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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Протекли месец обиловао је важним и 
великим акцијама које су започете пре неколико 
месеци, а током јула су успешно и завршене. Ту се 
пре свега мисли на довршетак Васкршње акције на 
подручју БЈР Македоније и Крајине. Као и јун, тако 
је и јул био слободно можемо рећи месец Тројке из 
блока, јер је успешно одржано чак десет турнира, а 
по први пут је организован турнир Одбојка из блока. 
Истакли би и велику донацију од наших Срба из 
Канаде у износу од 60.000$, која је једна од највећих 
икада добијених од настанка организације. 
 
  Хуманитарне активности у јулу започели 
смо на подручју Црне Горе, тачније Херцег Новог 
где смо помогли породицу Горановић коју чини 
самохрана мајка са петоро деце. Њима је обезбеђена 
машина за прављење мини крофни у вредности од 
1.300€. 
 После дужег времена поново смо били 
активни на подручју БЈР Македоније. У склопу 
Васкршње акције помоћ је испоручена за четири 
породице Крстевски, Васић, Перовић и Гушкин у 
укупној вредности од 900€.  
 Успешно је завршен и други део велике 
Васкршње акције на подручју Крајине. Том 
приликом помоћ је испоручена за седаманест 
породица, а укупна вредност помоћи износила је 
14.520€. На подручју Далмације завршен је још један 
конкретан пројекат. Овај пут комплетно је 
реновирана кућа породице Баљак код Обровца. 
Пројекат обнове коштао је 7.453€. Започет је и 
пројекат опремања и изградње образовне играонице 
у Жегару, за који ће бити потребно издвојити око 
3.500€. 
 Код Ниша помогнута је породица 
Стевановић са четворо деце. Испоручена је помоћ у 
виду десет кошница са ројевима пчела и једна 
врцаљка у укупном износу од 140.712 динара. 
 На Косову и Метохији започет је други део 
помоћи за породицу Насковић из села Кусце. Овај 
пут породици ће бити обезбеђена изолација за кућу. 
             Доказ да нас очекује велики посао у наредних 
неколико месеци, јесте и обављених једанаест 
информативних посета породицама махом на 
подручју Србије, које ће бити у плану за озбиљну 
помоћ у најскоријем року.  

 Караван турнира Тројка из Блока у јулу 
месецу започет је прво у Косовској Митровици где је 
прикупљено 43.800 дин. Након Косовске Митровице, 
редом је турнир ишао од Чачка (прикупљено 128.140 
дин), затим у Тршићу (25.730 дин), Смедеревској 
Паланци (82.447 дин.), Борчи (168.110 дин.), Руми 
(228.400 дин.), Панчеву (21.770 дин.), Банатском 
Новом Селу и Банатском Карловцу (укупно 72.730 
дин.) и на крају у Републици Српској у Власеници 
где је на првом турниру у том месту прикупљено 
1.303км, 10€ и 1.700 дин. Турнирима Тројка из Блока 
придружио се и први турнир истог карактера под 
називом Одбојка из Блока, одржан на Ади Циганлији 
на ком је прикупљено 55.800 дин. 
 Пријатељи организације одржали су два 
хуманитарна турнира у баскету и малом фудбалу, а 
од којих су средства намењена нашој организацији. 
У Бачкој Паланци на турниру у баскету скупљено је 
119.700 дин. Са друге стране у Земуну на 
фудбалском турниру прикупљено је 43.420 дин и 
20$. 
 Очекује нас у наредном периоду десетак 
великих пројеката који подразумевају озбиљна 
улагања у реновирања и адаптације стамбеног 
простора за вишедетне породице, као и пројекте који 
се односе на помоћ у развоју пољопривреде и 
сточарства за породице које имају услова и воље да 
се баве тим делатностима. Како би омогућили да на 
десетине деце дочека зиму у топлим собама, 
уређеним купатилима и кућама које не 
прокишњавају позивамо све добротворе да се 
придруже предстојећим пројектима наше 
организације и да препознају озбиљност ситуације у 
којој се налазе наши сународници, а посебно деца.  
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

 

 

Писмо 

донаторима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је током маја шесточлану породицу Горановић из 
Херцег Новог.  
 
Самохрану мајку Мирјану и њених петоро дjеце 
Бојана (17), Милоша (14), Анђелу (12), Николу 
(11) и најмлађег Страхињу (8) први пут смо 
посjетили крајем децембра претходне године. 
Наши чланови, заједно са свештеником Драгом 
Пешиканом, договорили су тада да се помогне 
породици тако што ће им се набавити машина за 
производњу мини крофница.  
Помоћу купљене машине Горановићи ће од свог 
рада током љетње сезоне успети значајно да 
поправе свој кућни буџет. Вредност купљене машине 
износи 1.300 евра. 
 

 
Нова машина за производњу крофница уручена је 

породици Горановић 

 
 

 
Самохрана мајка Мирјана са најмлађим синовима 

Страхињом и Николом 

 
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! 

 Поmoћ за 

Горановиће 



 
 
 

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

 

 
 
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Ниша, средином јуна обишли су многочлану 
породицу Јуришић, којој планирамо да помогнемо 
у склопу пројекта „Тројка из блока“, који ће бити 
одржан 30. јула у Пироту. 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). 
 

 
Стара кућа у којој живи породица Јуришић 

Услови у којима породица живи су јако тешки. Стара 
кућа, у прилично лошем стању, са веома малом 
окућницом, где скоро и да не постоје услови да се 
обрађује земља, без домаћих животиња, које не могу 
себи да приуште, породица Јуришић живи од 
социјалне помоћи, и веома малих надница које 
тешком муком успевају да зараде, с обзиром да људи 
којих их зову да раде, знају да имају четворо деце 
које морају да прехране и да не могу да немају 
могућности да бирају да ли ће радити или не, па 
често како сами кажу на крају добију неколико пута 
мање новца од договреног. 
 

 
Првобитна намена овог објекта у изградњи је била 

да се направи радионица где би отац држао алата и 

фарбао лимарију 

 
Оно што ситуацију чини још тежом је да Јуришићи 
већ три месеца немају струју, која им је искључена, 
јер им је након постављања новог струјомера, иако 
су исто трошили, рачун за струју био и до три пута 
већи, што они нису били у могућности да плате. 

СЗС посетили 

Јуришиће 
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У наредниом периоду када се Јуришићима буду 

обезбедиле домаће животиње, овај објекат може да 

промени намену и постане штала 

 
Садашње дуговање за струју са каматама износи 
преко 55.000 динара, па је породица покушавала да 
пронађе начин да у договору са локалном 
самоуправом и Електродистрибуцијом у Пироту 
пронађе неко решење, међутим нико од њих није 
хтео да им изађе у сусрет. 
 
Што се тиче помоћи која би њима највише значила 
да превазиђу ову тешку материјалну ситуацију, 
Јуришићи су напоменули да би им неколико коза, 
оваца и ситне живине омогућило да обезбеде деци 
храну. 
 

 
Срби за Србе са породицом Јуришић  

испред њихове куће 

С тим у вези, чланови Хуманитарне организације 
Срби за Србе, позивају све људе добре воље, да се 
укључе и прилозима помогну пројекат, како би 
још једној пиротској породици омогућили боље 
услове за живот. 
 

 
 

 
 

 

СЗС посетили 

Јуришиће 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су током јуна седмочлану породицу 
Живковић која живи у београдском насељу 
Падинска Скела. Чланови породице су родитељи 
Игор и Јелена са петорицом синова, Немања (12), 
Лука (10), Момчило (7), Душан (5) и Вукашин (2). 
Отац Игор је запослен, док мајка Јелена води рачуна 
о деци.  
Највећи проблем Живковићима представља 
стамбени простор, јер живе у делу старе радничке 
бараке, где им због лоше изолације велики проблем 
ствара влага по зидовима и плафонима. У плану је 
уређење купатила и кухиње, како би се избегли све 
чешћи здравствени проблеми са којима се сусрећу 
најмлађи Живковићи. 
 

 
Душан, Момчило и Вукашин Живковић 

 
Ужасно стање плафона и зидова које је захватила 

влага 

 

 
 
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 

Живковића 
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Последња, најновија Васкршња акција 
Хуманитарне организације Срби за Србе за 
подручје данашње Македоније, некада Старе 
Србије, успешно је завршена и обухватала је помоћ 
за четири социјално угрожене српске породице: 
Крстевски, Васић, Перовић и Гушкин, са 
издвојеним финансијским средствима у износу од 
900 евра помоћи. 
 
Кроз топла рана јутра, пробијали смо се поново ка 
Поречу. У сусрет породици Крстевски из села 
Латова, општина Македонски Брод у западном 
делу Македоније.  
Претходна акција Хуманитарне организације Срби за 
Србе такође је обухватила овај давно заборављени 
крај, Пореч – малу Шумадију. Остављено подручје 
где су се некада силно неговале српске традиције и 
обичаји. 
 

 

И овога пута траса води околним заобилазним путем. 
Другог официјално и нема. Јер, тај поречки крај, 
отргнут је и забачен, неповезан са осталим путевима. 
Да би зашао у ту област мора се из западног дела 
земље након Кичева да се крене ка Македонском 
Броду (некада само Броду, јужном). То је нека врста 
потковице. Од те тачке кроз педесетак, данас 
запуштених села у којима живи свега 6.000 душа, 
долази се до самог језера Козјак, надомак главног 
града Скопља, са оне стране планине Водно. 
Наслоњен је крајолик са дивном природом из 
западних предела ка централном појасу земље. путна 
инфрструктира је таква да је неопоходно ићи 
обилазним путем, преко Гостивара, Кичева, па до 
села Латово, уз реку Треску. 
 
Овога пута нас домаћин Сашо чека у Кичеву на 
улазу у град, где је наекада била позната касарна из 
доба ЈНА. Около су никле нове џамије. Након 
последњих локалних избора у граду градоначелник 
је Албанац. Одлазимо заједно до продавнцие за белу 
технику где бирамо заједно фрижидер са комором, и 
још коју потребну ставку за кухињу. 
 

 
Породици Крстевски обезбеђен је фрижидер са 

хладњаком и миксер за кухињу 

Васкршња 

акција у МК 



 
 
 

Месечни извештај за јул 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 9 

 

Предах у Латову, селу војводе Мицка је 
неизоставан. Вредни Сашо нуди своју шљивовицу, 
са осмехом налива чашицу, зна да је обичај у Срба 
да се шљива пије, али да је у Македонији реткост да 
се сем лозе окуси добра ракија од шљиве. Риба је 
већ спремна. Улов је његов из реке која пролази 
поред самог села. Отуда је и настало име Пореч: 
поред реке. 

  
Захвалан је на помоћи. Како вели, са својим 
укућанима, супругом Валентином и троје деце моћи 
ће да користи фрижидер и комору јер им је то сада 
најпотребније. Током наше посете у школи су били: 
Христина (17), Сашка (16) и Борче (8). Разговарамо 
о потребштинама и за убудуће. У сиромашној кући, 
каже Сашо, недостаје све, али волео би да има 
мотокултиватор, како би земљу боље и лакше 
обрађивао. 
 
Следећа дестинација коју је обухватала ову 
Васкршњу акцију организације Срби за Србе, који 
брижно бележе и помажу заборављене Србе у овој 
малој балканској држави, јесте посета самохраној 
мајци Славица Васић (1967), рођена у Гњилану, 
одакле је током 1999. дошла и уточиште пронашла 
на периферији Скопља, у селу Огњанци, надомак 
места Петровац (име добило по краљу Петру). 
 

 
Славица и Мирјана Васић са новим Алфа шпоретом 

на дрва 

 
Славица има три ћерке: Драгану (25), Наташу (23) 
које су већ удате, а Мирјана (20) живи са њом, али 
јој је највећи проблем статус боравка јер се воде и 
она и кћер као странци. Македонска држава одбија 
да им изда држављанство, а не издају им ни потврду 
личне карте за странце. 

Српски има, а недавно је добила и нова косовска 
докумета. Због тога има проблема и са медицинском 
негом, јер је свуда третирају као странца. Славици и 
њеној породици је обезбеђен шпорет на дрва Алфа 
плам. Уз захвалност за добијену помоћ каже да јој је 
неопходна и двосед са креветом и неки висећи 
елемент за кухињу. 
 

 
Са ћерком Наташом, зетом и малом унуком 

угостили су нас и захвалили на донацији 

 
Последње две породице које смо помогли живе у 
Скопској Црној гори, тачније у Кучевишту, а 
домаћини су нам знани, јер су већ били уврштени у 
списак породица за помоћ. 
 

 
Породица Перовић са донацијом новог шпорета и 

основним животним намирницама 

Васкршња 

акција у МК 
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Породица Срећка и Љиљане Перовић има четворо 
деце: Анастасија (10), Светлана (6), Петар (9) и 
Кристијан (4) и добила је помоћ у виду 
електричног шпорета и основне животне 
намирнице: зејтина, шећера, брашна, слаткиша, 
хигијенских артикала... Најстарија Анастасија је 
имала и поклон за нас, цртеж који је спцијално 
припремила. 
 

 
Мајка Ленка и ћерка Ивана Гушкин са новом веш 

машином 

 
Породица Златка и Ленке Гушкин који имају троје 
деце: Никола (18), Александар (16) и Ивана (12) 
обезбеђена је нова машина за прање веша. Отац 
Златко је некада имао и краву, али је морао да 
прода, како каже. Сада чува свиње и кокошке, али би 
због деце желео да се купи козе. Од недавно је због 
дугова у свом домаћинству морао да прода и 
аутомобил.  

