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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 

 
 Након што су се реке повукле у своја 
корита, исто тако су се повукле у други план вести 
у вези са поплавама и поплављеним подручјима. 
Спласнуло је интересовање како у јавности, тако и у 
народу који није био директно угрожен. Све се 
повукло осим тешкоћа са којима се свакодневно 
суочавају наши настрадали сународници. Као и 
током маја месеца и у јуну, надљудски напор је 
уложен од стране свих могућих активиста 
организације да се не посустане у борби против 
поплава и да се помогне сходно нашим 
могућностима. Паралелно са активностима везаним 
за поплављена подручја, радно је било и на пољу 
редовних акција помоћи вишечланим породицама и 
на пројекту Тројка из блока. 
 Доста добротворних догађаја и окупљања 
одржано је како у Србији тако и широм дијаспоре, а 
све у сврху прикупљања средстава за помоћ 
угроженим породицама посредством наше 
организације. Тако је у ОШ „Надежда Петровић“ 
одржан фудбалски турнир, након којегсу породици 
Ковачевић из Обреновца купљени фрижидер и 
замрзивач укупне вредности 48.950 дин. Одржан је 
и пикник у Синсинатију, где је прикупљено $1.252. 
Затим је у Новом Саду на фудбалском турниру 
прикупљено 35.200 динара и на сабору Бурсаћа на 
Новом Београду 12.450 динара. 
 Велика помоћ пристигла је од наших 
чланова из Швајцарске. Првобитно је достављен 
велики контигент основних животних намирница за 
угрожене Обреновчане, док је након тога стигла 
изузетно вредна и корисна помоћ у виду 
специјалног дезинфекционог средства за чишћење 
настале штете. У сарадњи са Верским 
добротворним старатељством испоручен је шлепер 
помоћи за општину Параћин. 
 Поред великог ангажовања на пољу 
санације последица поплава, паралелно су 
настављене наше редовне активности. Помогнута је 
прво шесточлана породица Јовановић из Кладурова 
код Петровца на Млави куповином коза у 
вредности од 165€ и 10.000 дин. Затим је испоручен 
мотокултиватор у вредности од 2.500 КМ породици 
Ћосовић из Р. Српске. Значајни радови спроведени 
су на породичном дому Марковића из Дренова код 
Г. Милановца. Средства за изградњу купатила и 

остале радове на кући обезбеђена су на турниру 
Тројка из блока који је одржан у мају у Г. 
Милановцу.  Захваљујући донаторима из Шведске, 
уручен је и један лаптоп за Јелену Мирјанић из 
Градишке у Р. Српској. Посећена је и породица 
Драгојевић након што је велики пројекат изградње 
куће у сарадњи са манастиром Острог скоро 
приведен крају. 
 Од споредних активности истичемо поновно 
гостовање председника организације Игора Рашуле 
на РТС-у у емисији „Србија на вези“, као и 
успостављање сарадње са реномираном компанијом 
Техноманија. Уприличена је и велика групна посета 
Космету за Видовдан. Са друге стране, у 
Филаделфији уручена је повеља „Теслин народ“ 
нашој организацији. 
 Поред свега наведеног, паралелно се током 
читавог месеца и то веома успешно  одвијао 
пројекат „Тројка из блока“. На чак седам локација 
одржани су турнири и то у: Новом Саду, Новом 
Београду, Чикагу, Лаћарку, Крагујевцу, Борчи и на 
Дорћолу. Велики број учесника и значајна средства 
су прикупљена на тим турнирима, што значи да ће 
се са реализацијом планираних пројеката, односно 
изградњом купатила почети у најскоријем року. 
 Нашу организацију тек очекују велики 
изазови у којима треба да оправдамо поверење 
хиљада добронамерних људи који су одлучили да 
свој народ помогну посредством наше организације. 
Припреме за реализацију помоћи поплављенима се 
приводе крају и очекује се да се са испоруком 
помоћи крене већ током јула. Како би вратили веру 
и наду људима којима је све што су деценијама 
стицали отишло у неповрат, упућујемо позив 
добрим људима који су били ту кад је било 
најкритичније да остану уз нас као у првим данима 
катастрофе и подрже још јаче наше активности, а 
све у сврху прикупљања и доставе што конкретније 
помоћи великом броју угрожених. Позив упућујемо 
и свима осталима који нису били у прилици да 
учествују у помоћи својим сународницима, 
подсећајући да су последице катастрофе немерљиве 
и да на десетине хиљада људи жељно ишчекује 
помоћ. 
 

 
С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 



 
 
 

Месечни извештај за јун 2014.                       Хуманитарна организација Срби за Србе 4 

 

 
 
На 6. меморијалном туриниру у малом фудбалу 
''Немања Миљанић-Пиле'', који се традиционално 
одржао од 19. до 25. маја на теренима О.Ш. 
''Надежда Петровић'' на Новом Београду, 

Хуманитарна организација Срби за Србе 
прикупљала је неопходну хуманитарну помоћ за 
породице погођене поплавама. Током седам дана 
турнира кроз донаторске кутије и продаје мајица 
прикупљено је укупно 48.980 динара. Од 
прикупљених средстава, на предлог организатора 
турнира, интервентно је уручена помоћ породици 
Ковачевић из околине Обреновца у виду једног 
фрижидера и једног замрзивача (у укупној 
вредности од 48.980 дин.), чија је кућа у потпуности 
потопљена а ствари у њој уништене. 
  

 
 
Породицу Ковачевић чини отац Милош (71), мајка 
Гордана (62) и синови Зоран (37) и Драган (29) која 
привремено живи у Железнику. Породици желимо 
што бржи повратак и обнову свог дома, а уједно и да 

се захвалимо организаторима турнира ''Немања 
Миљанић – Пиле'' који су обезбедили ову донацију 
и спровели акцију на терену у сарадњи са нашим 
волонтерима. 
 

