЕЛИЋ 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
представља нову мајицу „Војвода Синђелић''. Цена 
мајице је 1.300 динара (или 12 €, 24 КМ, 20 CHF, $ 
15) + птт трошкови. Приход од продатих мајица 
биће утрошен на рад и јачање организације. Мајице у 
величинама S, M, L, XL, XXL и XXXL се могу 
поручити путем емаила: marketing@srbizasrbe.org, 
званичне Facebook странице 
www.facebook.com/srbizasrbe као и у Београду у 
бутику БУНКЕР (улица Драгослава Јовановића 13). 
За поруџбине у Србији плаћање се врши поузећем, 
док се за иностранство врше уплате електронским 
путем (са напоменом за мајицу). У продаји су и 
друге мајице са српским мотивима у СЗС БУТИКУ. 

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)  
- Клуб друштвених игара "Као некад", Јна ББ   
   (Борча - Стадион Фк БСК) 
- 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) 
- Фитнес клуб Голиат- Милана Ракића 75 (Звездара) 
- Слик. атеље и креативна рад. за малу и велику 
децу "Цвеће и умеће", Косанчићев венац 5/1  
- ТЦ Карабурма - Миријевски булевар 18б  
- ТЦ Мекрур - Партизанске авијације 2 (Н. Београд) 

- Printy Star - Никшићка 5/1 (Београд) 
- Сервис компјутера Xelart - Антифашистичке  
    борбе 24, лок. 43 (Нови Београд) 
- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун) 
 

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 
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2 
 

ВРШАЦ 
- Пицерија Беба, Зелена пијаца бб 
 

НОВИ САД 
- ТЦ Меркур, Руменачка 150 
 

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  
 

ФРИДРИХСХАФЕН - НЕМАЧКА 
- Храм Св. Срп. новомученика у Фридрисхафену,  
Adelheidstr. 4 , 88046 Friedrichshafen 
 

ХАМИЛТОН - КАНАДА 
- Scaut cafe,100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2 
-Golden Grain Bakery,Hwy 8,Stoney Creek,On L8G1 C2 
 

ЧИКАГО - САД 
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,  
    Chicago, Illinois  
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence  
    Avenue, Harwood Heights, 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 2016. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 25  
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
5. Зоран М. /Србија/ - 200 дин. 
6. Никола И. /Србија/ - 500 дин. 
7. T&I Toys /Србија/ - 500 дин. 
    (за пројекат „Тројка из блока") 
8. УР Имс Росе /Србија/ - 1.000 дин. 
    (за пројекат „Тројка из блока") 
9. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
10. Хемико Плус /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
11. Александар С. /Србија/ - 1.100 дин. 
12. Радојко Р. /Србија/ - 1.500 дин. 
13. Стефком д.о.о. /Србија/ - 2.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
14. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
15. Удружење Моба Љиг /Србија/ - 2.000 дин. 
16. СУР Лорд /Србија/ - 3.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
17. Јаран аутомобили Бољевац /Србија/ - 3.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
18. Нова алтернатива /Србија/ - 3.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
19. Агроплант д.о.о. Кладово /Србија/ - 3.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
20. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
21. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
      Пироту /Србија/ - 18.890 дин. 
22. ТЦ Карабурма /Србија/ - 30.010 дин. + 400 МКD 
      (СЗС донаторска кутија) 
23. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
      Кладову /Србија/ - 31.730 дин. 
24. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ -  
       67.200   дин. 
25. Марија Живић /Србија/ - $ 300 CAD 
26. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
27. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
28. Славко М. 1389streetwear /Аустрија/ - 10 € 
29. Фрфе /Норвешка/ - 20 € 
30. Филип A. /Норвешка/ - 30 € 
31. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
32. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
33. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
34. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 

35. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
36. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
37. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
38. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
39. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
40. Гордана /Аустрија/ - 20 € 
41. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
42. Mira D. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
43. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
44. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
45. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
46. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
47. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
48. Александар П. /Немачка/ - 20 € 
49. Данијела Б. /Немачка/ - 20 € 
50. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
51. Драгослав С. /САД/ - $ 200 
52. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
      (за породицу Самарџић из Невесиња) 
53. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
54. Кафе бар Aзaрo Требиње /Р. Српска/ - 50 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
55. Кафе Додге Требиње /Р. Српска/ - 50 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
56. Срђан Ђ. Требиње /Р. Српска/ - 50 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
57. Лео Лео Требиње /Р. Српска/ - 100 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
58. Винарија Анђелић Требиње /Р. Српска/ - 100 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
59. Реторан Стара Херцеговина 
      Требиње /Република Српска/ - 100 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
60. Неђо П. Требиње /Р. Српска/ - 100 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
61. Спортска кладионица Џокер 
      Требиње /Република Српска/ - 100 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
62. Кафић White bar Требиње /Р. Српска/ - 110 КМ 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
63. Пицерија La Sashon Требиње /Р. Српска/ -  
      140 КМ (за пројекат „Тројка из блока") 
64. TЦ Славуљица /Република Српска/ - 200 КМ 
       (СЗС донаторска кутија) 
65. Ресторан Лане 2 /Република Српска/ - 555,75 КМ 
66. Михајло Р. /Србија/ - 1.000 дин. 

Списак СЗС 

донатора 
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67. ФПМ Агромех. АД Бољевац /Србија/ - 5.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
68. Владимир Т. /Србија/ - 15.000 дин. 
69. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
      Бољевцу /Србија/ - 19.560 дин. 
70. Горан Т. /Србија/ - 146.400 дин. 
71. Симон П. /Немачка/ - 20 € 
72. Анонимно /Република Српска/ - 24 € 
73. Анонимно /Канада/ - 50 € 
74. Предраг М. /Аустрија/ - 62 € 
75. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
76. Борис В. /Немачка/ - 30 € 
77. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD 
78. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 165 CAD 
79. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
80. Radomans F. /САД/ - $ 15 
81. Зоран З. /САД/ - $ 15 
82. www.snd-us.com /САД/ - $ 25 
83. Vozi Inc. /САД/ - $ 50 
84. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
85. M. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
86. Горан Д. /Швајцарска/ - 100 CHF 
87. Живко Л. /САД/ - $ 50 
88. Cedanit д.о.о. Шабац /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за Хуманитарни турнир у малом фудбалу 
       Шабац) 
89. Слађана С. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
90. Cafe My Place /Србија/ - 2.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
91. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
92. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
93. Агенција Цеца /Србија/ - 1.000 дин. 
94. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
95. Уча /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
96. Динамик /Србија/ - 1.500 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
97. Марија Траиловић /Србија/ - 2.000 дин. 
     (за пројекат „Тројка из блока") 
98. Каменорезачка радња Гранит /Србија/ - 
      2.000  дин. (за пројекат „Тројка из блока") 
99. ПВЦ 030 СЗ /Србија/ - 2.000 дин. 
      (за пројекат „Тројка из блока") 
100. Beač life /Србија/ - 3.000 дин. 
101. Лезетра д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
102. Александар С. - 2 € 

103. Анђелка Б. /Немачка/ - 50 € 
104. Борис С. - 50 € 
105. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
106. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
107. Татјана Б. /Немачка/ - 20 € 
108. Владимир М. /Словенија/ - 50 € 
109. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
110. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
111. Огњен Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
112. Вељко Л. /Србија/ - 2.000 дин. 
113. Novitas Consult /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за Хуманитарни турнир у малом фудбалу 
         Шабац) 
114. Јован П. /Србија/ - 6.000 дин. 
115. Lefter Bor /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
116. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
117. Данило Р. /Србија/ - 1.200 дин. 
118. Анонимно /Србија/ - 30 € 
119. Дејан П. - 10 € 
120. Зоран П. /Канада/ - 100 € 
121. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
122. Дејана Ч. /Немачка/ - 15 € 
123. Lounge bar Marshall /Р. Српска/ - 100 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
124. Кафе бар Ратни Ветерани /Р. Српска/ - 50 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
125. Кафе бар Домино /Р. Српска/ - 20 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
126. Ресторан Лане 2 /Р. Српска/ - 95 КМ 
        (СЗС донаторска кутија) 
127. Етно ресторан Стара Чивија /Р. Српска/ - 50 КМ 
         (за пројекат „Тројка из блока") 
128. Иван А. /САД/ - $ 25 
129. Делије Њујорк /САД/ - $ 24 
130. Славиша К. /САД/ - $ 25 
131. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
132. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
133. Милош М. /САД/ - 10 € 
134. Далибор Б. /Србија/ - 300 дин. 
135. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
136. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
137. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин. 
138. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин. 
139. Бранка Ђ. /Србија/ - 25.000 дин. 
140. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
141. Иво В. /Канада/ - 20 € 
142. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 