Њима је ипак и даље, највећа невоља потреба за 
бољом медицинском негом болесне мајке Ленке и 
за додатна испитивања, лечење и операције за које 
породица просто не може да пронађе ни мимум 
новца како би се то спровело у дело. 
 

 
 

 
 

 

Васкршња 

акција у МК 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су почетком јула две вишедетне 
породице у Обреновцу и то Радосављевић-
Милићи, отац Драган, мајка Сања и деца Софија 
(13), Василиса (5), Николај (4), Јован (3) и Лазар 
(1), код којих је потребно урадити нови кров на кући, 
јер је постојећи у веома лошем стању.  
 
Друга посећена породица су Бошковићи, родитељи 
Небојша и Татјана и деца Данило (17), Стефан 
(16), Јован (6), Катарина (5), Стефан (21) и Марија 
(15).  
Њима је најпотреније обезбедити купатило. 
 

 
Мајка Сања са децом: Николај, Лазар, Софија, 

Василиса и Јован 

 

Чланови породице Радосављевић-Милић живе у 
насељу Грабовац. Мајка Сања је током рата 1995. 
године избегла са својом породицом Милић из 
Бискупије код Книна. Пре ступања у брак са 
Драганом Радосављевићем, Сања је имала ћерку 
Софију. 
 

 
Мајка Сања са својом децом испред куће у Грабовцу 

 

 
Дотрајали кров који ускоро треба да се замени 

 
Оба родитеља су незапослена, отац ради као молер 
када успе да нађе посао. Примају социјалну помоћ 
19.000 динара и дечији додатак 10.700 динара. Иако 
су урадили спољну изолацију куће 2013. године, 
највећи проблем им представља влага у кући, која се 
може видети на свим зидовима и плафонима, а 
разлог за појаву влаге је у веома лошем стању читаве 
кровне конструкције, коју треба што пре заменити. 

СЗС у 

Обреновцу 
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Софија и Василиса у соби пуној влаге 

 
Породица поседује и два пластеника, тако да и на тај 
начин покушавају да дођу до додатних извора 
прихода. 
 

 
 
Друга посећена породица у Бошковићи који живе у 
насељу Звечка и корисници су народне кухиње. Оба 
родитеља су незапослена и примају социјалну помоћ 
од 11.800 динара. 
Небојша и Татјана имају по двоје деце из првог 
брака, а заједно имају Јована и Катарину. 
 
Највећи проблем им представља одсуство купатила у 
кући. Домаћин Небојша је већ започео доградњу, али 
из финансијских разлога тај посао није далеко 
одмакао. 

 
Породица Бошковић испред своје куће 

 

 
Простор који је у плану да постане купатило 

 

 
 
Како поседују два ара плаца, планирају да гаје коке 
носиље или неколико коза и да на тај начин 
покушају обезбедити породици неопходну помоћ. 
 

СЗС у 

Обреновцу 
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У уторак 6. јула представници Хуманитарне 
организације Срби за Србе из Београда упутили су 
се у Смедеревску Паланку ради обиласка две 
социјално угрожене вишедетне породице и то 
породице Бошњаковић са четворо деце и Ђурић са 
троје деце. Обе породице живе у доста тешким 
условима без сталних примања, тако да ћемо пробати 
да им у наредном периоду пружимо неопходну 
помоћ. 
 

 
 
Најпре смо обишли породицу Бошњаковић коју 
чине отац Саша, мајка Ивана и четири дивне 
ћеркице Милица (9 година), Милена (8), Марина 
(4) и Марија (1). Саша је имао инфаркт, након којег 
су му уграђени стентови због чега не сме више да 
ради.  

Социјалну помоћ немају, тако да живе искључиво од 
дечијег додатка за троје деце (7.500 динара) и 
повремених послова. То је допринело стварању јако 
великог дуга за струју, која им још увек није 
искључена искључиво због бебе. Кућа у којој живе је 
у лошем стању. 
 
Влага је у кући, и кров прокишњава. Осим тога, 
породици су потребни нови кревети, веш машина, 
фрижидер, електрични шпорет, замрзвиач, 
ормар, сто, столице. 
 

 
 

 
 
Наша организација ће у наредном периоду пробати 
да им обезбеди нешто од тога захваљујући 
прикупљеним средствима на турниру "Тројка из 
блока" у Смедеревској Паланци и донацији Срба 
из Виндзора у Канади, тачније Црквеношколске 
општине Грачаница. 

Код породица 

у С. Паланци 
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Након Бошњаковића, представници Хуманитарне 
организације Срби за Србе посетили су и породицу 
Ђурић коју чине самохрана мајка Славица и троје 
деце Тамара (12), Урош (7) и Милош (5). Ову 
породицу је, на жалост, задесила трагична несрећа 
2013. године када је домаћин куће погинуо радећи 
на грађевини. 
 

 
 
Од тада преживљавају од породичне пензије у 
износу од 20.000 динара, али то није довољно за све 
трошкове, тако да и Ђурићи имају проблема са 
отплатом дуга за струју. Потребни су им 
преуређивање купатила, изолација за горњи 
спрат који је тренутно неуређен, бар једна соба за 
децу, електрични шпорет, ламинат за собу у 
приземљу. И Ђурићима ћемо покушати у наредном 
периоду да обезбедимо бар нешто од тога 
средствима Црквеношколске општине Грачаница 
у Виндзору. 

 
 

 
 
Позивамо и све добре људе широм света да се 
укључе у акције наше организације тако што ће 
својим донацијама омогућити да помогнемо како ове 
две, тако и бројне друге породице широм Балкана. 
 

 

Код породица 

у С. Паланци 
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Хуманитарна организација Срби за Србе, 
покренула је пројекат реконструкције и опремања 
образовне играонице за децу са ширег подручја 
Жегара у Далмацији. Пројекат има за циљ да 
омогући место где ће се окупљати, играти и учити 
малобројна деца различите старосне доби из тих 
крајева. У сарадњи са локалним свештеником 
Епархије Далматинске који је и идејни творац овог 
пројекта, започети су радови на уређењу простора 
где ће бити место за будућу играоницу. 
 

 
 
Мала кућа која се налази у власништву Епархије 
Далматинске, биће преуређена у место за игру и 
учење, с обзиром да осим основне школе у Жегару 
не постоји ниједно место где би се малишани 
окупљали. План је да се преуреди двориште и да се 
поставе справе за игру, док би се у унутрашњости 
куће оспособиле три просторије, а свака од њих би 
имала своју намену. 

Једна просторија би била предвиђена за најмлађе 
малишане, друга просторија би била предвиђена за 
децу школског узраста, док би се у трећој просторији 
одвијала и неформална настава у којој би деца могла 
нешто више да сазнају о српској историји и 
традицији, веронауци и српском језику и писму. 
Свакако пројекат вредан пажње, а који би требао да 
буде на корист целе малобројне српске заједнице са 
тог простора. 
 

 
 
Процењена финансијска вредност целокупног 
пројекта износи око 5.000€, док је стварна вредност у 
погледу очувања културе и националног идентитета 
наше деце у Далмацији једноставно немерљива. 
 

 
 
Овом приликом позивамо све људе добре воље 
којима је Крајина у срцу, да подрже овај 
материјално скромни пројекат, како би барем мало 
улепшали детињство нашој деци, а притом их и 
подстакли да не забораве ко су и ком народу 
припадају. 

Дечија 

играоница 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе посетили су почетком јула деветочлану 
породицу Јеремић из Руме, коју чине бака Милица, 
синови Дејан и Горан, снаја Данијела и унуци 
Милош (13) , Марко (11), Немања (10), Јована (9) 
и Лазар (3). Јеремићима је најпотребнија 
реконструкција две дечије собе, намештај и набавка 
ситне стоке. Средства за помоћ Јеремићима 
прикупљена су на хуманитарном турниру „Тројка из 
блока" који је одржан у Руми 02. јула. 
 

 
 
Јеремићи у кући имају проблема са влагом, а од 
намештаја највише би им значили кревети, као и 
ормари. 
Мајка Данијела је запослена у продавници, док отац 
Горан по струци грађевинац, ради повремено када га 
ангажују. Породица Јеремић прима дечији додатак у 
износу од 10.500 динара. 

 
Простор који је планиран за узгој свиња 

 

 
Браћа Милош, Лазар, Немања и Марко Јеремић 

 

 
 
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 

Јеремића  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Црне Горе у сарадњи са оцем Владаном, 
обишли су 09. јула породицу Шуковић из Херцег 
Новог. 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 је најпотреније бијела техника (веш 
машина) као и душеци за дечије кревете. У плану је 
да се породица помогне у склопу пројекта „Тројка 
из блока“, који ће бити одржан 24. јула у Херцег 
Новом на спортском терену на Карачи. Позивамо 
све људе добре воље да својим присуством увеличају 
прву Тројку из блока у Црној Гори. 
 

 

 
Отац Владан са породицом Шуковић  

из Херцег Новог 

 
С тим у вези, чланови Хуманитарне организације 
Срби за Србе, позивају све људе добре воље, да се 
укључе и прилозима помогну пројекат, како би 
још једној вишедетној породици омогућили боље 
услове за живот. 
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Код Шуковића 

из Х. Новог  
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Породица Васић са представником СЗС 

 
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Београда и Торонта посетили су 7. јула 2016. 
године две вишедетне породице у Краљеву и 
Чачку. Прво смо у селу Врдила код Краљева 
посетили породицу Васић са петоро деце. Њима је 
потребан пластеник. Затим смо у Љубићу код Чачка 
обишли породицу Павловић са шесторо деце 
којима је пре свега потребна замена кровне 
конструкције. 
 
Породицу Васић из Врдиле код Краљева чине 
родитељи Богдан и Ана Марија и деца Огњена (20 
година), Василиса (16), Петар (12), Стојан (9) и 
Момчило (2). Богдан и Ана Марија су из Београда, 
али су се одлучили на несвакидашњи корак да 
напусте град и оду да живе у село. 
 

 
 
Најпре су живели у једном селу код Врања да би се 
прошле године преселили у Врдилу. Он је вајар, а 
она сликарка, и тренутно немају сигуран посао, тј. 
било какво редовно примање, тако да се ослањају 
искључиво на сопствено привређивање.  

Држе ћурке, овце и кокошке и узгајају шљиву, 
малину, лук итд.Жеља им је да у наредном периоду 
подигну пластеник у којем би узгајали поврће и 
цвеће за своје потребе и продају. 
 
Ова вредна и честита породица свакако заслужује 
подршку наше организације, тако да ћемо у 
наредном периоду покушати да им обезбедимо 
пластеник и осталу неопходну помоћ. 
 
Средства за то ће бити обезбеђена захваљујући 
донацији Срба у Виндзору. Породица је већ 
изразила жељу да када у потпуности стане на ноге 
помаже и другим породицама преко наше 
организације. 
 

 
Породица Павловић са представником СЗС 

 
Из Краљева пуни позитивних утисака настављамо 
пут према Чачку и Љубићу где обилазимо породицу 
Павловић. У малој кући живе отац Бранко, мајка 
Зорица и деца Кристина (21), Стефан (18), Андреа 
(17), Сара (15), Урош (13) и Кристијан (6). Имају 
дечији додатак и зарађују одлазећи у надницу. 
 

 
Кућа породице Павловић на којој је потребна замена 

кровне конструкције 

СЗС у Чачку и 

Краљеву 
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Након што је Хуманитарна организација Срби за 
Србе успешно спровела први део велике 
Васкршње акције на подручју Крајине, тачније 
широм Далмације, убрзо је завршен обилазак 
преосталих 16 породица на подручју Лике, 
Кордуна, Баније и Западне Славоније. Такође 
испоручена је помоћ и за једну породицу са подручја 
Далмације, коју смо посетили приликом првог дела 
Васкршње акције у Крајини. Укупна вредност 
испоручене помоћи у другом делу Васкршње 
акције износи 13.320€ (+ 1.200€ крава из 
претходне посете). 
 
Преглед испоручене помоћи по породицама: 
 

- Два кауча, ормар и бојлер 
- Улазна врата и намирнице 
- Материјал за опремање купатила  
  (плочице,  бојлер, водокотлић, 
   умиваоник) и намирнице 
- Половна музилица за козе и лактофриз за 
   чување млека 
- Машина за шишање оваца 
- Коке носиље, концентрат... 
- Две крмаче, кревети на спрат,  
   радни сто и столица 
- Материјал за ограђивање имања  
   (бетонски стубови и жица) 
- Крава, материјал за уређивање дечије собе, 
   радни сто, орман и кревет 
- Комбиновани шпорет струја/плин и фрижидер 

- Веш машина 
- Ламинат за покривање пода у кући 
- Крава са телетом 
- Шпорет на дрва 
- Половна балирка за сено 
- Половни прикључци за трактор  
   (тањирача и   сунце) 
- Крава (Далмација) 
 

 
Срби за Србе са породицом Војновић 

 
Акцију смо започели на подручју Лике, тачније у 
Грачацу и околини. Посећена је самохрана мајка 
Радмила Војновић која има троје деце Младен (17 
год), Маријана (16 год) и Данијела (1,5 год). 
 
У изузетно скромним условима у стану у Грачацу 
живи ова породица. Како би им донекле олакшали 
тешке животне услове, обезбедили смо помоћ у виду 
два кауча, ормара и једног бојлера у вредности од 
540 €. 
 