 
 

 

Помоћ кроз 

фудбал  
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У петак 30. маја чланови Хуманитарне 
организације Срби за Србе из Швајцарске и 
Београда одвезли су и донирали велику помоћ у 
околини Великог поља и Обреновца.  
 
Уручена помоћ састoјала се од: више паковања 
пелена, хране за бебе и осталих животних 
намирница, хугијенских средстава, као и 
играчака за децу.  
Акција је изведена у кординацији са управом града 
Београда, прихватним центром ФМП и донаторима 
из Швајцарске. 
 

 
 
Током ове акције обишли смо и испоручили 
прикупљену помоћ у три месне заједнице Баљевац, 
Конатице и Пољане. 

 
Разврставање и подела помоћи на терену 

 

 
 

 
Маја Јовановић члан Хуманитарне организације 

Срби за Србе из Швајцарске у МЗ Баљевац 
 
 

СЗС помогли 

Обреновчане 
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Испорука помоћи у МЗ Конатице 

 

 

 
Достава помоћи у МЗ Пољане 

 
После ове акције, уручен је други део помоћи 
донатора из Швајцарске (прикупљен на 
хумнитарним палачинкама у Вецикону) мајци 
Јелени Милошевић и малој Катарини.  
 
Њих две су после поплава напустиле Обреновац и 
сместиле се привремено код својих пријатеља. 
 

 
Помоћ донатора из Швајцарске за маму Јелена и 

ћерку Катарину Милошевић 

СЗС помогли 

Обреновчане 
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Верско добротворно старатељство Српске 
православне цркве и Хуманитарна организација 
"Срби за Србе" проследили су 26. маја шлепер 
помоћи Параћину. Значајна донација кваса, 10 тона, 
обезбеђена је трудом вредних активиста 
организације Срби за Србе и добротом фирме 
"Перић транс компани" која је лидер у транспорту 
и превозу.  
 

 
Долазак у Параћин  

који је много страдао у поплавама 

 

 

 
Чести призори на улицама Параћина 

 
Свештеник Владимир Марковић, секретар ВДС-а, 
и Иван Тошковић из организације Срби за Србе 
посетили су крајеве Параћина који су највише 
пострадали од поплава и уверили се на лицу места у 
катастрофалне последице изливања реке Црнице. 
Обећели су и допремање хемијских средстава 
неопходних у овом тренутку за чишћење и 
дезинфекцију. 
 

 
Део помоћи допремљен у магацин СПЦ у Параћину 

 
Позивамо све пријатеље и добротворе широм света 
да нам се придруже у великој акцији БОРБА 
ПРОТИВ ПОПЛАВА како би смо током летњих 
дана помогли што већи број поплављених 
домаћинства да се у што хитнијем року помогну са 
основним животним потрепштинама. Такође, велико 
ХВАЛА свим донаторима који су се до сада 
укључили у акцију помоћи где је прикупљено 
преко 400.000 евра донација на рачунима 
Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ 
широм света. 

Велика помоћ 

за Параћин 
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Хуманитарна организација Срби за Србе из 
Швајцарске обезбедила је велику донацију од 1.800 
литара дезинфекционог средства ''Sanosil S015'' у 
укупној вредности од 8.640 франака које ће бити 
искоришћено на простору општине Обреновац за 
потребе дезинфекције воде и водених површин, 
бунара, цеви и других загађених површина у 
поплавама које су погодиле овај град.  
 

Јединица ВМА Београд и СРБИ ЗА СРБЕ  

након предате помоћи 
 

 

Примопредаја донације извршена је у уторак 6. јуна 
уз помоћ и сарадњу Управе за ветерину 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, а помоћ је равномерно подељена јединици 
ВМА Београд, Ветерини Београд и Заводу за 
биоциде и медицинску екологију.   
 

 
 
Oвом приликом желимо да истакнемо захвалност 
компанији Sanosil AG из Швајцарске која је 
обезбедила 50% попуста на целокупну количину 
дезинфекционих средстава желећи да и њихова 
фирма направи одређени допринос помоћи 
поплављеним и угроженим подручјима у Србији. 
Њихов производ је један од најквалитетнијих који 
постоје у сфери дезинфекције воде и водених 
површина, земље, ваздуха и просторија у којима се 
живи и борави. Акција наше организације управо и 
има за циљ да анимира државне органе ради набавке 
додатних неопходних количина за потребе 
дезинфекције како би се живот у Обреновцу али и 
другим местима широм Србије што пре вратио у 
нормалну, али и како би био сигуран и поуздан за 
будући живот. 
 

 

Помоћ од СЗС 

Швајцарска 
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Такође, велику захвалност дугујемо и пријатељима 
наше организације из Управе за ветерину при 
Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине који су потпуно професионално и одговорно 
одрадили посао око увоза, царине, складиштења и 
дистрибуције помоћи до крајњих корисника тј. до 
јединица на терену које врше дезинфекције на 
подручју општине Обреновац.  
 

 
Донација испоручена  

Заводу за биоциде и медицинску екологију 

 
 

 
 

 
Утоварена вредна помоћ и за Ветерину Београд 

 
На крају, морамо да истакнемо и велики допринос 
који су дали чланови, донатори и пријатељи 
Хуманитарне организације Срби за Србе из 
Швајцарске који су обезбедили и транспортовали 
неопходну помоћ до Београда.  Без њих ова акција 
свакако не би била могућа и остварива. Након што 
смо успешно спровели ову акцију, верујемо да тек 
предстоје нове велике акције помоћи поплављеним 
подручјима у Србији и Републици Српској коју ће 
организовати и прикупити наша организација, у 
сарадњи са људима великог срца из читаве 
Швајцарске. БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА је тек 
почела! 