Списак СЗС 

донатора 
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143. Дражен П. /Аустрија/ - 10 € 
144. Бреза /САД/ - $ 15 
145. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
146. Natalya M. /Русија/ - 40 € 
147. Ацо П. /Србија / - 1.000 дин 
148. Милан К. /Србија/ - 1.000 дин 
149. СЗУР Језеро /Србија/ - 5.000 дин 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
150. Дом здравља Козма и Дамјан 
        Козарска Дубица /Р. Српска/ - 150 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
151. Кафе Бар Бродвеј /Р. Српска/ - 125 КМ 
        (СЗС донаторска кутија) 
152. Петар Ж. /Србија/ - 17 € 
153. Тања А. /Аустралија/ - $ 100 АUD 
154. Mилован М. /Аустралија/ - 10 € 
155. Бојан Н. /Италија/ - 50 € 
156. Иван Р. /САД/ - $ 25 
157. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
158. Serb Fest Chicago /САД/ - $ 1.735  
159. Александар Д. /Србија/ - 2.000 дин. 
160. Хуманитарни турнир у фудбалу у Шапцу 
        /Србија/ - 41.230 дин. 
161. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин. 
162. Мехмет К. /Србија/ - 2.000 дин. 
163. Сњежана В. /Аустрија/ - 80 € 
164. Милош Р. /САД/ - $ 10 
165. Миливој К. /Немачка/ - 30 € 
166. Димитрије Т. /Србија/ - 15 € 
167. Анонимно /САД/ - 100 € 
168. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 € 
169. НВО "Република Српска-Шведска" /Р. Српска/ - 
        100 КМ(за пројекат „Тројка из блока") 
170. Кафе бар Каструм /Р. Српска/ - 100 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
171. Аутомото друштво Козарска Дубица /Р. Српска/ 
        - 100 КМ(за пројекат „Тројка из блока") 
172. Бекон месница /Р. Српска/ - 100 КМ 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
173. Миле Ј. /Р. Српска/ - 20 КМ 
174. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
175. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
176. Sausage House /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
177. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 70.200 дин. 
178. Бранка К. /Р. Српска/ - 10 КМ 
179. Мтел-ПОЗОВИ 1412 /Р. Српска/ - 1.035,36 КМ 
180. Михаило Д. /Италија/ - 5 € 

181. Анонимно /Аустрија/ - 40 € 
        (за породицу Миловановић из Лознице) 
182. Сњежана В. /Аустрија/ - 30 € 
183. Александар М. /САД/ - $ 15 
184. Милан З. /САД/ - $ 25 
185. Радосав С. Андрић /Канада/ - $ 50 CAD 
186. Пицерија Беба /Србија/ - 1.200 дин 
        (СЗС донаторска кутија) 
187. Зоран Л. /Канада/ - 10 € 
188. Владимир В. /Р.Српска/ - 300 КМ 
189. Ненад Ф. /Р.Српска/ - 40 КМ 
190. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
191. Владица С. /САД/ - 20 € 
192. Весна К. /САД/ - $ 25 
193. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
194. Милош А. /САД/ - $ 15 
195. Милош К. /САД/ - $ 15 
196. Mилован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
197. Анонимно /Србија/ - 50 € 
198. Бојан М. /Швајцарска/ - 50 € 
199. Никола Б. /Србија/ - 400 дин 
200. Tијана Р. /Србија/ - 500 дин 
201. Дејан П. /Србија/ - 85.000 дин 
202. Михајло Ж. /Србија/ - 12.400 дин 
203. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин 
204. Драган Н. - 30 € 
205. Бошко Ђ. /Србија/ - 10 € 
206. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
207. Kreitinger Maierhofer StB /Немачака/ - 200 € 
208. Мирослав Ј. /Немачка/ - 50 € 
209. Срђан Е. /Немачка/ - 52 € 
210. Љубо С. /Немачка/ - 100 € 
211. Јела Н. /САД/ - $ 15 
212. Бранислав П. /Србија/ - 6.200 дин. 
213. Породица Пераћ /Србија/ - 8.000 дин. 
214. Далибор Карабатак /Канада/ - $ 50 CAD 
215. Марија Глишић /Канада/ - $ 50 CAD 
216. Жељко Б. /Република Српска/ - 5 € 
217. Катарина В. /Шведска/ - 10 € 
218. Драган М. /Србија/ - 40 € 
219. Слободан П. - $ 50 
220. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
221. Данијела М. /Немачка/ - 10 € 
222. Милан Д. /САД/ - $ 25 
223. Даниел П. /САД/ - $ 25 
224. Amazon Smile /САД/ - $ 43,15 
225. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
        Козарској Дубици /Р. Српска/ - 1.025 КМ+20 € 