 
Један од два кауча купљених за породицу Војновић 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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Породица Станисављевић испред нових улазних 

врата 

 
Недалеко од Грачаца обилазимо породицу 
Станисављевић коју чине родитељи Угљеша и 
Марија, са децом Небојшом (5 год) и Ненадом (1 
год). За ову породицу обезбедили смо улазна врата 
за кућу и намирнице у вредности од 700 €, јер 
током јесени и зиме када су обилне падавине, ветар 
наноси влагу у кућу и отежава живот превасходно 
најмлађима. 
 

 
Породица Ђилас са материјалом за купатило 

Трећа породица коју смо помогли јесте породица 
Ђилас из једног удаљеног села код Срба, на самој 
граници са Босном. Породицу коју познајемо већ 
неколико година и која је рекордер по броју деце 
међу породицама са подручја Крајине, чак деветоро 
малолетне деце, поново смо помогли.  
 
Породицу чини отац Радован са супругом Биљаном 
и децом Предрагом (15 год), Милицом (13 год), 
Радмилом (11 год), Стеваном (9 год), Мирославом 
(9 год), Слађаном (6 год), Мирјаном (4 год), 
Божидаром (2 год) и Дејаном (1 год). 
 
За потребе опремања новије куће у коју планирају да 
се преселе, а коју су започели да реновирају на свом 
имању, купљен је материјал за уређење купатила 
(плочице, бојлер, водокотлић, умиваоник) и нешто 
основних животних намирница.  
 
Укупна вредност помоћи износила је 580€. 
 

 
Половни лактофриз уручен је породици Рашета 

 
Након тога обилазимо и три породице на подручју 
општине Доњи Лапац. Иако смо све три породице 
раније помагали, нова помоћ је овог пута ишла у 
сврху економске одрживости домаћинстава.  
 
Породица коју прво посећујемо је породица Рашета 
коју чине родитељи Дражен и Рада и деца Јована 
(21 год), Немања (18 год) и Бранкица (7 год). 
 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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Музилица за козе обезбеђена је породици Рашета 

 
За потребе унапређења фарме коза коју имају, 
купљени су им један половни лактофриз за чување 
млека и половна музилица укупне вредности 
1.000€. 
 

 
Машина за шишање оваца купљена је породици 

Дотлић 

Недалеко од Рашета, долазимо до породице Дотлић. 
Родитељи Дамир и Мира имају децу Драгана (9 
год) и Слађану (7 год). Такође за потребе 
унапређења посла којим се баве, набављена је 
професионална машина за шишање оваца у 
вредности од 450€. 
 

 
1.400 kg концентрата за живину обезбеђено је 

породици Балаћ 

 
Последња породица на овом подручју коју смо 
посетили и помогли је породица Балаћ у којој живе 
родитељи Саша и Кристина са децом Гораном (15 
год), Немањом (5 год) и Наташом (1 год). 
 

 
Коке носиље уручене су породици Балаћ 

 
У вредности од 1.000€ купљено је 100 кока носиља, 
1.400 kg концентрата и суплементи за живину за 
потребе оснивања фарме кока носиља за узгој. 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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Кревету на спрат највише су се обрадовали најмлађи 

 

 
Дејана Маћешић за својим новим радним столом 

 

 
Две товне крмаче купљене су породици Маћешић 

Једина породица са подручја Кордуна коју смо овај 
пут помогли, јесте породица Маћешић из Војнића. 
 
Ову скромну и вредну породицу чине родитељи 
Дејан и Милијана, са децом Дејаном (9 год), 
Мариом (7 год), Огњеном (3 год) и Анамаријом 
(месец дана). 
 
Породица живи у изнајмљеном стану у Војнићу због 
школских обавеза деце. За потребе најмлађих 
набављен је кревет на спрат, радни сто и столица, 
док смо нешто конкретнију помоћ обезбедили за 
цело домаћинство у виду две товне крмаче које ће 
узгајати на оближењем сеоском имању.  
 
Укупна вредност испоручене помоћи износила је 
900€. 
 

 
Постављање бетонских стубова тачније ограде код 

породице Кљајић 

 
Још једна породица коју смо у претходном периоду 
помогли, посетили смо и овај пут и испоручили 
договорену помоћ.  
 
За самохрану мајку Данијелу Кљајић из околине 
Глине на Банији и њено четворо деце Јелену (18 
год), Милана (16 год), Николу (13 год) и Данијела 
(9 год) испоручени су бетонски стубови са оградом, 
у вредности од 800€. 
 
Сврха помоћи је да се заштити имање на ком ће ова 
породица узгајати коке носиље, а све у циљу даље 
продаје и економског осамостаљивања. 
 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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Породица Топо богатија је за стеону краву 

 
У околини Двора на Уни, такође на Банији посетили 
смо и помогли две породице. Прво смо посетили 
породицу Топо из Рујевца коју чине родитељи 
Горан и Ђурђица и деца Милана (13 год), Горана 
(11 год) и Милан (10 год). 
 

 
Намештај и ламинат за дечију собу породице Топо 

 
За њих је испоручена конкретна помоћ у виду стеоне 
краве, материјал за уређивање дечије собе, радног 
стола, ормана и кревета. Укупна вредност 
испоручене помоћи износила је 1.630€. 
 
Након породице Топо, долазимо до још једне 
многодетне породице, Ковачевић из села Ванићи.  

У изнајмљеној кући живе родитељи Владимир и 
Драгана, са децом Бранком (8 год), Лореном (6 
год), близнакињама Анастасијом и Петром (5 год), 
Анђелом (3 год) и Ларом (1 год).  
 
Велики проблем за ову породицу представља то што 
немају свој кров над главом.  
 
Кућу коју изнајмљују покушавају помало да отплате, 
али преостали износ од око 8.000€ је превелики за 
породицу која нема сталних примања и која притом 
има шесторо малолетне деце. 
 

 
Ковечевићима су обезбеђени комбиновани шпорет и 

фрижидер 

 
Сходно тренутној ситуацији, једина врста помоћи 
коју смо могли да обезбедимо за ову породицу била 
је набавка основне беле технике и то комбинованог 
шпорета плин/струја и једног фрижидера.  
 
Укупна вредност помоћи износила је 440€. 
 
Даље на подручју Баније, тачније у ближој и даљој 
околини Костајнице посећујемо пет породица.  
 
Прво посећујемо породицу Ребић из Доњих 
Кукурузара, коју чини самохрана мајка Драгана са 
сином Данијелом (6 год).  
 
За ову породицу наменили смо једну веш машину у 
вредности од 280€. 
 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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Мајка Драгана Ребић са сином Данијелом 

 

 
Породици Остојић набавиљен је ламинат 

Након тога пут нас води до породице Остојић. 
Родитељи Мирослав и Слађана имају децу Марка 
(7 год) и Зору (7 месеци). С обзиром да живе у кући 
у којој нема пода и да то представља велики проблем 
поготово за најмлађе, обезбедили смо материјал за 
постављање ламината превасходно у дневној соби 
у којој ова породица проводи највећи део времена. 
Вредност набавке материјала износила је 550€. 
 

 
Крава са телетом за породицу Ловрић 

 
Следећа породица коју смо посетили и помогли је 
породица Ловрић из Слабиња у општини Дубица. 
Родитеље Синишу и Марију нисмо затекли код 
куће, као ни Косту (13 год) који је био у школи, али 
су нам се зато баба Ана и деда Милан захвалили на 
урученој помоћи у виду краве са телетом у 
вредности од 1.450€. 
 

 
Шпорет на дрва Алфа плам за породицу Драчина 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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У Дубици посећујемо још једну самохрану мајку 
Маријану Драчину. Она у домаћинству живи са 
својом мајком Ранком и сином Алексом (13 год). За 
њих смо обезбедили један шпорет на дрва у 
вредности од 450€. 
 

 
Испоручена половна балирка за сено породици Јанић 

 
Последња породица коју посећујемо на подручју 
Баније у склопу ове Васкршње акције, јесте 
породица Јанић у којој живе родитељи Милан и 
Здравка, са децом Бранком (11 год) и Сашом (9 
год). Нажалост најмлађи син Саша болује од тешког 
облика епилепсије. Тешку економску ситуацију у 
којој се налази ова породица, додатно оптерећује 
болест детета. 
 
Породица Јанић се као и већина породица бави 
сточарством и пољопривредом и за њих је набављена 
половна балирка за сено, вредности од 2.000€. 
Јанићи ће са набављеном балирком моћи да 
остварују додатне приходе, преко потребне за 
лечење малога Саше. 
 

 
СЗС у посети основној школи у Дубици 

Током посете Банији посетили смо и основу школу 
у Дубици и том приликом обишли српску децу која 
овде похађају веронауку.  
 

 
Породица Куриџа са половном тањирачом и сунцем 

за трактор 

 
По први пут од почетка наше делатности на подручју 
Крајине, посећена је и помогнута породица са 
подручја Западне Славоније. У близини Окучана у 
селу Боровац посетили смо породицу Куриџа.  
 
Родитељи Предраг и Весна имају децу Душанку (9 
год), Милену (7 год) и Луку (3 год). И овде се 
нажалост сусрећемо са тешком економском 
ситуацијом, коју погоршава додатно болест мале 
Душанке. Она је до сада имала неколико операција 
на срцу. 
 
У договору са породицом, купљени су половни 
прикључни делови за трактор (тањирача и сунце) 
у вредности од 550€.  
 
С обзиром да је у питању вредна и радна породица, 
имаћемо их у плану за додатну помоћ током 
наредних акција. 
 
Истакли би и то да је испоручена помоћ у виду краве 
за породицу Брадаш из Жагровића код Книна, коју 
чине родитељи Дражен и Снежана и деца Милица 
(12 год) и Јелена (10 год), која је посећена током 
првог дела Васкршње акције.  
 
Вредност испоручене помоћи износила је 1.200€. 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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Чланови породице Брадаш са испорученом кравом 

 
Још једном смо били сведоци тешких животних 
услова у којима живе српске породице широм 
Крајине, заборављене и напуштене од стране матице 
Србије. Наставићемо и убудуће наш рад на пољу 
помоћи како социјално угроженим породицама, тако 
и оним породицама које имају могућности за 
озбиљније бављење пољопривредом и сточарством. 
Захваљујемо се на подршци и помоћи свештенству 
Епархија Горњокарловачке и Пакрачко-славонске, 
без чијег залагања свакако не би било могуће 
успешно и квалитетно спровести планирану акцију у 
дело. 
 

 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 
 

 
 

 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Васкршња а. 

Крајина - 2.део 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су почетком јула породицу Николић из 
села Штулац код Врњачке Бање, коју је задесила 
страшна трагедија крајем маја 2016. године када је 
непосредно по рођењу четвртог детета отац 
изгубио живот у саобраћајној несрећи. Сада 
породицу чине самохрана мајка Мила и деца 
Ненад (17 година), Валентина (11), Стеван (3) и 
Марко (1 месец). 
 

 
Срби за Србе са породицом Николић 

 
Отац је обављао разне послове како би породица 
живела пристојно, а сада су се нашли у великом 
проблему. Мајка је била принуђена недавно и да 
распрода сву стоку коју су имали јер због бриге о 
деци не може да брине о животињама. Једино 
сигурно примање тренутно им је дечији додатак. 
Најстарији син пешачи 2.5 километра у једном 
правцу до школе, па му је неопходан бицикл. Осим 
тога, у разговору су нам рекли да су им потребни 
шпорет, ормар, пећ за грејање и дечија колица. 

 
Најмлађе дете породице Николић, мали Марко од 

месец дана 

 
Позивамо све добре људе широм света да се укључе 
у акције наше организације слањем редовних 
месечних донација. 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС код 

Николића 
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Град Ниш је још једном био домаћин највећег 
спортско-хуманитарног турнира Тројка из блока на 
овим просторима и још једном је снагом хуманости, 
спорта и забаве, променио живот једне социјално 
угрожене породице. 22. маја на терену ОШ ,,Свети 
Сава” окупило се много Нишлија који су шутирањем 
тројки показали да су ДЕЦА НАША 
БУДУЋНОСТ! Хуманитарна организација Срби 
за Србе је уз велику помоћ и подршку поносних 
спонзора, донатора и техничких спонзора 
организовала трећи турнир у граду на Нишави и сада 
спровела мисију Тројке из блока до краја. Помоћ је 
стигла на право место, купљено је десет кошница са 
ројевима и врцаљка за мед за шесточлану 
породицу Стевановић. Укупна вредност помоћи 
износи 140.712 динара. 
 

 
Утоварене кошнице са ројевима 

Стевановић Александар и Јелена од посла са медом 
одгајају четвроро деце Милицу (8), Наташу (7), 
Димитрија (4), Анђелију (2). 
 
Први пут смо их посетили пре турнира и увидели 
хитност набавке нове опреме са којом ће остваривати 
већу зараду и приуштити бољи живот. 
 

 
Нова врцаљка за мед ће много помоћи породици 

Стевановић у даљем раду 

 
Још једна породица добила је велику прилику да 
својим радом и трудом дође до боље будућности, али 
још важније, добила је велику наду и веру у добре 
Нишлије!  
 