Помоћ од СЗС 

Швајцарска 
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САБОР БУРСАЋА ПОДРЖАО СЗС 

 

 
Удружење ''Сабор Бурсаћа'' је у суботу, 14. јуна 
2014. године, одржало свој јубиларни 15. Сабор. Ово 
удружење је основано почетком  2000. године и од 
тада је сваке године, у континуитету, без прекида, 
током јуна месеца, одржавало своје Саборе Бурсаћа. 
Удружење окупља  лица са породичним презименом 
Бурсаћ, одржава контакте између њих, омогућава 
међусобно дружење, проучава породично порекло и 
развија свест о заједничком пореклу свих Бурсаћа. 
Чланови Сабора Бурсаћа су током вечери показали 
хуманост прикупљајући новчану помоћ у износу 
од 12.450 динара, која је предата партнерској 
хуманитарној организацији ''Срби за Србе'' као 
вид подршке у склопу хуманитарног пројекта "Борба 
против поплава" 
 

 
 
Овогодишњи 15. по реду Сабор,  одржан је на Новом 
Београду, у ресторану ''Раднички'', поред 
Студентског града и окупио је 68 презимењака. 
Сабор је свечано отворио председник удружења 
Владимир Бурсаћ из Зрењанина, подневши 
извештај о раду у претходној години. Присутне је 
потом поздравио пригодним речима и молитвом 
свештеник Крсто Максић. 

 
 
Госте је током вечери  забављала група ''Корјени'', а 
гостовао је и гуслар Марко Шћепановић који је 
показао своје умеће на овом древном инструменту. 
Главни циљеви Сабора Бурсаћа, за наредни период, 
остају очување ове лепе традиције, омасовљење 
удружења, подмлађивање чланства  и довршавање 
пописа свих људи који носе презиме Бурсаћ, 
обзиром да је у претходној години формирана мрежа 
од 11 регионалних повереника.  У склопу Сабора је 
одржано и предавање везано за историју породице 
под називом ''Познате личности носиоци презимена  
Бурсаћ''. 
............................................................................................. 

СЗС гости на РТС-у: Србија на вези 
 

 
 
Председник Хуманитарне организације Срби за 
Србе господин Игор Рашула гостовао је у среду 4. 
јуна у емисији Радио Телевизије Србије ''Србија на 
вези'' чији програм је намењен пре свега српској 
дијаспори који се емитује на сателитском програму. 
''Срби за Србе'' су представили свој досадашњи рад 
као и бројне активности предузете поводом 
последњих катастрофалних поплава које су задесиле 
Србију и Републику Српску. 

Борба против 

поплава 
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Састанак чланова хуманитарних организација  

Срби за Србе и Стара Рашка  

са представницима компаније Техноманија 

 

Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе и чланови братске Хуманитарне организације 
''Стара Рашка'' одржали су 18. јуна радни састанак 
са директором и власником компаније Техноманија 
господином Слободаном Шијаном у просторијама 
ове фирме у Београду.  
 
На састанку је било речи пре свега о будућој 
сарадњи између хуманитарних организација и 
Техноманије на обезбеђивању и допремању 
неопходне помоћи домаћинствима која су страдала у 
последњим поплавама у Србији и Републици 
Српској, која ће се пре свега огледати у апаратима 
беле технике. 
 
Планирано је да први контигнет у вредности од 
преко 1.000 комада беле технике буде обезбеђен и 
допремљен на адресе породица у општинама 
Параћин, Трстеник, Обреновац, Бајна Башта, 
Крупањ и друге, док ће се иста помоћ обезбедити и 
уништеним домаћинствима у општинама Бјељина, 
Добој, Лопаре и другим местима која су страдала. 
Поред помоћи око дистрибуције и испоруке беле 
технике, на радном састанку договорена је и 
спонзорска сарадња између организација ''Срби за 
Србе'' и Техноманије у наредном периоду а који ће 
бити на општу корист угрожених породица широм 
Балкана.  
 
Овом приликом желимо да истакнемо захвалност 
компанији Техноманија и господину Шијану на 
искреној жељи и спремности на сарадњу као и на 
корпоративно-одговорном приступу у новонасталој 
кризној ситуацији за српски народ.  

 
Слободан Шијан, директор и власник 

 компаније Техноманија 

 
Поред хуманитарних организација ''Срби за Србе'' и 
''Стара Рашка'' у акцију помоћи већ су се 
придружиле друге братске организације широм света 
као и бројне српске заједнице окупљене око Српске 
православне цркве.  
 
Испорука првог великог контигента помоћи у белој 
техници планиран је за средину јула.  
 

 
Званичан лого компаније Техноманија 

 
 

Сарадња СЗС и  

Техноманије 
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У организацији српске заједнице из америчког 
града Синсинатија у Охају, прикупљена нова 
вредна новчана помоћ за поплављена подручја у 
Србији и Републици Српској а у склопу ацкије 
БОРБА ПРОТВ ПОПЛАВА коју је покренула 
Хуманитарна организација Срби за Србе. Пикник 
је одржан у недељу 16. јуна у башти пекаре Нела 
чији су власници Нела и Томо Новаковић бесплатно 
уступили простор на коришћење за преко 50 гостију 
који су се окупили. Прикупљено је укупно $ 1.252 
донација које ће бити искоришћене у великој акцији 
помоћи наше организације. 
 

 
 

 
 

 
Пикнику су се највише обрадовали најмлађи, за које 

је организована креативна радионица 

 

 
 
Овом приликом упућујемо велику захвалност 
читавој српској заједници у Синсинатију који су се 
потрудили и у складу са својим могућностима 
допринели да се неопходна хуманитарна помоћ 
обезбеди за породице погођене поплавама широм 
Србије и Републике Српске.  
 