Списак СЗС 

донатора 
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226. Ресторан Лане 2 /Република Српска/ - 240 КМ 
         (СЗС донаторска кутија) 
227. Александар А. /Србија/ - 1.000 дин. 
228. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 4.300 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
229. Милош М. /САД/ - 10 € 
230. Владимир М. /Аустрија/ - 100 € 
231. Драган З. /Немачка/ - 10 € 
232. Александар /Норвешка/ - 10 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
233. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
234. Били Питон /Шпанија/ - 50 € 
235. Никола Љ. /Србија/ - 5.000 дин. 
236. Green life Agrar доо Црепаја /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
237. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин. 
238. Жељко /САД/ - 10 € 
239. Горан Р. /Шведска/ - 60 € 
240. Анонимно /Швајцарска/ - 100 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
241. Игор А. /Словенија/ - 20 € 
242. Миленко П. /Велика Британија/ - 20 € 
243. Бошко Ђ. /Србија/ - 10 € 
244. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
245. Иван А. /САД/ - $ 25 
246. Срђан П. /САД/ - $ 50 
247. Драгомир С. /Канада/ - $ 50 
248. Татјана М. /САД/ - 10 € 
249. Г. Т. /САД/ - $ 50 
250. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
251. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
252. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин. 
253. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин. 
254. Анонимно /Словенија/ - 100 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
255. Наташа Л. /Немачка/ - 10 € 
256. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
257. Анонимно /САД/ - 50 € 
258. Анонимно /Србија/ - 300 € 
259. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
260. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
261. Биљана Ц. /Канада/ - 25 € 
262. Бојан Б. - 50 € 
263. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
264. Радован Г. /Немачка/ - 100 € 
265. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
266. Никола М. /САД/ - $ 15 
267. Владимир М. /САД/ - $ 25 

268. Славица П. /САД/ - $ 25 
269. Сања Т. /САД/ - $ 25 
270. Саша С. /САД/ - $ 30 
271. Давид Г. /САД/ - $ 50 
272. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
273. Братислав и Мирјана Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF 
274. Милан М. /Србија/ - 5.000 дин. 
275. Светлана М. /Србија/ - 1.000 дин. 
276. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
277. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин. 
278. Вук и Ана Т. /Србија/ - 3.000 дин. 
279. Апотека Диона Црепаја /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
280. Владимир Ј. /Србија/ - 2 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
281. Небојша М. /Србија/ - 20 € 
282. Марко Т. /Република Српска/ - 50 € 
283. Стефан С. /Република Српска/ - 100 КМ 
284. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
285. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
286. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
287. Стеван П. /Немачка/ - 50 € 
288. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
289. Мирјана Н. /САД/ - $ 20 
290. Марта С. /Канада/ - $ 25 
291. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
292. Срђан М. /САД/ - $ 25 
293. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
294. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
295. Душан Л. /САД/ - $ 100 
296. Надежда К. /Србија/ - 300 дин. 
297. Светлана Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
298. Небојша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
299. Бојана Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
300. Јелена Р. /Србија/ - 6.500 дин. 
301. Анонимно /Србија/ - 20.000 дин. 
302. Марко М. /Србија/ - 15 € 
303. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
304. Милан Г. /Канада/ - 30 € 
        (пројекат за Крајину) 
305. Драшко П. /Француска/ - 50 € 
306. Ирина Х. /Немачка/ - 100 € 
        (пројекат за Крајину) 
307. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
308. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
309. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
310. Срђан Г. /Србија/ - 10 € 
311. Радан Ж. /САД/ - 20 € 