Стотине људи се окупило и шутнули су стотине 
тројки, а сада ће стотине пчела имати нови дом! 
Звучи као бајка о кошарци, али то и јесте, то је бајка 
о магији Тројке из блока! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Помоћ за 

Стевановиће 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ, 
покренула је други део акције за завршетак 
породичног дома шесточлане породице Насковић 
из села Кусце у Косовском поморављу. Први део 
помоћи успешно је приведен крају у новембру 
2015. године, а Насковићи су први пут посећени 
пред Видовдан претходне године. Отац Бобан и 
мајка Микица имају четворо дечице: Данијела (8), 
Теодора (4) и близанци Александар и Александра 
(2 године). Други део акције помоћи подразумева 
куповину и постављање спољне изолације на 
породичном дому. Радови су тренутно у току, а 
кратак фото извештај погледајте у прилогу вести. 
 

 
Мајка Микица са ћеркама Данијелом, Теодором, 

Александром и сином Александром испред куће која 

ће ускоро бити изолована од влаге и хладноће 

 
 

 
 
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 
 

Помоћ за мале 

Насковиће  
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Током јула месеца завршен је успешно још један 
велики пројекат који је покренула Хуманитарна 
организација Срби за Србе, а који је финансиран 
махом донацијама СЗС огранка у Канади у склопу 
акције In Time For Bozic 2016.  
 
У питању је био пројекат реновирања старе куће на 
имању осмочлане породице Баљак из села 
Мушковци код Обровца у Далмацији, а 
превасходно за потребе најмлађих укућана који ће ту 
живети. Укупна вредност пројекта (грађевински 
материјал + мајстори) износила је укупно 7.453 €. 
Породицу иначе чине родитељи Тривун и Радмила 
и шесторо деце Петар 21, Бранко 19, Милана 18, 
Божидар 15, Биљана 14 и Жељко 12. 
 

 

Тренутно у породици живи четворо деце, јер је 
старија ћерка удата, док син Божидар похађа 
Богословију при манастиру Крка. 
 

 
Стање куће у априлу 2016. године 

 

 
Садашњи изглед куће породице Баљак 

 
Породицу Баљак смо помагали неколико пута 
претходних година, док је одлука да се започне овај 
већи пројекат донета на основу тога јер је породица 
Баљак једна од најбројнијих са којима смо имали 
прилику да се сусретнемо на том подручју. 
 
Надамо се да ће овај пројекат реновирања куће 
знатно олакшати услове одрастања, школовања и 
уопште живота за најмлађе Баљке и истовремено 
помоћи целој породици да опстане на својм 
вековном огњишту. 

Велика помоћ 

за Баљаке  
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Бетониран под у купатилу у апрлу 2016. 

 

 
Нова туш кабина у купатилу породице Баљак 

 
Садашњи изглед купатила породице Баљак 

 
У припреми су нове акције и велики пројекти на 
подручју целе Крајине, па позивамо све који су били 
уз нас да наставе са пружањем подршке 
Хуманитарноји организацији Срби за Србе, а 
неодлучне позивамо да се прикључе нашим 
активностима према својим могућностима. 
 

 
Срећна породица Баљак упућује речи захвалности 

свим људима добре воље који су омогућили деци боље 

услове становања и одрастања 

Велика помоћ 

за Баљаке  
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе из Канаде примили су 23. јуна донацију у 
вредности од $60,000 канадских долара уручену од 
стране Црквено-школске општине Грачаница из 
Виндзора. Помоћ је намењена социјално угроженим 
породицама на подручјима која су 2014. године била 
захваћена поплавама у Србији и Републици Српској. 
 
Радном састанку и примопредаји чека од $60,000 
долара присуствовали су представници 
организације Срби за Србе из Торонта Ангелина 
Рачић, председник и Мира Бркић, потпредседник 
организације у Канади, док су испред Црквено-
школске општине Грачаница из Виндзора 
донацију уручили председник Петар Добрић, први 
подпредседник Никола Зубић и секретар Denise 
Chuk. Донације су прикупљане од стране Срба из 
Виндозора и околних места у периоду од последње 
две године. 
 
У разговору са представницима наше организације, 
господин Добрић је истакао да су чланови српске 
цркве Грачаница из Виндзора и више него свесни 
бројних проблема и тешкоћа са којим се сусрећу 
српске породица и деца широм Балкана, и да је 
управо организација Срби за Србе, захваљујући 
свом досадашњем раду и транспарентности, 
задобила поверење српског народа у Канади да може 
на најбољи начин искористити ову донацију и 
помоћи угроженим породицама. 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе упућује 
неизмерну захвалност српском народу у Виндзору, 
а посебно Црквено-школској општини Грачаница 
на указаном поверењу и подршци коју су указали 
нашем досадашњем добротворном раду. 

Надамо се да ћемо у будућности заједничким 
снагама и уједињени са бројим српским 
заједницама у Канади и Сједињеним Америчким 
Државама наставити да помажемо социјално 
угрожене српске породице широм Балкана, како би 
превасходно деци обезбедили основне услове за 
нормалан и пристојан живот.  
 

 
 
СВЕ СЕ МОЖЕ КАД СЕ СРБИ СЛОЖЕ –  
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

 

Хвала, СЗС из 

Канаде ! 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе, покренули су први хуманитарни турнир у 
одбојци на песку под називом „Одбојка из блока", 
који се одржао 26. јуна на теренима ЈП Ада 
Циганлија у Београду. На турниру су учествовала 
32 мешовита тима (две девојке и један дечко) и 
током читавог дана учесници, пролазници и сви 
остали могли су да уживају у чарима одбојке на 
песку. Током турнира прикупљено је од котизације и 
прилога укупно 55.800 динара. Сав приход са 
трунира усмерава се за помоћ породици Живковић 
из Падинске Скеле. 
 

 
 
Идеја турнира је била да свака пријављена екипа да 
одигра више утакмица, тако да је направљен систем 
од 32 екипе, подељене у осам група по четри екипе, 
где је свака екипа играла минимум три утакмице у 
групи. 

 
Одлична забава на првом турниру  

„Одбојке из блока“ 

 

 
 

 
Захваљујући младићима и девојкама којима су се 

добро забавили на песку прикупљно је 55.800 дин. 

Прва „Одбојка 

из блока“ 
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Екипе које су учествовале на првом турниру 
„Одбојка из блока" су: Бум бум рум, Љуби љуби ал' 
лопту не губи, Рекреативо, Ер Србија, Мајстори 
одбојке, Три згодна прасета, Наш тим, Трипл Ем, 
Слободни играчи, Деда и унуке, Трио фантастико, 
ГОЖС, Палчићи, Старац  Тадија Марина и Пелагија, 
Електро М, Спутњик Србија, Лилипутанци, Летећи 
медведићи, МВП, Незнанци, Екипа шале и забаве, 
Нераднички, Вронски, Грба МД, Љовисна, Лаки 
стар-Кафе офис-Моторхед, Лепотица и две звери, 
Атлантида, Два и по мушкарца, Чоко-моко, Само 
јако и Три скочка. 
 
У борби за треће место између Екипе шале и забаве 
и Палчића, бронзаном медаљом окитили су се 
чланови екипе Палчића. 
 

 
Екипа шале и забаве заузела је четврто место на 

турниру 

 

 
Бронзаном медаљом окитила се екипа Палчића 

У борби за сребрну и златну медаљу између екипе 
Неранички и Бум бум рум, сребрну медаљу су 
освојили играчи екипе Нераднички, док су 
победници и освајачи пехара са златним 
медаљама били чланови екипе Бум бум рум. 
 

 
Екипа Нерадничког са осмехом је прихватила 

сребрне медаље 

 

 
Екипа Бум бум рум је победник првог турнира 

Одбојка из блока 

 
Овом приликом се захваљујем пријатељима из ЈП 
Ада Циганлија, који су препознали нашу зајеничку 
хуманитарну идеју и обезбедили нам на коришћење 
оба терена за одбојку на песку. Такође захваљујемо 
се свим учесницима и донаторима и надамо се да је 
овај турнир само почетак још једне лепе 
хуманитарне приче. 

Прва „Одбојка 

из блока“ 
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Косовска Митровица по други пут је била домаћин 
турнира Тројка из блока – 31. маја на терену код 
техничке школе ,,Михајло Петровић Алас”, 
популарним плочама. Спектакл хуманости, спорта и 
забаве, окупио је више од хиљаду људи добре воље! 
85 такмичара шутирали су тројке за породицу 
Стојковић из села Партеш којима је хитно 
потребна нова кућа и скупљена је 21.680 динара, а 
хуманитарни дан наставио се увече у кафани 
Принцип где је скупљено још 22.120 динара! 
Митровчани су показали прошле године да могу да 
организују сјајан турнир и да изведу велике пројекте.  
 
Ношени успехом након захтевног пројекта помоћи 
породилишту у Косовској Митровици, опет су се 
ујединили и показали породици Стојковић да им 
могу помоћи својим јединством и искреним 
братољубљем. 
 

 

Турнир је, као и прошле године, свечаним извођењем 
химне Републике Србије отворила мис Србије 
Катарина Шулкић, а онда је окупљене поново 
изненадила песмом Црвен цвете.  
 
После ње, све Митровчане поздравио је испред 
Хуманитарне организације Срби за Србе Милош 
Симовић, а затим испред Студентског парламента 
Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици Немања 
Бишевац. 
 

 
 
Највеће одушевљење изазвао је српски кошаркаш 
Марко Кешељ који је дошао из Београда да подржи 
други спортско-хуманитарни турнир Тројка из блока 
у Косовској Митровици! 
 

 
Анкл Џо и Елдорадо забављају присутне 

Спектакл у 

К.Митровици 
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Са нама су у Митровици били и млади српски репери 
Анкл Џо и Елдорадо, а музички наступ употпуниле 
су девојке из Кенгу џампс клуба из Косовске 
Митровице које су више пута извеле свој занимљиви 
плес и одушевили најмлађе и све остале госте.  
 
За диџеј пултом била је Невена Ацић која је 
забављала присутне до краја турнира са пажљиво 
одабраном музиком. 
 

 
Најбољи међу најбољим митровачким тројкашима 

били су Дарко Милојевић са 25 кошева, Саво 

Лазаревић са 20 кошева и Јован Гвоздић са 19 

убачених тројки. 

 

 
 
Велика посета и велики број такмичара на плочама 
показују велику жељу Митровчана да остану верни 
мисији Тројке из блока!  

Породица Стојковић живи у изузетно тешким 
условима, самохрани отац Милорад одгаја троје деце 
Тамару (8), Милоша (7) и Јелену (6), али сада знају 
да нису сами и да имају велику породицу која ће има 
се наћи када је најпотребније. Идемо даље, 
уједињени, да обновимо кућу и живот Стојковића! 
 

 
 

 
 

 

Спектакл у 

К.Митровици 
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У суботу 18. јуна, тачно у 18 часова, свечаним 
извођењем химне Републике Србије у 
интерпретацији Ђорђа Симовића отворен је први 
турнир Тројка из блока у Чачку! 105 такмичара је 
својим пријавама скупило 27.640 динара, а осам 
поносних спонзора и један донатор подржали су 
турнир са 100.500 динара! На овај начин Чачак се 
придружио мисији Тројке из блока са 128.140 
динара за помоћ социјално угроженим вишедетним 
породицама!  
Најмлађи за најмлађе, најстарији за најмлађе, 
професионалци и аматери за најмлађе, цео Чачак је 
показао да је вредело чекати на савршену 
организацију првог турнира у срцу западне Србије! 
Три генерације кошаркаша извеле су прво свечано 
убацивање тројки – Радмило Мишовић, Марко 
Мариновић и Алекса Аврамовић, а затим се 
турнир уз пуно смеха, песме и доброг расположења 
наставио пред препуним трибинима на теренима КК 
Железничар. 
 

 

Испред Хуманитарне организације Срби за Србе 
окупљене је поздравио Милош Симовић, а након 
њега је на полувремену микрофон преузео млади 
хуманиста и богослов Анкл Џо који је Чачане 
подсетио на никад заборављене хероје који су дали 
своје животе за будућност нашег народа. Диџејеви из 
Горњег Милановца Милано брадерс - Дркси и 
Кибо својим хитовима одржавали су расположење 
на највишем нивоу, а на полувремену нас је све 
чекало изненађење које су нам приредили најмлађи 
питомци ФК Арес одигравши ревијалну утакмицу на 
радост многобројне публике. 
 

 
 
Поносни спонзори, донатори и технички спонзори 
који су допринели да турнир у Чачку прође савршено 
били су: Унипромет и господин Радмило Петровић 
са по 20.000 динара, Тифани продакшн са 15.000 
динара и 20 израђених мајица Тројка из блока 
Чачак, П.С. фешн и Алтернативна студентска 
организација техничког факултета са по 10.000 
динара, Дизел центар и трговина Милићевић са 
8.500 динара, Спирос Д.О.О и А.С.В са по 7.000 
динара, донатор Савез синдиката Чачка са 3.000 
динара, а техничка подршка стигла је од КК 
Железничара, Дома Културе Чачак, Пекаре Понс, 
Чипсаре Чипс Веј Чачак, Велепродаје пића НТ 
Болеро и Печењаре Шапец. Сјајан турнир био је 
испраћен и медијски на највишем могућем нивоу: 
ТВ Галаксија, Чачански глас, ТВ Телемарк и 
портали Глас Западне Србије, Озонпрес и 
Медијапортал извештавали су јавност Западне 
Србије о спортско-хуманиатарном пројекту који је 
по први пут дошао у град Жељка Обрадовића и 
других кошаркашких легенди! 