Искрено се надамо да је ово само почетак будуће 
сарадње и умрежавања свих српских заједница и 
организација широм Сједињених држава и Канаде. 

Синсинати за 

поплављене 
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Хуманитарни турнир у фудбалу одржан је 29. јуна 
2014. године, у дворишту основне школе "Јован 
Поповић" у Новом Саду, са циљем да се 
прикупљеним средствима помогне породицама 
угроженим у поплавама у Србији и Републици 
Српској.  За хуманитарни турнир се пријавило 
укупно 10 екипа, мечеви су играни по 12 минута, а 
учествовао је 5+1 играч.  
 
Захваљујући учесницима и пријатељима турнира 
прикупљено је укупно 35.200 динара. 
 

 
 
За турнир су се пријавиле екипе: Лиман Сониц, 
Фирма Грбавица, Техно С, Инвалиди, Бронx, 
ПинБет, Орфеј, НС Фигхтс, Ново Насеље и 
Сателит. Уз фер и спортску игру, до финала су 
дошле екипе Инвалиди и Пинбет, а прво место и 
пехар су освојили млађи Лиманци из екипе 
Инвалиди. 

 
 
Да бисмо употпунили дружење и на неки начин се 
захвалили учесницима турнира, организатори 
турнира из Лимана су одлучили да скувају пасуљ за 
све који су подржали турнир. Дружење је потрајало 
дуго после финала уз договор да ово неће бити 
последњи турнир ове врсте на Лиману. Надамо се да 
ће следећи пут бити још више пријава на турнир. 
 

 
 

 
 
Хвала свим људима који су учествовали у овом 
турниру и на било који начин помогли, а такође 
захваљујемо нашим другарима из Хуманитарне 
организације "Срби за Србе" на сарадњи.  

Турнир у 

Новом Саду 



 
 
 

Месечни извештај за јун 2014.                       Хуманитарна организација Срби за Србе 14 

 

 
 
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе, 
почетком јуна посетили су и помогли шесточлану 
пордицу Јовановић из села Кладурово у близини 
Петровца на Млави. Помоћ се састојала у 
куповини четри козе и два јарета, како би се на тај 
начин омогућила светлија будућност вишечланој 
породици Јовановић. Укупан вредност помоћи 
износила је 10.000 динара и 165 евра. 
 

 
Купљене козе и јарићи за породицу Јовановић 

 

 

 
Породични дом Јовановића из Кладурова 

 

 
 
Чланови породице Јовоановић су родитељи Зоран и 
Светлана и деца Никола (14), Стефан (11), Ивана 
(7) и најмлађа Марина од годину дана. 
Поражавајућа је чињеница да у данашње време ова 
породица у свом дому нема струју (ни фрижидер, 
ни замрзивач...) као ни воду, а самим тим немају 
купатило ни веш машину!  
  

 
Ивана Јовановић (7 година) 

Срби за Србе  

у Кладурову 
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У свом поседу имају четри хектара земље од којих је 
један хектар обрадива земља. Како не поседују 
никакву механизацију за обрађивање земље, врло 
мало могу да користе производе са свог имања. 
 

 
Никола Јовановић (14 година) 

 

 
Штала у којој ће бити смештене козе и јарићи 

 

 

Срби за Србе  

у Кладурову 
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Док многи њени вршњаци прижељкују што љепшу 
одјећу, обућу и скупе мобилне телефоне, 
четрнаестогодишњој Јелени Мирјанић из села 
Горњи Подградци код Градишке највећа жеља је 
да упише средњу школу. Вриједна дјевојчица не 
дијели послове на мушке и женске, јер је приморана 
да ради све. Откако је са само пет година остала без 
мајке, Јелена је "заледила" своје дјетињство и са 
оцем Новаком кренула у борбу за бољи живот. 
Почетком јуна, представници Хуманитарна 
организација Срби за Србе уручили су скромну 
донацију Јелени Мирјанић у виду лап топ 
компјутера добијену од донатора организације из 
Шведске. 
 
Преко ноћи одрасла, дјевојчица са непуних десет 
година поново се нашла на још једној животној 
раскрсници када јој је отац остао инвалид. Да би 
својој јединици обезбиједио бар основне услове за 
живот, Новак није бјежао ни од најтежих послова па 
је настрадао радећи у шуми. Дјевојчица је рано 
научила да живот није игра и озбиљно схватила да 
много тога зависи од ње па је савладала и тешке 
мушке послове. Када би све обавезе у кући 
позавршавала, Јелена је марљиво учила, а у школи је 
знала само за петице. 
- Помажем тати, донесем дрва, оперем суђе, спремам 
ручак и све што треба. Уз све то, морам много учити, 
јер желим да као одликаш упишем средњу школу - 
прича Јелена. Новак каже да му је све теже, јер док је 
био здрав, могао је кћерки пружити колико-толико 
лијеп живот, а сада је то сан. 
- Моја супруга је млада умрла, а ја сам тешки 
инвалид и све је пало на Јелену. Најтеже ми је да 

гледам дијете како ради тешке послове, а никада се 
чак ни не пожали. Борац сам прве категорије, немам 
никаква примања осим пензије која је нешто већа од 
200 КМ, а пола тога дам за станарину - прича Новак 
и додаје да су подстанари већ десет година. 
- Док сам био здрав, имао сам циљ да саградим кућу 
у којој би Јелена имала своју собу па да може на 
миру учити. Сада о томе и не сањам, јер сам везан за 
колица - прича Новак. 
 