Списак СЗС 

донатора 
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312. Зоран С. /Оман/ - 100 € 
313. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
314. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
315. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
316. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 4 
317. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
318. Никола М. /САД/ - $ 25 
319. Александрa и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
320. Небојша К. - 10 € 
321. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
322. Александар Д. /Србија/ - 600 дин. 
323. Мењачница СиС /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
324. Фискал систем /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
325. Пекара Тајна /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
326. Мото клуб „Speed hunters" из 
         Црепаје /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
327. Крстић поврће /Србија/ - 4.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
328. Владимир Т. /Србија/ - 10.000 дин. 
329. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
        Црепаји /Србија/ - 16.670 дин. 
330. Анонимно /Канада/ - 20 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
331. Ненад С. - 30 € 
332. Ана В. /Србија/ - 30 € 
333. М. Ц. /Канада/ - 30 € 
334. Анонимно /Аустралија/ - 50 € 
335. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
336. Ruben R. /Белгија/ - 50 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
337. Фамилија Вујић /Холандија/ - 150 € 
338. Анонимно /САД/ - $ 5 
        (пројекат за Крајину) 
339. Драган П. /САД/ - $ 25 
340. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
341. Stuart M. /Норвешка/ - $ 100 
342. Никола К. /САД/ - $ 800 
343. Вељко Н. /Србија/ - 500 дин. 
344. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
345. Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
346. Watchout security доо КГ. /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
347. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 66.358 дин. 
348. Вања П. /Србија/ - 50 € 
349. Миодраг П. /Република Српска/ - 20 КМ 

350. Стефан Вукичевић /Црна Гора/ - 200 € 
        (за пројекат „Тројка из блока") 
351. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
352. Весна П. /Србија/ - 1.000 дин. 
353. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
354. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ - 
         24.100 дин. 
355. Ненад Милојковић /Канада/ - $ 60 CAD 
356. Бојана Перишић /Канада/ - $ 35 CAD 
357. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
358. Пошаљи SZS на 81190 /Немачка/ - 73,31 € 
359. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
360. Зоран М. /САД/ - $ 100 
361. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
362. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
363. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
364. В. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF 
365. Стоја Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF 
366. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
367. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
368. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (за пројекте на Косову и Метохији и Р. Српској) 
369. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF 
370. Драгана С. /Србија/ - 500 дин. 
371. Александар Д. /Србија/ - 900 дин. 
372. Невенка Ђ. /Србија/ - 1.000 дин. 
373. Александар Ж. /Србија/ - 1.250 дин. 
374. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
375. Звонимир Х. /Србија/ - 2.000 дин. 
376. Анонимно /САД/ - 15 € 
        7(за пројекат „Тројка из блока") 
377. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
378. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
379. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 195 CAD 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У АВГУСТУ: 21.072 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за август 2016. године 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД ЕУР

Почетно стање – 31.07. 5.687.380 1.830 8.292 16.389 3.906 15.114 22.403 3.893
Примљене донације 1.021.325 200 5.556 735 785 4.621 630 3.786
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -63 0 -101

Донирана средства -3.317.059 -371 -753 0 0 0 0 -3.700
Помоћ за породицу Бошковић, Обреновац - грађевински материјал и превоз материјала -598.942
Помоћ за породицу Радосављевић-Милић, Обреновац - грађ. материјал и превоз материјала -586.146
Помоћ за породицу Милуновић, Умка - грађ. материјал и кровни прозор -374.307
Помоћ за породицу Стојковић, Партеш, КиМ - набавка покућства -310.000
Помоћ за породицу Јеремић, Рума - грађ.материјал, ПВЦ, душеци, постељина -302.089
Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - грађ. материјал и мајстори -299.637
Помоћ за породицу Николић, Обреновац - грађевински материјал и превоз материјала -247.204
Помоћ за ГАК болницу у Пријепољу - два сува стерилизатора -240.825
Помоћ за породицу Бошњаковић, Смедеревска Паланка - грађ.материјал -193.314
Помоћ за породицу Јуришић, Пирот - машине и алат за радионицу -90.607
Помоћ за породицу Станковић, Бостан, КиМ - набавка сена за стоку -40.000
Помоћ за породицу Васић, Врдиле, Краљево - водоинсталатерске услуге и систем за пластеник -28.574
Помоћ за породицу Радосављевић, Грабовац -5.415
Помоћ за породицу Штрбац, Крајина - машина за штампање, гравуру -2.700
Помоћ за породицу Ђосо, Крајина - половна фреза са приколицом -1.000
Помоћ за породицу Јанчић, Х.Нови, Црна Гора - патике, пакет хигијене и хемије -195
Помоћ за породицу Шуковић, Х.Нови, Црна Гора - душеци за кревете -176
Помоћ за породицу Поповић, Тревиње, Р.Српска - фрижидер и веш машина -753