„Тројке“- 

Чачак и Тршић 
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Велики догађај за кошаркашки свет завршен је 
узбудљивим финалом у ком су најбољи међу 
најбољима били Бошко Бумбић са 19 тројки, 
Марко Новосел са 15 тројки и Саво Милекић са 
14 тројки.  

Честитамо победницима и честитамо свима који су 
учествовали у првој чачанској Тројци! Започели смо 
дивну традицију сјајним успехом и направили смо 
залог за будућност, следеће године нас очекује још 
већи спектактл! 
 

 
 

 
Браво за Чачак! 

 

 
 
Будите и Ви део Тројке из блока! 

„Тројке“- 

Чачак и Тршић 
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У недељу, 19. јуна одржана је прва Тројка из блока у 
лозничком крају и то у малом, али славном месту 
Тршићу! У фискултурној сали Вукове спомен школе 
96 шутера се такмичило, а од њихових пријава 
скупљено је 25.730 динара!  Сјајан резултат првог 
турнира у Лозници заокружен је благословом јереја 
Борка Петровића, који је и један од најзаслужнијих 
за изузетно успешан турнир. У 18 часова су деца 
Тршића Јевросима Петровић и Никола Николић 
извели химну Републике Србије и дугоочекивани 
турнир је почео! 
 

 
 
Испред Хуманитарне организације Срби за Србе 
окупљене је поздравио Милош Симовић, а испред 
Града Лознице господин Ненад Ристић. Госотима 
се обратио и Недељко Јовановић, легенда српског и 
европског рукомета и велики пријатељ спортско-
хуманитарног пројекта Тројка из блока! Турнир је 
подржала и комплетна јуниорска кошаркашка 
репрезентација Србије, као и Кик Бокс клуб 
Лешница, Бокс клуб Лозница, Бокс клуб Рокица, 
Рукометни клуб Лозница и Женски рукометни 
клуб Лозница.  

Велики број спортиста, хуманиста и заљубљеника у 
кошарку забављали су момци из ТХЦ Ла Фамилије, 
а технички спонзори Графика и Трговина 
Николић донирали су храну за хумане шутере. 
 

 
 

 
 
Велико јединство народа лозничког краја уродило је 
плодом и сви су отишли кућама препуни утисака и са 
новом вером и снагом да се проблеми могу решавати 
када се уједине здраве снаге! Најбољи међу 
шутерима били су Растко Станковић са 14 кошева, 
Стефан Миловановић са 12 убачених тројки у 
финалу и Огњен Бабић са тројком мање. 
 
Турнир су подржали и поносни спонзори Ројал спа 
са 10.000 динара и Стим импорт са 7.000 динара, 
као и донатори Фотокерамика и Кожар са по 5.000 
динара, Делта ман са 4.000 динара, Ротари клуб 
Лозница са 3.000 динара и Еко тим Д.О.О са 1.000 
динара. Свему овоме додаје се сума скупљена на 
Хуманитарном дербију за децу Лознице који је био 
својеврсна најава турнира, а на коме је скупљено 
206.000 динара! 

„Тројке“- 

Чачак и Тршић 
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25. јуна на теренима ОШ ,,Јован Ристић” одржан је 
трећи по реду спортско-хуманитарни спектакл 
Тројка из блока. 108 шутера се такмичило и 
прикупили су својим пријавама 42.150 
динара!Дванаест поносних спонзора и један 
поносни донатор подржали су турнир са 125.960 
динара, па је на тај начин укупно прикупљено 

168.110 динара за помоћ породици Живковић из 
Борче! Глава породице Живковић Игор, заједно са 
председником општине Палилула Александром 
Јовичићем свечано су отворили турнир са 
шутирањем тројки! На овај симболичан начин, 
Општина Палилула најавила је и спонзорску 
подршку пројекту која ће стићи у наредним данима. 
Пре тога, поздравили смо заставу Републике Србије 
са химном Боже правде, а потом је молитвено 
благословио турнир Јереј Миладин Малић. Милош 
Симовић је поздравио окупљене испред 
Хуманитарне организације Срби за Србе, а 
обратио се и Бранислав Вујичић, председник КК 
,,Борча”. 
 

 

На овој прослави спорта, забаве и хуманости имали 
смо два разлога за славље – први је треће окупљање 
у Борчи, а други је двадесети рођендан наших 
пријатеља из КК ,,Борча” који су паралелно са 
турниром у сали ОШ ,,Јован Ристић” одиграли 
ревијалну утакмицу, а такође су нас њихови пионири 
на паузи задивили кошаркашким умећем! Са нама су 
се дружили Анкл Џо, Струка, Плесни студио Флај, 
Фанки флај, а за квалитетан музички програм 
био је задужен диџеј Ђорђе Богдан. 
 

 
 

 
 

 

„Тројке“ -Борча 

и С. Паланка  



 
 
 

Месечни извештај за јул 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 41 

 

 
„Аgi pasta away!“ наш поносни спонзор,  

увек са нама 

 
Веома успешан турнир био је и медијски испраћен на 
највишем нивоу.  

Медијски покровитељ био је Лоби Инфо портал, а 
подршку су пружили РТВ Студио Б, ТВ Хепи, 
СОС канал, Бум бум радио, портали Вести 
онлајн, Борча инфо и Палилула.рс који су 
послали вест у свет, о још једној мисији спортско-
хуманитарног пројекта Тројка из блока.  
 
Индустрија замрзнутих производа Фриком је 
подржала турнир са 200 сладоледа Баскет, на 
радост најмлађих учесника турнира, а сви смо 
уживали у сјајним пастама нашег поносног спонзора 
Аги паста авеј! 
 

 
Плесна група  

Флај 

Поносни спонзори трећег турнира у Борчи били су 
Итек Елите са 12.000 динара, који ће и технички 
подржати пројекат помоћи Живковићима са 
електро материјалом, затим ресторан Тара са 
15.000 динара, Играоница Кинг са 14.760 динара, 
Свадбени салон Ексклузив Хол са 12.200 динара, 
Шорти д.о.о са 12.000 динара, Владекс и 
Фригомекс са по 10.000 динара, Дунекс, Либеро 
кафе, Кафе Но стресс, Велукс и Сабато са по 7.000 
динара и поносни донатор Ехо са 5.000 динара. 
 

 
 
Борча има велико срце, а то најбоље доказује велики 
број спонзора и такмичара! Тројка из блока 
пронашла је начин да још једном пробуди и уједини 
овај дивни крај, са успесима од прошлих година који 
доказују прави правац наше мисије, али и са магијом 
спорта, хуманости и забаве. Поносно ће носити 
звање најбољих шутера из Борче Данило Лангурић, 
златни тројкаш са 20 погођених поена, Срђан 
Шутуљић са 18 убачених тројки и Урош Гајић са 
кошем мање! 

 

„Тројке“ -Борча 

и С. Паланка  
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У суботу, 11. јуна по први пут је одржан спортско-
хуманитарни пројекат Тројка из блока у 
Смедеревској Паланци. На турниру се за шутирање 
тројки пријавило преко 80 такмичара, а скупљено је 
82.447 динара! Турнир је почео да живи месец дана 
пре свечаног отварања – прво га је најавио концерт 
КУД-а Абрашевић на коме је од продаје улазнице 
скупљено 23.500 динара, а затим су хумани рокери 
из паланачких бендова Командоси и Некудим са 
обреновачким бендом У змајевом гнезду на 
хуманитарном рок концерту скупили 18.910 динара! 
Од шутирања тројки прикупљено је 11.037 динара!  
 
Снага уједињене Паланке усмерена је на помоћ 
социјално угроженој породици из овог питомог 
краја, а о свим детаљима ћемо вас обавештавати на 
сајту Тројке из блока. У Смедеревској Паланци 
недавно смо помагали осмочланој породици 
Тодоровић из села Водице, а најмлађи Тодоровићи 
били су наши специјални гости на првом турниру у 
Паланци! 
 

 
 
Јован, Лука и Стефан били су са нама на турниру и 
шутирали тројке и нису могли да сакрију 
одушевљење са великим бројем људи који су се 
окупили и са великом количином љубави и бриге 
коју су сви показали!  
Осмеси нису силазили са лица на теренима у 
Смедеревској Паланци, а цео догађај је оком камере 
забележила локална ТВ Јасеница и у свет послала 
слику уједињене борбе против неправде и 
сиромаштва! 

Три поносна спонзора подржала су турнир са по 
7.000 динара – Срђан колор, Рудник Д.О.О и 
ДМИНВЕСТ и један са 8.000 динара - Примашпед. 
Укупо 29.000 динара!  
На челу са паланачком гимназијом и директором 
Драганом Јоковићем и са интелектуалном и 
спортском елитом Смедеревске Паланке – Јовицом 
Радисављевићем, Душаном Гајићем, Ненадом 
Станојевићем, кошаркашем КК ,,Константин” из 
Ниша Гораном Остојићем и Дарком Лазићем, 
фудбалером ФК ,,Анжи” из Махачкале, одрађена је 
првокласна промоција догађаја и много људи је чуло 
за мисију помоћи Тодоровићима. Све ово имало је 
епилог на сјајном турниру који су технички 
подржали КК ,,Младост” и локални рок кафе 
,,Балкан”. 
 

 
 
Најбољи међу најхуманијим тројкашима Паланке 
били су Владимир Жарковић са 20 тројки, Ђорђе 
Вејновић са 19 и Јован Вуковић са 17 убачених 
кошева. 
Све окупљене забављали су Газда Паја и Ујка 
Ђорђе, па је на тај начин по добром старом обичају 
заокружен још један спектакл Тројка из блока! 
Хуманост, спорт и забава показали су још једном да 
могу да решавају наизглед нерешиве проблеме!  
 
Истински победници били су најмлађи Тодоровићи 
који су из свег срца навијали и бодрили такмичаре, 
помагали у скупљању лопти и отишли кући препуни 
утисака, сигурни да им је то један од најлепших дана 
у животу! А дечији осмеси немају цену и све што 
смо радили до сада радили смо за ту благословену 
награду! Наставићемо да помажемо Тодоровиће и 
друге социјално угрожене породице, а о свему ћемо 
уредно извештавати на нашем сајту! Деца су наша 
будућност! Будите и ви део Тројке из блока! 

„Тројке“ -Борча 

и С. Паланка  
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2. јула у 18 часова на терену код Дома здравља 
одржана је прва Тројка из блока у Руми. Пета сезона 
спортско-хуманитарног пројекта донела нам је много 
премијерних турнира, а сада смо добили и 
апсолутног рекордера по броју такмичара – 206 
учесника је са нама шутирало тројке и скупили су 
60.650 динара! Импресиван је и број поносних 
спонзора и донатора – преко тридесет их је подржало 
мисију Тројке из блока са 228.400 динара! Браво за 
Руму! Невероватан успех и најсветлији пример за све 
будуће турнире! 
 

 
 
Турнир је свечано отворен химном Републике Србије 
у извођењу црквеног хора ,,Звончићи”, Наталија 
Ђукановић и Данијела Мијатовић оставиле су све 
без даха својим певањем. Затим је свештеник 
Сретен Лазаревић благословио дивни скуп, а потом 
је одушевљене госте и такмичаре поздравио Милош 
Симовић испред Хуманитарне организације Срби 
за Србе!  

 
Општина Рума је са 50.000 динара постала велики 
спонзор турнира и пружила је, поред тога, сваку 
могућу помоћ и подршку турниру. Испред Општине, 
велики догађај за Руму увеличао је својим 
присуством Александар Бундало, Олимпијски 
репрезентативац у бобу, који је задужен за спорт у 
овој општини великог срца! 
 

 
 
Велики пријатељ спортско-хуманитарног пројекта 
тројка из блока, млади богослов и перспективни 
репер Анкл Џо, представио је на терену легенде које 
живе у његовим песмама, на општу радост свих 
окупљених љубитеља кошарке! Најбољи тројкаши у 
највећој конкуренцији до сада били су Александар 
Војиновић са 14 тројки, Душан Тадић са 
погођених 12 кошева и Урош Ступар са поеном 
мање! 
 

 

Спектакл 

„Тројке“ у Руми 
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Поносни спонзори првог турнира у Руми били су: 
Унипрогрес – 15.000 динара, Ајронфит – 11.000 
динара, Делије Рума – 10.100, ЈП Гас, Гео сфера, 
Луби транспорт, БК Словен, Албапромет, 
Пословност, Циак наводњавање, Грађара Матић, 
Сим инвест и Казабланка са по 10.000 динара, 
Хаус мајстор и Штампарија Фамилија са по 8.000 
динара, Кафе Седам осмина и Добродент са по 
7.500 динара и Супер колор, Џем кафе, Играоница 
Џунгла и Скајнет компјутерс са по 7.000 динара. 
 

 
 
Поносни донатори на једном од најуспешнијих 
турнира у историји Тројке из блока, почели су да 
подржавају спортско-хуманитарни пројекат са 
прилогом скупљеним на Васкршњој Туцанијади у 
износу од 6.300 динара, а затим су се укључили и 
Спорт за све МОСТ, Златара Гаруда голд и 
Тргоцентар 94 са по 5.000 динара, Александар 
Клевернић, Занатска задруга Рума и Рад градња 
са по 3.000 динара, Романија трејд са 2.000 динара 
и Андрић компани са 1.000 динара!  
 