И Јелена је свјесна да су жеље једно, а стварност 
нешто сасвим друго, али не одустаје од сна да 
заврши школу. 
- До петог разреда сам била одличан ђак, сада сам 
врло добар, али се трудим да поново имам само 
петице. Одувијек сам жељела да помажем људима па 
бих вољела да упишем медицинску школу, а затим 
правни факултет - рекла је сјетно и додала да би 
школовање било додатни трошак. 
- Успијемо да платимо станарину и татине лијекове, 
али не бисмо имали за куповину мјесечне карте и 
уџбеника. Плашим се да ћу морати да останем само 
са основном школом, јер од Градишке живимо 25 
километара. Пјешачила бих ако треба, али ко ће онда 
направити ручак, ложити ватру, све послове у кући 
обавити - рекла је Јелена Мирјанић и кроз сузе 
додала да јој, поред свега, мајка сваким даном све 
више недостаје. 
- Да је мајка жива, све би било пуно лакше - рекла је 
Јелена бришући сузе. 
 
Јеленин разредник у основној школи "Младен 
Стојановић" Свјетлана Вукићевић истиче да је она 
"златно дијете". 
- Добро се уклопила иако је промијенила неколико 
школа, јер се са оцем често селила. Воли да учи и 
редовно обавља своје обавезе, а увијек нађе времена 
да помогне и другој дјеци. Због тога је омиљена у 
разреду и другари јој пружају подршку. Веома је 
вриједна и све ради свом снагом и вољом - истиче 
Вукићевићева. 
 
Новак Мирјанић каже да је изгубио вјеру да ће ико 
ублажити муке његове кћерке и њега. 
- Обраћали смо се општини Градишка, куцали на сва 
могућа врата, али нико ни да нас погледа. Иако сам 
борац прве категорије, нико од представника локалне 
власти није дошао ни да обиђе мене и кћерку, а 
камоли да нам помогне - рекао је Мирјанић. 

Лаптоп за 

Јелену из РС 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе са 

породицом Драгојевић испред њиховог новог дома 

 
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
боравили су од 21. до 24. јуна у Црној Гори поводом 
завршетка изградње куће породици Драгојевић из 
Мартинића код Подгорице. То је први велики 
пројекат организације Срби за Србе на подручју 
Црне Горе, а спроведен је у сарадњи са манастиром 
Острог.  
 
Изградња куће је укупно коштала 15.000 евра, а 
радови су при самом крају. Уприличен је и пријем 
чланова организације код митрополита 
Црногорско-Приморског Амфилохија, на којем су 
изложене активности организације и будући 
планови.  
 
Поред Драгојевића, посећене су још две вишедетне 
српске породице и организован састанак са људима 
који ће убудуће радити на регистрацији организације 
и у Црној Гори и бити њена окосница. 
 

 

Циљеви акције у Црној Гори су били (1) посета 
породици Драгојевић из Мартинића, (2) обилазак две 
нове вишедетне породице, (3) пријем код 
митрополита Амфилохија, (4) разговор са братством 
манастира Острог о даљој братској сарадњи и 
будућим пројектима, (5) окупљање нових људи који 
ће спровести формалну регистрацију организације у 
Црној Гори, (6) и обилазак више манастира на 
подручју Црне Горе. Све је успешно спроведено, а 
следи детаљан извештај. 
 
Пут Црне Горе из Београда кренули смо у раним 
јутарњим часовима у суботу 21. јуна. На самој 
граници између два пункта смо посетили манастир 
Куманицу и поклонили се моштима Светог 
Григорија Куманичког. У разговору са братом 
Зораном, искушеником у манастиру, сазнали смо 
више о историјату манастира и на кратко 
предахнули. Следећа станица је била манастир 
Дајбабе код Подгорице и поклоњење моштима 
Светог Симеона Дајбабског. И овде смо топло 
дочекани и угошћени. 
 

 
Чланови ''Срби за Србе'' са оце Матејем у 

манастиру Острог 

 
У вечерњим сатима стижемо под Острог где се 
упознајемо са оцем Матејем, који је и руководио 
целим пројектом и без кога се не би све овако брзо 
одвијало.  
 
Одмах одлазимо и на поклоњење моштима Светог 
Василија Острошког који је и заштитник и слава 
организације ''Срби за Србе''. Ту је очитана 
молитва за све чланове и донаторе организације и 
будући рад, што представља посебну част. 

Срби за Србе 

у Црној Гори 
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Митрополит Амфилохије и отац Матеј заједно са 

члановима организације 

 
Након тога нас је у својим просторијама примио 
митрополит Амфилохије. У кратком разговору 
изложили смо досадашње активности организације и 
будуће планове, са посебним освртом на Црну Гору. 
Причали смо о неколико породица које живе у 
тешким условима и остали смо задивљени 
владикиним детаљним познавањем ситуације у 
сваком домаћинству. Охрабрени митрополитовим 
поукама уручујемо му годишњи извештај наше 
организације и обећање да ћемо убудуће бити много 
присутнији на тим просторима него до сада, а након 
тога одлазимо на коначиште под моштима Светог 
Василија Острошког и отвореним небом са још 
неколико стотина поклоника. 
  

 
Хуманитарна организација Срби за Србе у  

Доњем манастиру Острог 

Недељу започињемо литургијом у манастиру и 
ручком пре ког смо још једном имали прилику да 
седимо са митрополитом Амфилохијем и овог пута 
се упознамо са стањем СПЦ у Јужној и Средњој 
Америци где митрополит Амфилохије обавља 
администраторску функцију до избора новог 
владике. 
 

 
Чланови уметничког друштва  

Саборног храма Васкрсења Христовог 
 
На самом ручку смо имали задовољство да 
послушамо неколико младих гуслара из уметничког 
друштва Саборног храма Васкрсења Христовог у 
Подгорици. Ту су нам се придружили и чланови 
наше организације из Подгорице и Херцег Новог. 
 