Oперативни трошкови -703.990 -20 -290 0 -45 -595 -8 -584
Трошкови слања годишњег извештаја у Србији -43.553
Трошкови израде новог сајта - 2. део -36.981
Трошкови издраде промотивног материјала СЗС -33.762
Трошкови превоза мајстора и обиласка породица у Обреновцу -33.000
Трошкови штампања плаката за турнир Тројка из блока -32.568
Трошкови одржавања турнира Тројка из блока у Пироту -32.050
Трошкови одржавања турнира Тројка из блока у Козарској Дубици -30.618
Трошкови одржавања турнира Тројка из блока у Кладову -22.321
Трошкови превоза мајстора и обиласка породица у Обреновцу и С.Паланци -20.000
Трошкови одржавања турнира Тројка из блока у Бољевцу -18.408
Трошкови обиласка породица на Косову и Метохији -16.900
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Црепаји -12.928
Трошкови обиласка породица у Х.Новом и Требињу -12.057
Трошкови слања годишњих извештаја за САД -10.800
Трошкови израде пехара и медаља за турнир Тројка из блока -6.390
Трошкови пута у Крагујевац за потребе турнира Тројка из блока -4.360
Трошкови транспорта два стерилизатора у ГАК болницу у Пријепољу -2.450
Трошкови обиласка породице у Смедеревској Паланци -2.180
Трошкови обиласка породице у Пироту -1.993
Трошкови одржавања SerbFest-а -585
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -2.967 -20 -14 -16 -8
Трошкови плата запослених -165.000 -185
Обавезни намети државе на плате запослених -100.803 -91
Трошкови закупа канцеларије у Београду -24.460
Трошкови књиговодства у Србији -8.610
Трошкови закупа магацина у Београду -5.000
Трошкови комуналија канцеларије у Београду -23.831
Административни трошкови канцеларије у Београду
Наканада за коришћење Вивеум платформе -24
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a -20
Трошкови сервера за слање електронске поште -10
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса у Немачкој -30
Трошкови маркетинга -540

Интерни трансфери новца 0 0 0 0 0 0 0 0
Крајње стање – 31.08. 2.687.656 1.639 12.804 17.124 4.646 19.077 23.025 3.294

САД Канада
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  133 
Сједињене Америчке Државе 69 

Република Српска  40 

Немачка 30 
Канада  23 

Швајцарска  20 
Аустрија  16 

Холандија 8 
Аустралија 7 

Шведска 6 
Норвешка 5 

Остале државе 22 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације у 2016. години 
 

 

 
Број примљених донација у 2016. години 

 

 
 

Финансијски 

извештај 
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Прикупљене донације за август од 2006. – 2016. године 
 

 
 

Број примљених донација за август 
 од 2006. – 2016. 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. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 

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

5. Рачун у Србији: 
Бр. рачуна: 160-279491-71 
BancaIntesa, Београд 
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269 
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 
Девизни: 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 
Девизни: IBAN: АT973200000010364339 
SWIFT: RLNWATWW 
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 

7. Рачун у Републици Српској: 
Бр. рачуна: 56201281300241-58,  
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031 
SWIFT BIC: 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. 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.srbizasrbe.at 

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

„Одбрана земље“ – Бранко Миљковић 

 

У срцу љубав, јача од смрти 

У глави мисао, већа од главе 

И то је одбрана земље. 

 

Страшни су ратници под земљом војници, 

Залиха снаге спремна, ако живи клону 

И то је одбрана земље. 

 

Велика реч, ни из срца, ни из главе 

Већ из земље ко биљка или цвет 

Расте, и то је одбрана земље. 

 