 

И то није све! Техничка подршка стигла је 
од Комерцијалне банке и Даст велепродаје који су 
обезбедили воду, Визард електроника који се 
побринуо за озвучење, Терени гето су за све нас 
припремили и реновирали терен, група Проактив 
314 је изненадила Румљане са сјајним графитом и 
промоцијом догађаја, а такође је подршку пружио 
и Црвени крст Рума. 
 

 
 

 
 
Медијска подршка која је држала пажњу јавности 
дошла је од Сремске телевизије и Радија Епархије 
Сремске ,,Српски Сион”.  
 
ХВАЛА људима доброг срца из Руме који су нам 
приредили овај спектакл! Са њиховим светлим 
примером настављамо даље у нове победе! Будите и 
ви део Тројке из блока! 

Спектакл 

„Тројке“ у Руми 
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У суботу 2. јула одржан је хуманитарни баскет 
турнир 3 на 3 у Бачкој Паланци, на терену Блока 
Партизан, у организацији пријатеља Хуманитарне 
организације Срби за Србе из овог града. Тачно 18 
екипа одазвао се позиву да узме учешће на турниру у 
баскету на којем је кроз котизацију, донаторску 
кутију и продају пића прикупљено чак 119.700 
динара донација које ће бити искоришћене за помоћ 
вишедетним социјално угроженим породицама са 
четворо и више деце. 
 

 
 

 

Прво место на турниру заузела је екипа Шидски 
Монструми, друго место припало је екипи Било 
Шта док су трећи били момци из екипе Блок 
Партизан. 
 

 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе упућује 
велику захвалност пријатељима наше 
организације из Бачке Паланке на подршци и 
поверењу које су исказали за наш добротворни рад. 
Заједничким снагама наставићемо да доприносимо 
бољим условима за угрожене породице и нашу децу 
која ће бити будућност нашег друштва и државе. 

Баскет турнир 

у Б. Паланци 
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8. јуна, тачно у 18 часова на теренима КК Тамиша, 
старог панчевачког расплодника талената, зачула се 
химна Републике Србије и свечано је отворен други 
турнир Тројка из блока у највећем граду Баната. 
Победнички низ успешних турнира наставио се у 
Панчеву где су се са нама дружили европски 
шампиони Душан Дуца Борковић и Слободан 
Битевић – аутомобилиста и каратиста светског гласа 
са светским спектаклом хуманости, спорта и забаве! 
82 такмичара су својим пријавама за шутирање 
тројки скупили 21.770 динара за помоћ најмлађима 
из социјално угрожених породица! 
 
Летели су шутеви са линије за три поена, играо се 
баскет, слушала се добра музика и још једном је 
засијала снага братске љубави и жеља да се помогне! 
Турнир је још једном успешно организовала 
Хуманитарна организација Срби за Србе уз 
велику подршку Градске Управе Града Панчева и 
градског менаџера Александра Фаркаша. 
Свештеник Бранко Божић је велики пријатељ 
спортско-хуманитарног пројекта Тројка из блока и 
још једном је својим благословом и учешћем на 
турниру помогао мисију која иде ка бољој 
будућности! Отац Бранко је био у младости 
професионални кошаркаш и поново је одушевио све 
госте својим прецизним шутевима и снажним 
закуцавањима. Несвакидашња слика свештеника 
који закуцава и не промашује тројке јединствен је 
призор који се може видети само на нашим 
турнирима и представља снагу Тројке из блока, 
којом сви заједно побеђујемо. 
 

 
 
Панчево је препознало нашу идеју, да можемо сви 
без разлике да помогнемо, уједињени око племените 
кошарке, која постаје много више, када играмо сви у 
истом тиму, не против другог тима, него само за 
победу! Да победи бољи живот, боља будућност и 
нова прилика за људе којима је Бог дао највеће 
благо, много деце. Окупљамо се по други пут у 
Панчеву, и окупићемо се још много пута, зато што 
знамо да ће сваки турнир вратити осмех на лица 
најмлађих! За осмехе и добро расположење, као и за 
најквалитетнији програм побринули су се Боре и 
Стефан, који су довели и много гостију, браће и 
пријатеља на турнир у Панчеву, граду који ТХЦ Ла 
Фамилија са правом зове друга кућа. Леми Џи, 
Тријумф и Парке су дошли да подрже други турнир 
у граду на Тамишу, а млади богослов и репер Анкл 
Џо узео је микрофон у руке пре финала и одреповао 
неколико својих хитова на радост својих фанова који 
га увек очекују испод наших кошева. 
 

 

„Тројка“ у 

Панчеву  
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Бронза, злато и сребро из Панчева 

 
Титулу најбољих панчевачких тројкаша са поносом 
ће носити Борис Мујковић, који носи кући и пехар 
Тројка из блока, Никола Лазаревић, панчевачко 
сребро и бронзани Ђорђе Милковски.  
 

 
 

 

Да је борба била равноправна и неизвесна до самог 
краја показује и број кошева победника – 18, 17, 16! 
Браво за победнике и браво за све панчевце – идемо 
даље и спремамо се за наредну годину и очекујемо 
још успешнији турнир и још лепих вести из сунчаног 
Баната! 
 

 
 

 
 

 

„Тројка“ у 

Панчеву 
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У периоду од 11.07. до 18.07.2016. године на 
теренима РК Земун одржан је II меморијални 
фудбалски турнир „Немања Љубичић Шваба". 
Током турнира надметало се 18 екипа, а победник је 
екипа Блекбурн. У склопу турнира одржан је и 
стоно-тениски турнир са 24 такмичара. Одржано је и 
дружење у ресторану Бане Наја Грил уз котлић, где 
су прикупљена средства такође ишла у добротворне 
сврхе. Укупан приход прикупљена на фудбалском и 
стоно-тениском турниру, као и хуманитарном 
котлићу износе 43.420 динара + $ 20 и сав приход ће 
бити искоришћен за помоћ вишедетним породицама, 
у склопу пројекта „Деца су наша будућност". 
 

 
 
Захваљујемо се свим учесницима турнира, као и 
људима који су подржали овај пројекат.  

Посебну захвалност упућујемо пријатељима 
турнира: СЗТР Merak Product, Caffe Pikado 
„Semlin" Bar, ДОО Никола Промет, Caffe Pizzeria 
„Ортак", РК Земун, „Бане Наја Грил" и Pit Bull 
MMA by Душан Џакић. 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Хуманитарни 

т. у Земину 
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Викенд Тројке из блока у Банату одржао се од 8. до 
10. јула, започео је у Панчеву, па се наставио у 
Банатском Новом Селу и Банатском Карловцу. 
Две репризе, у Панчеву и Карловцу, и премијера у 
Банатском Новом Селу оставиле су сјајан утисак у 
сунчаном Банату, и настављају да шире магију 
Тројке из блока у једном од најлепших и најпитомијх 
делова Србије! 9. јула на терену ОШ ,,Жарко 
Зрењанин” у Банатаском Новом Селу, тачно у 18 
часова зачула се химна Републике Србије која је 
најавила 47 шутера великог срца! Они су својим 
пријавама скупили 10.730 динара, а уз помоћ 10 
поносних спонзора и донатора скупљено је укупно 
72.730 динара! 
 

 
 
На самом почетку окупљенима су се обратили 
Милош Симовић испред Хуманитарне 
организације Срби за Србе и Деспот 
Новаковић, један од организатора првог турнира 
у Банатском Новом Селу.  

Потом су микрофон преузели Боре и Стефан из 
ТХЦ Ла Фамилије који су још једном направили 
атмосферу за памћење! Ујак Ђорђе певао је на 
паузи, а Кик бокс клуб ,,Свети Цар Лазар” оставио 
је све без даха са атрактивним потезима ове 
племените борилачке вештине. 
 
Момир Милаковић са 16 погодака постао је 
шампион Банатског Новог Села, одмах иза њега је 
сребрни Саша Радовић са 15 кошева, а бронзу је 
освојио Вук Поповић са 14 убачених тројки. 
 

 
 
Шампиони хуманости из Банатског Новог Села су 
поносни спонзори Електро Јандрић са уплаћених 
10.000 динара, Алтас са 8.000 динара, Печењара 
Шуша, Лимарска радионица Чивава, Кафе 
Бонапарта и Биртија бар са по 7.000 динара, 
затим поносни донатори АСМ Марчетић са 5.000 
динара, Кафе Миленијум и господина Предраг 
Шкаљак са по 4.000 динара и Пећанац д.о.о. са 
3.000 динара. 
 

 
Поздрав из Банатског Новог Села! 

„Тројке“ у 

Банату 
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Викенд Тројке из блока у Банату настављен је у 
недељу, 10. јула када се по други пут одржао турнир 
у Банатском Карловцу. Питома варош која слави 
Светог Петра још једном је у свој богат 
петровдански програм прославе убацила и Тројку из 
блока! Празнична атмосфера по којој памтимо и 
турнир који је одржан прошле године, поновила се 
поново и и поново одушевила мештане и драге госте 
из околних места! 
 

 
 
Прослављена је слава у духу љубави према 
ближњима и у најлепшем духу спорта, хуманости и 
забаве! 70 такмичара скупили су 16.200 динара, а 
стигла је и подршка од Општине Алибунар, која ће 
на сваки начин олакшати још једну мисију Тројке из 
блока у њиховом крају! 
 

 

Најбољи тројкаши били су Давор Наранчић са 18 
кошева, Милан Бјелић са 12 убачених тројки и дама 
која се као лавица са 11 погодака изборила за треће 
место и бронзану медаљу  – Неда Циврић. 
 

 
 
Банатски Карловац још једном је препознао велику 
мисију Тројке из блока и подржао напоре 
Хуманитарне организације Срби за Србе који 
имају само једну идеју – ДЕЦА СУ НАША 
БУДУЋНОСТ! Видимо се и догодине у Банату! 
 

 
Поздрав од најбољих тројкаша из Банатског 

Карловца! 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 
 

„Тројке“ у 

Банату 
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Други турнир Тројка из блока у Републици Српској у 
јубиларној петој сезони одржан је 16. јула у 
Власеници, а свечано је отворен у 18 часова химном 
Републике Српске ,,Моја република”! Хала 
средњошколског центра ,,Милорад Влачић” примила 
је много гостију, од којих се 70 одлучило да 
учествује у такмичењу и својим прилозима помогне 
вишедетне социјално угрожене породице, вредном 
помоћи од 500 конвертибилних марака, 10 евра и 
1.700 динара! Уз помоћ девет поносних спонзора, 
донатора и техничких спонзора и са две 
хуманитарне журке, Власеница је скупила укупно 
1.303 конвертибилне марке, 10 евра и 1.700 
динара! Браво за мали град великог срца! 
 
Милош Симовић испред Хуманитарне 
организације Срби за Србе поздравио је препуне 
трибине хале, а одмах након њега, наступила је 
Светосавска омладинска заједница и то КУД 
,,Свети Сава” који су, на радост свих гостију, 
одиграли незабораван Моравац и Чачак. 
 

 
 
За комплетан музички програм побринуо се Сале Л 
из ТХЦ Ла Фамилије и управо је овај спој 
традиционалног и модерног једна од оригиналних 
вредности Тројке из блока!  

Смењивали су се на линији за три поена најбољи 
шутери у овом делу Републике Српске и свима су 
нам приредили спектакл за памћење! Сви у 
Власеници знали су за турнир, пошто су га најавили 
са једном хуманитарном журком, а затворили са 
другом. На тај начин, међу људима је, и ван терена, 
заживела идеја – НЕМА ПРЕДАЈЕ! ДЕЦА СУ 
НАША БУДУЋНОСТ! 
 

 
 
Поносни спонзори који су подржали први турнир у 
Власеници били су: Алумил са 150 КМ, Општина 
Власеница, Панос д.о.о, Моцарт кафе и Анита 
Копривица са по 100 КМ. Поносни донатори били су 
Унион боје и лакови са 50 КМ и Марко Нинић са 20 
КМ. Технички спонзор турнира био је АЦ Дошић 
д.о.о. 
 

 
 
На паузи пре самог финала, поново нас је 
одушевио КУД ,,Свети Сава”, овог пута са Народним 
играма из Семберије! Најбољи у игри брзпг 
шутирања тројки били су Ђорђе Пантић са 17 
погођених, затим Жељко Вучиновић са 15 кошева 
и Душан Максимовић са 12 убачених тројки. 