 
Најмлађи Драгојевићи испред своје нове куће са 

заставом СРБИ ЗА СРБЕ 

Срби за Србе 

у Црној Гори 
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Прва породица коју смо обишли тог дана је 
породица Драгојевић. Драгојевићи су се веома 
обрадовали нашој посети, а мајка нас је 
представљала "децо, ово су од сада ваша браћа и 
сестре". Најпре обилазимо нову кућу која још није у 
потпуности готова. Остало је да се ураде спољашња 
фасада и ситни унутрашњи радови, а предстоји и 
набавка покућства и опремање куће за шта су већ 
обезбеђена средства. 
 

 
Унутрашњост нове куће породице Драгојевић - 

радови се приводе крају 

 

Нова кућа има 155 квадрата (у једном нивоу) и 4 
собе. Добар део материјала је добијен по ниским 
ценама захваљујући оцу Матеју који је лично ишао 
по стовариштима, а људи су радо давали попусте на 
позив монаха из Острога. Посебну захвалност 
дугујемо и нашим пријатељима из Будве који су 
донирали санитарије и плочице. Помогао је и 
домаћин Предраг који је сам извео доста радова и 
организовао мобе. 
 

 
Ново купатило у будућем дому породице Драгојевић 

 
 
У разговору са Предрагом сазнајемо да поседују око 
50 ари земље, а са братом и оцем дели шуму што, на 
жалост, није довољно за издржавање три породице. 
Стога се бави закупљивањем шума и сечом, али због 
проблема са исплатом принуђен је да се задужује.  
 
У отплати тих дугова (за превоз деце, у 
продавници...) пуно је помогао манастир Острог, али 
ће још бити потребно да породица у потпуности 
стане на ноге како не би морала да улази у нове 
дугове.  
 

 
У разговору са оцем породице Предрагом 

Драгојевићем испред старе куће 

Срби за Србе 

у Црној Гори 
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Такође, како би зарадио додатан новац, домаћин 
Предраг за дневницу повремено потера сено и бале. 
Недавно су добили и краву која даје 20 литара млека 
дневно, тако да за своје потребе могу обезбедити 
млеко, кајмак и сир. 
 
Након посете новој кући, обилазимо и стару и 
уверавамо се у заиста катастрофалне (и срамотне!) 
услове у којима у другој деценији 21. века одраста 
петоро деце! Кућа је стара преко 150 година и 
греде на крову и даске на поду су потпуно попуцале. 
По поду има и читавих рупа, а како су даске климаве 
мора се пазити куда се гази и туда не сме ићи пуно 
људи да не би пукло. Притом, висина уопште није 
мала пошто је у питању спрат! Ствари у кући су 
неупотребљиве, тако да ће уследити набавка нових за 
нову кућу. 
 

 
Део унутрашњости старе оронуле куће Драгојевића 

 
На крају посете Драгојевићима добијамо питање од 
родитеља како да нам се одуже, на шта одговарамо 
да је најбољи начин тај да им ова помоћ послужи као 
подстрек за даљу и још интезивнију борбу за 
омогућивање пристојног живота деци, али и да се 
потруде да нова кућа увек буде чиста и уредна,          

а ствари посложене. А сутра ће, ако Бог да, данас 
најмлађи Драгојевићи бити у могућности да 
помогну и неким другим породицама. 
 

 
Најмлађи Дашићи са скромним поклонима 

 у виду играчака 

 

 
Братство манастира Острог брине и помаже 

породицу Дашић годинама 

 

Следећа породица коју смо обишли је породица 
Дашић која живи код старе циглане недалеко од 
Драгојевића. Породицу Дашић чине отац Желимир, 
мајка Лидија и њихово деветоро деце - Срећко (18 
година), Саша (16), Сања (15), Сандра (14), Стефан 
(11), Бојана (10), Младена (9), Божидар (4) и 
Светлана која се, на жалост, због сметњи у развоју и 
психичких проблема налази на лечењу у Бијелој. У 
овој кући наилазимо на заиста суморну и 
бесперспективну атмосферу. 

Срби за Србе 

у Црној Гори 
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Породица нема ништа своје јер је избегла из села 
Дашиновац код Дечана на Косову и Метохији, а из 
куће у којој сада живи ће ускоро морати да се исели. 
Немају никаквих примања, осим социјалне помоћи у 
износу од 122 евра, коју чак примају само једном у 
три месеца!  
 
Манастир Острог разматра које су могућности за 
збрињавање ове и још једне вишедетне породице из 
суседне зграде, а ми сазнајемо да би им значили и 
веш машина и фрижидер. 
 

 
СЗС у разговору са мајком породице Лидијом Дашић 

у њиховом дому 

 

Тужни због безвољности у домаћинству Дашића, на 
путу ка следећој породици у разговору са о. Матејем 
детаљније се упознајемо са катастрофалним 
положајем у којем се налазе српске избеглице са 
Косова и Метохије у Црној Гори.  
 
Држава Црна Гора се, на жалост, према њима односи 
дискриминаторски и дан данас. Српске избеглице 
немају никаквих права, а то се пре свега огледа у 
немогућности добијања црногорског држављанства 
које је предуслов остваривања свих права.  
То држављанство се уручује неким другим 
народима, док Срби остају дискриминисани због 
сумње да ће гласати против садашњих власти.  

Избеглички центри, напуштене фабрике, немање 
држављанства, немање права, немање посла, немање 
социјалне помоћи, а онда и сви други проблеми који 
се на то надовезују у виду сиромаштва, болести и 
безнађа, суморна су свакодневница и реалност 
српских избеглица у данашњој Црној Гори! 
 

 
Срби за Србе у посети породици Милић из 

Рибничких врела код Подгорице 

 

Последња породица коју тог дана обилазимо је 
избегличка породица Милић коју смо у више 
наврата и раније помагали углавном у виду 
намирница и хигијенских средстава. Подсећамо да су 
Милићи избегли из Ђаковице 1999. године и да 
имају шесторо деце (најстарија ћерка је удата и има 
већ троје деце). На жалост, ситуација се од наше 
последње посете прошле године знатно погоршала. 
Као што смо већ писали, отац због дисајних 
проблема мора 15 сати дневно да буде прикључен 
за инхалатор.  
Нови проблем који погоршава целу ситуацију је 
искључење струје са којим се породица због 
нагомиланих дугова недавно суочила. Дуг је око 
6.200 евра, а пошто су у избегличком центру рачуни 
им дуго нису стизали и није најјасније ко то треба да 
плати. Отац је принуђен сада да тих 15 сати сваког 
дана проводи код родбине у потпуно другом крају 
града. Све то додатно погоршава ионако већ тешку 
ситуацију у којој се налазе Милићи. Оно што 
можемо истаћи је да без Цркве ова породица не би 
опстала! Захваљујући народној кухињи при 
Саборном храму Христовог Васкрсења у 
Подгорици могу да рачунају бар на топле оброке 
сваког дана.  

Срби за Србе 

у Црној Гори 
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 Такође, повод ове посете је била помоћ манастира 
Острог у виду 400 евра за отплату дела дуга за 
струју како би се стекли услови за поновно 
укључење струје. То нам је и сам домаћин објаснио 
речима "да није наше Цркве, храма..."  
 
Преносимо и његове речи у вези земље коју и даље 
поседују код Ђаковице на Космету, али не могу да је 
користе: "Нећемо оно да продамо! Није земља на 
продају!" Своју муку је осветлио и овим речима "На 
Косову се снашао само ко је поган био, а ја нисам 
хтео такав да будем. И нек нисам!" Овакве речи, 
чврстина и воља и поред свих мука пуно говоре о 
овој породици и многим другим српским 
породицама које су у сличним условима, а нама 
уливају вољу и нову снагу за све оно на чему 
предано радимо и у шта дубоко верујемо! Од 
Милића смо успели да сазнамо да би им значио 
фрижидер, након чега се опраштамо до наше следеће 
посете. 
 

 
Поглдед на Горњи манастир Острог 

 
Посетом овим породицама завршавамо "радни" део 
акције у Црној Гори, након чега настављамо посету 
манастирима у Црној Гори. Први манастир који смо 
обишли је Цетињски манастир где смо такође врло 
срдачно примљени и где смо добили прилику да се 
упознамо са једном од најбогатијих разница у СПЦ и 
да целивамо руку Светог Јована Крститеља, 
мошти Светог Петра Цетињског и честицу 
Часног Крста Господњег!  

Након тога обилазимо на приморју прелепе 
манастире Градиште и Прасквице у близини 
Петровца и Будве. У Градишту смо се упознали са 
игуманом са којим смо попричали о манастиру, 
посетиоцима и нашој организацији, а у Прасквицама 
смо чак и коначили, тако да нам је заиста част што 
смо се повезали са монаштвом и у овим крајевима и 
што смо свугде наилазили на широм отворена врата. 
 

 
Порта Доњег манастира Острог 

 
Што се Црне Горе тиче, пошто је то подручје на 
којем смо до сада имали најмање активности, у 
плану је да у будућности оне постану што 
учесталије. Такође, полако радимо на регистрацији 
организације са људима које окупљамо и који ће се у 
наредним годинама посветити активностима на 
плану прикупљања помоћи и помоћи социјално 
угроженим српским вишедетним породицама у 
Црној Гори.  
 
Сматрамо веома значајном што већу нашу 
присутност и у овим крајевима у којима су 
потекли неки од највећих српских умова у 
историји, а у којима, на жалост, српски народ 
данас наилази на бројне потешкоће у очувању 
свог идентитета и у елементарној егзистенцији. 

Срби за Србе 

у Црној Гори 
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Чланови Хуманитарне организације „Срби за 
Србе“ посетили су 26. јуна породицу Марковић из 
села Дренове код Горњег Милановца којој је у 
потпуности изграђено купатило од прикупљених 
средстава у склопу пројекта „Тројка из блока“ 
одржаног 10. маја у Горњем Милановцу. Пошто до 
сада није била изграђена ни канализација, поред 
купатила, од прикупљених средстава изграђена је 
септичка јама, али захваљујућу великом броју 
спонзора и донатора како у новцу, тако и у 
материјалу, на кући Марковића постављени су нови 
ПВЦ прозори и избетонирана је тераса.  
 
Породица Марковић из села Дренове броји укупно 
шест чланова. Мајка Наталија је пре скоро годину 
дана остала без супруга, а њено четворо деце без оца, 
за којег смо, кроз причу са Марковићима, сазнали да 
је за живота био врстан мајстор и да је у оквиру свог 
посла управо градио многобројна купатила.  
 

 

Најстарији међу децом је син Данило (16), који учи 
Угоститељско- туристичку школу у Врњачкој Бањи. 
Тамо станује у дому, а у Дренову долази сваког 
другог викенда. Једина помоћ коју Данило добија је 
финансијска у износу од 5.000 динара. Старија ћерка 
Марија (11) и млађа ћерка Софија (9) препешаче 
свакога дана више десетина километара идући од 
куће до своје школе у Таково и натраг. Најмлађи је 
син Димитрије, који има 3 године.  
 

 
 

 
Купатило пре почетка радова  

Купатило за 

Марковиће 

Купатило за 

Марковиће 
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Уместо дрва, бурета, шерпи... сада се налазе 

плочице, када, веш машина и бојлер 

 
У трошној кући Марковића живи и бака Мирка. 
Породица месечно приходује 30.000 динара пензије, 
а деца немају право на дечији додатак, јер мајка 
Наталија, која је иначе Рускиња, још увек није 
добила српско држављанство. Охрабрујуће је што се 
ова породица не предаје, што се бави 
пољопривредом и сточарством и што оно имања које 
поседују, према речима Наталије и баке, неће 
продавати, јер желе да деце када стасају наставе 
послове на свом газдинству. 
 