„Тројка“ у 

Власеници 
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У ЈУНУ 1.964 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 јуна 
пристигло је укупно 1.964 поруке, а од почетка 
акције укупно 39.862 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 ЈУНУ 2.164 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 јуна пристигло је укупно 2.164 
позива. Хуманитарна кампања ПОЗОВИ 1412 се 
наставља. Упућујемо велику захвалност свим 
донаторима и пријатељима организације који су се 
укључили у хуманитарну кампању организације 
СРБИ ЗА СРБЕ. ПОЗОВИ 1412 У РЕПУБЛИЦИ 
СРПСКОЈ! 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Активности 

током јула 
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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 ЈУЛ 2016. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 37 
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 10 
5. Анонимно /Италија/ - 15 € 
6. Драган В. /Србија/ - 10 € 
7. Ненад С. - 30 € 
8. Анонимно /Италија/ - 15 € 
9. Анонимно /Аустрија/ - 50 € 
10. Анонимно /Шведска/ - 70 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
11. Владимир М. /Словенија/ - 50 € 
      (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
12. Милка Д. /Немачка/ - 10 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
13. Милош М. /САД/ - 15 € 
14. Зоран П. /Канада/ - 100 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
15. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
16. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
17. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
18. Славко М. 1389streetwear /Аустрија/ - 10 € 
19. Синиша М. /Немачка/ - 50 € 
20. Дамјан А. /Канада/ - 100 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
21. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
22. Фрфе /Норвешка/ - 20 € 
23. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
24. Немања К. /Немачка/ - 50 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
25. Светлана С. /Француска/ - 15 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
26. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
27. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
28. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
29. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
30. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
31. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
32. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
33. Гордана /Аустрија/ - 20 € 
34. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
35. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
36. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
37. Мирослав С. /Немачка/ - 25 € 
38. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 

39. Мира Д. /Немачка/ - 10 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
40. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
41. Александар П. /Немачка/ - 20 € 
42. Данијела Б. /Немачка/ - 20 € 
43. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
44. Милан П. /Аустралија/ - 70 € 
45. Илија Б. /Аустралија/ - 30 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
46. Бојана Р. /Швајцарска/ - 50 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
47. M. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
48. Милош К. /САД/ - $ 50 
49. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
50. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
51. Radomans F. /САД/ - $ 15 
52. Зоран З. /САД/ - $ 15 
53. www.snd-us.com /САД/ - $ 25 
54. Братислав М. - 10 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
55. БС свим срцем /Србија/ - 9.200 дин. 
      (СЗС донаторска кутија) 
56. Делије Рума /Србија/ - 10.100 дин. 
       (за пројекат "Тројка из блока") 
57. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" 
      у Руми /Србија/ - 60.650 дин. 
58. Јелена М. /Србија/ - 500 дин. 
59. Марко С. /Србија/ - 500 дин. 
60. Аутомеханичар Драган /Србија/ - 1.000 дин. 
61. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
62. Миливој К. /Србија/ - 1.000 дин. 
63. Еко пак доо /Србија/ - 1.000 дин. 
64. Andric Company доо /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
65. Владан С. /Србија/ - 1.250 дин. 
66. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
67. Јасмина и Милован Р. /Србија/ - 2.000 дин. 
68. ЈП Гас Рума /Србија/ - 10.000 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
69. Милан Г. /Србија/ - 12.000 дин. 
      (акција „Кош за срећу") 
70. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD 
71. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 185 CAD 
72. Милица Костић /Канада/ - $ 250 CAD 
73. Милош В. /Црна Гора/ - 500 € 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
74. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
 

Списак СЗС 

донатора 
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75. Бојана В. /Србија/ - 200 дин. 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
76. Марко Т. /Србија/ - 250 дин. 
77. Александар Д. /Србија/ - 500 дин. 
78. Грујица С. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
79. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
80. Огњен Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
81. Вељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
82. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
83. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин. 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
84. Александар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
85. Богдан Г. /Србија/ - 6.000 дин. 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
86. Vladex д.o.o. /Србија/ - 10.000 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
87. Евгени К. /Србија/ - 15.000 дин. 
88. Анонимно /Србија/ - 50.000 дин. 
89. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ 
       - 92.000дин. 
90. Маринела П. /Швајцарска/ - 100 CHF 
91. Божица Л. /Швајцарска/ - 100 CHF 
92. Марко М. /Швајцарска/ - 100 CHF 
93. Анонимно /Република Српска/ - 5 € 
94. Небојша Ј. /Аустралија/ - 30 € 
95. Бојан Р. - 30 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
96. Анонимно /Румунија/ - 100 € 
97. Анонимно /Швајцарска/ - 100 € 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
98. Стефан С. /Аустрија/ - 20 € 
      (за породицу Страјнић из Каћа) 
99. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
100. Борис В. /Немачка/ - 30 € 
101. Александар Михајловић /Канада/ - $ 20 CAD 
102. Душан Р. - $ 20 
103. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
104. Vozi Inc. /САД/ - $ 50 
105. Горан А. /Холандија/ - 30 € 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
106. Милан Т. - 3 € 
107. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
108. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
109. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
110. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
111. Кафе Миленијум /Србија/ - 4.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 

112. Печењара Шуша /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
113. Лимарска радионица Чивава /Србија/ - 7.000  
         дин. (за пројекат "Тројка из блока") 
114. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
115. Софија Ш. /Србија/ - 500 дин. 
116. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
117. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
118. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
119. Верица С. /Србија/ - 1.000 дин. 
         (за породицу Страјнић из Каћа) 
120. Александар К. /Србија/ - 1.250 дин. 
121. Александар М. /Србија/ - 1.500 дин. 
         (за породицу Страјнић из Каћа) 
122. Јелена Н. /Србија/ - 2.000 дин. 
         (за породицу Страјнић из Каћа) 
123. Јаков С. /Србија/ - 2.500 дин. 
124. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 3.000 дин. 
125. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин. 
126. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
127. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин. 
128. Никола Р. /Србија/ - 6.000 дин. 
129. Јелена К. /Србија/ - 8.000 дин. 
130. Студенти Београдске пословне школе-Високе 
         школе струковних студија /Србија/ - 8.460 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
131. Фото студио Express /Србија/ - 8.600 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
132. ТЦ Младеновац /Србија/ - 35.000 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
133. Хуманитарни турнир у баскету 3 на 3 
        у Бачкој Паланци /Србија/ - 119.700 дин. 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
134. Слободан М. /Словенија/ - 80 € 
135. Катарина Л. /Шведска/ - 80 € 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
136. Анонимно /САД/ - 50 € 
137. Анонимно /Канада/ - 200 € 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
138. Анонимно /Шведска/ - 10 € 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
139. Анонимно /Шпанија/ - 25 € 
        (пројекат за Крајину) 
140. Ненад С. /Македонија/ - 50 € 
141. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
142. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
143. Предраг М. /Аустрија/ - 30 € 
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144. Татјана Б. /Немачка/ - 20 € 
145. Милан Д. /САД/ - $ 15 
146. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
147. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
148. Славиша К. /САД/ - $ 25 
149. Живко Л. /САД/ - $ 50 
150. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
151. Анонимно /Србија/ - 30 € 
152. Ruben R. /Белгија/ - 70 € 
         (за породицу Страјнић из Каћа) 
153. Стефан и другари /Србија/ - 60.000 дин. 
         (за породицу Самарџић из Невесиња) 
154. Марио Ц. /Србија/ - 300 дин. 
155. Срђан С. /Србија/ - 500 дин. 
156. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
157. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
158. Гојко С. /Србија/ - 2.000 дин. 
159. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин. 
160. Владимир Т. /Србија/ - 5.000 дин. 
161. Вељко-Комерц /Србија/ - 5.000 дин. 
162. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 44.000 дин. 
163. Благоје Т. /Аустрија/ - 30 € 
164. Анонимно /Швајцарска/ - 50 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
165. Љиљана П. /Аустрија/ - 30 € 
166. Дражен П. /Аустрија/ - 10 € 
167. Марко К. /Немачка/ - 20 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
168. Марко К. /Немачка/ - 30 € 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
169. Иван А. /САД/ - $ 25 
170. Nick J. /САД/ - $ 25 
171. Милорад Б. /САД/ - $ 30 
172. Мира Г. /САД/ - $ 50 
        (за породицу Стојковић из Партеша на КиМ) 
173. Анонимно, Network for Good /САД/ - $ 56 
174. AT&T /САД/ - $ 98,4 
175. Microsoft /САД/ - $ 210 
176. College of Physicians & Surgeons of 
        Ontario /Канада/- $ 75 CAD 
        (за покој душе Реине Бркић) 
177. Радмила и Богдан Пјанић /Канада/ - $ 50 CAD 
        (слава породице Бркић) 
178. Марија и Славиша С. /Србија/ - 2.000 дин. 
179. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
180. Немања Т. /Србија/ - 2.000 дин. 
181. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
182. Пећанац д.о.о. /Србија/ - 3.000 дин. 

         (за пројекат "Тројка из блока") 
183. Green Street Cafe /Србија/ - 5.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
184. Унимет д.о.о. /Србија/ - 40.000 дин. 
185. Предраг Ш. /Србија/ - 4.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
186. Електро Јандрић /Србија/ - 10.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
187. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
         Панчеву /Србија/ - 21.720 дин. 
188. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
        Банатском Новом Селу /Србија/ - 10.730 дин. 
189. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
         Банатском Карловцу /Србија/ - 16.200 дин. 
190. Natalya M. /Русија/ - 20 € 
191. Марко Б. /Аустрија/ - 15 € 
         (за породицу Страјнић из Каћа) 
192. Д. Бублић /Шведска/ - 15 € 
         (за породицу Страјнић из Каћа) 
193. Александар Р. /САД/ - 10 € 
         (за породицу Страјнић из Каћа) 
194. Данијел Р. /Италија/ - 10 € 
195. Момчило М. /Велика Британија/ - 30 € 
196. Лазар Ц. /Канада/ - 200 € 
197. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
198. Иво В. /Канада/ - 20 € 
199. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 20 € 
200. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
201. Михаило Д. /Италија/ - 5 € 
202. Драган М. /Србија/ - 40 € 
203. Бреза /САД/ - $ 15 
204. Иван Р. /САД/ - $ 25 
205. Нина и Максим K. /САД/ - $ 50 
206. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
207. Стојан и Кети Жутић /Канада/ - $ 100 CAD 
208. Кафе Бонапарта /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
209. Димитрије Т. /Србија/ - 15 € 
210. Бојан Н. /Италија/ - 100 € 
211. Љубица Ћ. /Србија/ - 500 дин. 
212. Проф др Раде Божовић /Србија/ - 1.000 дин. 
213. Видак Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
214. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
215. Дејан К. /Србија/ - 2.000 дин. 
216. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
217. Анонимно /Швајцарска/ - 10 € (за пројекат          
"Тројка из блока") 
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218. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
219. Фамилија Вујић /Холандија/ - 150 € 
(за породицу Страјнић из Каћа) 
220. Ивана У. и Братисалв Н. /Швајцарска/ - 200 CHF 
221. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
222. Ненад Ш. /Црна Гора/ - 20 € 
223. Euro Grill /Црна Гора/ - 40 € 
224. Драган Ђ. /Црна Гора/ - 50 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
225. Александар М. /САД/ - $ 15 
226. Милан З. /САД/ - $ 25 
227. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
228. Смиљан Н. /Аустралија/ - 30 € 
229. Далибор Б. /Србија/ - 250 дин. 
230. Петар П. /Србија/ - 1.300 дин. 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
231. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
232. Нешо Б. /Црна Гора/ - 30 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
233. Мтел-ПОЗОВИ 1412 /Р. Српска/ - 1.946,19 КМ 
234. Анонимно /Аустралија/ - 30 € 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
235. Анонимно /Канада/ - 200 € 
        (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
236. Весна К. /САД/ - $ 25 
237. Лука В. /САД/ - $ 30 
238. Живко Л. /САД/ - $ 50 
239. Зоран Л. /Канада/ - 10 € 
240. Анонимно /САД/ - 15 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
241. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
242. Марта и Никола /Србија/ - 1.000 дин. 
         (пројекат за Крајину) 
243. Ивана Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
244. Владимир Б. /Србија/ - 3.000 дин. 
245. Пинк Пантер /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
246. Ђорђе П. /Србија/ - 10.000 дин. 
247. Мy trandy phone Кладово /Србија/ - 12.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
248. ДОО Panoss Власеница /Р. Српска/ - 100 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
249. Стево О. /САД/ - 50 € 
250. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
251. Милош А. /САД/ - $ 15 
252. Милош К. /САД/ - $ 15 
253. Милош Т. /САД/ - $ 5,5 
254. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 

255. Радиша Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
256. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
257. Снежана М. /Србија/ - 1.000 дин. 
258. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
259. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин. 
260. Анонимно /Србија/ - 4.000 дин. 
261. Ксенија Т. /САД/ - 10 € (за породицу 
        Радосављевић-Милић из Обреновца) 
262. Љубиша Р. /Аустралија/ - 50 € 
263. Анонимно /Аустрија/ - 500 € 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
264. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
265. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
266. Ана В. /Србија/ - 10 € 
        (за породицу Јуришић из Пирота) 
267. Владица С. /САД/ - 20 € 
268. Тириен /Србија/ - 5.000 дин. 
269. Анонимно /Швајцарска/ - 50 € 
        (за породицу Живковић из Падинске Скеле) 
270. Срђан Ђ. /Немачка/ - 10 € 
271. Тексас Холдем клуб "Блеф" 
         Нови Сад /Србија/ - $ 350 
272. Драган Н. - 30 € 
273. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
274. Били Питон /Шпанија/ - 50 € 
275. Ивица С. /Аустрија/ - 15 € 
        (пројекат за Крајину) 
276. Анита Копривица /Република Српска/ - 50 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
277. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
    Власеници /Р. Српска/ - 490 КМ + 10 € + 1.700 дин. 
278. Драган З. /Немачка/ - 10 € 
279. Вида Ћ. /Немачка/ - 50 € 
280. Љубо С. /Немачка/ - 100 € 
281. Кафе Моцарт Власеница /Р. Српска/ - 100 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
282. Унион боје и лакови /Р. Српска/ - 50 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
283. Марко Нинић /Република Српска/ - 20 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
284. Прилог са хуманитарне вечери у кафеу 
         Моцарт /Р. Српска/ - 20 КМ + 800 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
285. Рајка К. /Црна Гора/ - 20 € 
286. ПЗУ Стоматолошка амбуланта 
        "Кукољац" /Црна Гора/ - 50 € 
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287. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ 
288. Општина Власеница /Република Српска/ - 100 
         КМ (за пројекат "Тројка из блока") 
289. Alpro aд /Република Српска/ - 150 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
290. Васка Т. - 10 € 
291. AE Serbian Parties, донаторска кутија 
        (1 јул аt Brassaii) /Канада/ - $ 158,05 CAD 
292. Јела Н. /САД/ - $ 15 
293. Марко С. /САД/ - $ 20 
294. Милан Д. /САД/ - $ 25 
295. Даниел П. /САД/ - $ 25 
296. Саша С. /САД/ - $ 30 
297. Никола М. /САД/ - $ 40 
298. Весна Б. /Србија/ - 500 дин. 
299. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
300. Бојан К. /Србија/ - 2.000 дин. 
301. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин. 
302. Аница Ј. /Србија/ - 5.000 дин. 
303. Небојша Ж. /Србија/ - 7.000 дин. 
304. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
305. Татјана М. /САД/ - 10 € 
306. Слободан Т. /Норвешка/ - 30 € 
        (пројекат за Крајину) 
307. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
308. Данијела М. /Немачка/ - 10 € 
309. Радован Г. /Немачка/ - 100 € 
310. ДОО Технометал Власеница /Р. Српска/ - 100 
        КМ (за пројекат "Тројка из блока") 
311. Бранко М. /Црна Гора/ - 30 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
312. Боро М. /Црна Гора/ - 50 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
313. Капри д.о.о. /Црна Гора/ - 50 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
314. Protecta Electronic Services /Аустралија/ - $ 15 
315. Иван А. /САД/ - $ 25 
316. Срђан П. /САД/ - $ 50 
317. Драгомир С. /Канада/ - $ 50 
318. Ана К. /Србија/ - 500 дин. 
319. ТЦ Delta city /Србија/ - 25.020 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
320. Прилог са хуманитарне журке у винотеци 
        хотела M /Република Српска/ - 160 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
321. Милош Д. /Црна Гора/ - 50 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
322. Степан М. /Црна Гора/ - 50 € 

        (за пројекат "Тројка из блока") 
323. Шкорпион д.о.о. /Црна Гора/ - 100 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
324. Дејан Бељић /Канада/ - $ 20 CAD 
325. Ненад Милојковић /Канада/ - $ 80 CAD 
326. Владимир М. /САД/ - $ 25 
327. Живко Л. /САД/ - $ 50 
328. Анонимно /Аустрија/ - 15 € 
329. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
330. Јелена и Момчило /Аустралија/ - 150 € 
331. Никола Р. /Србија/ - 500 дин. 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
332. Горан Л. /Србија/ - 500 дин. 
333. Јованка Ц. /Србја/ - 500 дин. 
334. Maja K. /Србија/ - 1.000 дин. 
335. Ана П. /Србија/ - 2.000 дин. 
336. Иван и Саша С. /Србија/ - 2.350 дин. 
337. Милош М. /САД/ - 10 € 
338. Саво Р. /Немачка/ - 20 € 
339. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
340. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
341. Bojana W. /Немачка/ - 20 € 
342. Братислав и Маријана Ц. /Швајцарска/ - 
        100 CHF 
343. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
344. Славица П. /САД/ - $ 25 
345. Давид Г. /САД/ - $ 50 
346. Александар Д. /Република Српска/ - 10 КМ 
347. Мондо Ивовић д.о.о. /Црна Гора/ - 20 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
348. Сава Монтенегро АД /Црна Гора/ - 300 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
349. Биљана Ц. /Канада/ - 25 € 
350. Бојан Н. /Аустрија/ - 10 € 
         (пројекат за Крајину) 
351. Бојан Б. - 50 € 
352. Милић Д. /Србија/ - 500 дин. 
353. Јосиф В. /Србија/ - 1.000 дин. 
354. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин. 
355. СД Ђердап Кладово /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
356. Анонимно /Босна и Херцеговина/ - 5 € 
357. Александар К. /САД/ - 20 € 
        (пројекат за Црну Гору) 
358. Драшко К. /Шведска/ - 100 € 
         (пројекат за Републику Српску) 
359. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
360. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
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361. Стеван П. /Немачка/ - 50 € 
362. Миодраг П. /Република Српска/ - 40 КМ 
363. Ненад М. /Црна Гора/ - 20 € 
364. Кафе Рене /Црна Гора/ - 50 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
365. Vipex д.о.о. /Црна Гора/ - 100 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
366. Сања Т. /САД/ - $ 25 
367. Живко Т. /САД/ - $ 50 
368. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
        (пројекат за Крајину) 
369. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
370. ТЦ Авив Парк Звездара /Србија/ - 29.160 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
371. ТЦ Стадион /Србија/ - 39.370 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
372. Породица Кукуљ /Србија/ - 100 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
373. Породица Кукуљ /Србија/ - 900 € 
         (пројекат за Крајину) 
374. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
375. Анонимно /Словенија/ - 200 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
376. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин. 
377. СЗ Крин Бољевац /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
378. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
379. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин. 
380. Александар Г. /Србија/ - 10.000 дин. 
381. Милош М. /САД/ - 10 € 
382. Анонимно /Шведска/ - 10 € 
383. Милица Ђ. /САД/ - 20 € 
384. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 30 € 
385. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
386. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 50 CHF 
387. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
388. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
389. Милош /Хрватска/ - 50 € 
390. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
391. Бојана Перишић /Канада/ - $ 35 CAD 
392. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 5,71 
393. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
394. Марта С. /Канада/ - $ 25 
395. Срђан М. /САД/ - $ 25 
396. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
397. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
398. Оља М. /САД/ - $ 25 
399. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 

400. Хелена П. /САД/ - $ 100 
401. Породица Андријевић /Србија/ - 500 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
402. Милица К. /Данска/ - 50 € 
403. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
         Требињу /Р. Српска/ - 729,5 КМ + 10 € 
404. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
        Херцег Новом /Црна Гора/ - 685,93 € 
405. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин. 
406. Светлана M. /Србија/ - 1.000 дин. 
407. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
408. Александар Т. /Србија/ - 2.000 дин. 
409. Бранка Ш. /Србија/ - 2.000 дин. 
410. Владимир Т. /Србија/ - 5.000 дин. 
411. Сумил д.о.о. /Република Српска/ - 100 КМ 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
412. СУР TWINS /Република Српска/ - 100 КМ 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
413. Прима СТР /Република Српска/ - 100 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
414. Mаргарета Ћ. /Канада/ - 30 € 
415. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
416. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
417. Слободан Ј. /Швајцарска/ - 100 CHF 
418. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
419. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
420. II меморијални фудбалски турнир 
       „Немања Љубичић Шваба" /Србија/ -  
       43.420 дин. + $ 20 
421. Зеро СР Кладово /Србија/ - 3.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
422. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 54.988 дин. 
423. Милан М. /Хрватска/ - 10 € 
         (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
424. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
425. Пошаљи SZS на 81190 /Немачка/ - 118,43 € 
426. Вања и Аљоша М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
427. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF 
428. Nick J. /САД/ - $ 25 
429. Виолета В. /САД/ - $ 25 
430. Network for Good /САД/ - $ 46 
431. MJ Gileum д.o.o. /Србија/ - 2.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
432. СТР Радник Бољевац /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
433. СЗТР Амиго Бољевац /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
434. Милан М. /Република Српска/ - 15 € 

Списак СЗС 

донатора 
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435. Анонимно /Немачка/ - 200 € 
436. Ђурђевић д.о.о. /Република Српска/ - 100 КМ 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
437. Синиша С. /Република Српска/ - 170 КМ 
438. Драган П. /САД/ - $ 25 
439. Живко Л. /САД/ - $ 50 
440. ДГ /САД/ - 200 € 
        (пројекат за Крајину) 
441. ДИС Маркет Нови Сад /Србија/ - 20.020 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
442. 011 info com д.о.о. Београд /Србија/ - 15.000 дин. 
        (за породицу Страјнић из Каћа) 
443. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
444. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
445. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF 
446. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF 
447. Анонимно /САД/ - $ 5 
        (пројекат за Крајину) 
448. Милош С. /САД/ - $ 15 
449. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 
450. Sturat M. /Норвешка/ - $ 100 
451. Марко Ђ. /Србија/ - 200 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
452. Весна В. /Аустралија/ - $ 20 AUD 
453. Далибор Б. /Србија/ - 361 дин. 
454. Адам Н. /Србија/ - 600 дин. 
455. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
456. Сервис компјутера Xelart /Србија/ - 2.500 дин. 
         (СЗС донаторска кутија) 
457. АМШ Исток д.о.о. /Србија/ - 2.500 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
458. Геодетски приојектни биро /Србија/ - 3.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
459. Никола В. /Србија/ - 3.000 дин. 
460. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ -  
        19.600 дин. 
461. Никола Д. /Канада/ - 15 € 
462. Ана В. /Србија/ - 30 € 
463. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
464. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
        (пројекти за Косово и Метохију и Р. Српску) 
465. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF 
466. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ 
467. Night club ABC /Република Српска/ - 150 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
468. Општина Козарска Дубица /Р. Српска/ - 700 КМ 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
469. Томислав П. /САД/ - $ 20 
470. Александар Т. /Канада/ - $ 25 

471. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
472. Зоран М. /САД/ - $ 100 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У ЈУЛУ: 27.483 € 
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Преглед новчаних токова за јул 2016. године 
 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД ЕУР

Почетно стање – 30.06. 2.114.077 408 5.322 20.205 3.071 12.454 63.940 1.150
Примљене донације 1.471.562 2.216 4.845 1.310 893 2.734 998 5.625
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -65 0 -138

Донирана средства -970.272 -762 -1.374 -3.562 0 0 0 -2.000
Помоћ за породицу Стојковић, Партеш, КиМ - материјал за кућу -375.000

Помоћ за породицу Васић, Врдила, Краљево - пластеник и опрема за наводњавање -315.420

Помоћ за породицу Николић, Обреновац - израда бунара, хидрофор,шпорет на дрва итд -212.140

Помоћ за породицу Насковић, Кусце, КиМ - материјал за изолацију куће и мајстори -50.000

Помоћ за породицу Стевановић, Ниш - врцаљка за мед -17.712

Помоћ за породицу Самарџић, Невесиње, Р.Српска - грађевински материјал -3.562

Помоћ за породицу Давидовић, Приједор, Р.Српска - гуме за трактор -1.374

Помоћ за породицу Јанчић, Х.Нови, Црна Гора - замрзивач, књиге и прибор за школу -678

Помоћ за породицу Шуковић, Х.Нови, Црна Гора - ђачки прибор за школу -84

Помоћ за породицу Јанић, Крајина - половна балирка за трактор -2.000

Oперативни трошкови -502.448 -32 -502 -1.564 -58 -10 -535 -744
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Панчеву, Б.Н. Селу и Б.Карловцу -45.385

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Власеници -30.660

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Требињу -20.482

Трошкови набавке пехара и медаља за турнир Тројка из блока -17.307

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Херцег Новом -15.054

Трошкови израде промотивног СЗС материјала -10.040

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Руми -9.540

Трошкови слања СЗС извештаја за Канаду -9.292

Трошкови пута у Бољевац за потребе турнира Тројка из блока -6.980

Трошкови обиласка породица у Краљеву, В.Бањи и Чачку -5.440

Трошкови обиласка породица у Смедеревској Паланци -4.180

Трошкови пута у Ваљево -2.600

Трошкови пута за Нови Сад за потребе пројекта Тројка из блока -2.380

Трошкови посете породице Страјнић из Каћа -2.260

Трошкови пута у Б.Карловац за потребе турнира Тројка из блока -1.465

Трошкови обиласка породица по Р.Српској -215

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Херцег Новом -20

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -1.347 -12 -11 -26 -14 -49

Трошкови плата запослених -165.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -100.801 -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 -12.535

Административни трошкови канцеларије у Београду -1.630

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 -242 -486

Трошкови СМС сервиса у Немачкој -44

Годишњи закуп виртуелне канцеларије у Цириху -1.296

Трошкови маркетинга -700

Интерни трансфери новца 3.574.460 0 0 0 0 0 -42.000 0
Трансфер новца из Канаде у Србију 3.574.460 -42.000

Крајње стање – 31.07. 5.687.380 1.830 8.292 16.389 3.906 15.114 22.403 3.893

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  161 
Сједињене Америчке Државе 86 

Немачка 34 
Канада 29 

Швајцарска 27 
Аустрија 21 

Црна Гора  19 

Република Српска  18 
Аустралија 13 
Холандија 10 
Шведска 8 
Италија 7 

Норвешка 5 

Словенија 5 

Остале државе 29 

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 јул од 2006. – 2016. године 
 

 
 

Број примљених донација за јул 
 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! 

„Остајте овдје“ – Алекса Шантић 

 

Остајт еовдје!...Сунце туђег неба 

Неће вас гријат ко што ово грије; 

Грки су тамо залогаји хљеба 

Гдје свог нема и гдје брата није. 

 

Од своје мајке ко ће наћи бољу?! 

А мајка ваша земља је ова; 

Баците поглед по кршу и пољу, 

Свуда су гробља ваших прадједова. 

 

За ови земљу они беху диви, 

Узори свијетли, што бранит је знаше, 

У овој земљи останите и ви, 

И за њу дајте врело крви ваше.  