 
Пред почетак радова на кући Марковића у Дренови 

 
 

 
Избетонирана тераса испред куће како би се 

спречило даље пропадање куће 

 
Захваљујући пријатељима организације из фирме 
ПЕТ ПЛУС ПРОМ из Горњег Милановца 
породица Марковић добила је вредну хуманитарну 
помоћ која ће обезбедити и изоловати њихов дом од 
свих временских прилика. 

Купатило за 

Марковиће 
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Просторија намењна за купатило раније је била 

само остава 

 

 
Замењени су и сви стари прозори са новим ПВЦ  

 

 

 
Данас је просторија за купатило заиста добила 

своју праву намену 

 

 
Ископана је и избетонирана септичка јама 

 

Са овим нисмо завршили све што се тиче радова у 
околини Горњег Милановца. И породица Ћосовић 
из села Прањани ће ускоро добити ново купатило. 

Купатило за 

Марковиће 
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Прије четири године Хуманитарна организација 
Срби за Србе из Републике Српске помогла је 
троје малих Мандића – Александра, Александру и 
Јелену са Пала тако што је уведена вода у кући и 
опремљено поткровље. Тада су се Мандићи тек 
преселили код дједа са мајком Сњежаном, која је 
побјегла у очево домаћинство од насилног супруга.  
 
Од нашег последњег виђања и помоћи, Сњежана се 
удала и добила још једну дјевојчицу. Породица 
Мандић (а сада Ћосовић) и даље живи у истом 
поткровљу којег је Сњежин нови супруг још мало 
средио. Направили су шталу за козе које још увијек 
држе. Обрађују своју окућницу али и комшијску 
земљу, а продају и зелен коју сами узгајају.  
 

 
 
Старија дјеца увелико помажу приликом обрађивања 
земље док родитељи као још један допринос кућном 
будџету скупљају старо жељезо које продају.  

Могли би се мало озбиљније бавити земљорадњом 
да имају чиме, јер на селу одакле су Ћосовићи, имају 
јако пуно земље. 
 
Управо из тог разлога се мајка Сњежана још једном 
и обратила са молбом организацији ''Срби за Србе'' 
да им помогнемо при куповини мотокултиватора. 
 

 
 
Средином маја, када је било вријеме сијања нисмо 
били у могућности да им купимо жељени 
мотокултиватор али смо се обратили Коју 
Трифковићу, чијој смо породици раније купили ту 
пољопривредну машину да помогне Ћосовићима. 
Он се одазвао и радо помогао приликом 
обрађивања окућнице и тако доказао да јесмо једна 
велика породица и да онај који је јуче требао помоћ, 
данас помаже другима. 
 
Захваљујући прије свега великом броју донатора и 
пријатеља наше организације широм свијета, 
акција помоћи породици Ћосовић успјешно је 
завршена средином мјесеца јуна када је половни 
мотокултиватор допремљен у њихово 
домаћинство, на општу радост и задовољство 
породице а поготову најмлађих. Укупна вредност 
мотокултиватора била је 2.500 КМ. 
 
Помоћу те донације родитељи коначно могу 
планирати озбиљније земљане радове чиме ће 
обезбједити све потребе своје четверо дјеце. 
Неизмјерно су захвални свима а дјеца највише. 

СЗС помогли 

Ћосовиће из РС  
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Током Видовданског викенда у америчком граду 
Филаделфији одржана је велика свечаност “200 
година од доласка првог Србина у Америку”. 
Прослава је организована од стране Теслине научне 
фондације на челу са господином Николом 
Лончарем уз свесрдну помоћ великог броја 
угледних Срба волонтера. Организација “Срби за 
Србе” добила је посебну повељу “Теслин народ” 
за свој минули хуманитарни рад. Додељена 
повеља представља велико признање за нашу 
организацију и још већу обавезу да наставимо са 
бољим и посвећенијом хуманитарним радом у 
будућности. 
 

 
 
Тродневна прослава започета је у граду Рајханму у 
Њу Џерзију где је Теслина научна фондација 
доделила бисту Николе Тесла на поклон граду. 
Биста Николе Тесле ће у будуће стајати на главној 
железничкој станици и подсећати свакодневне 
пролазнике на то ко је био велики Српски научник. 

 
Господин Никола Лончар (лево) оснивач Теслине 

научне фондације и Александар Крсмановић, члан 

организације ''Срби за Србе'' из Вашингтона 

 

 
 
У петак 27. јуна у Френклин Институту у 
Филаделфији Жељка Цвијановић, премијерка 
Републике Српске, открила је бисту Николе Тесле - 
рад бањалучког уметника Бојана Микулица. Након 
тога организован је свечани пријем и аукција 
вредних предмета коју је организовала Звездана 
Стојановић испред хуманитарне организације ''Рас 
Интернатионал''.  

„Теслин народ“ 

повеља за СЗС 
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Овом пријему су присуствовали и представници 
Републике Србије, а посебно морамо истаћи 
генералног конзула Републике Србије у Њујорку 
Мирјану Живковић која је одувек пружала 
несебичну подршку раду хуманитарне организације 
''Срби за Србе''. 
 

 
Мирјана Живковић, генерални конзул Републике 

Србије у Њујорку у разговору са представником 

Хуманитарне организације Срби за Србе 

Александром Крсмановићем (десно) 

 

 
 
У разговору са премијерком Републике Српске 
госпођом Цвијановић представник хуманитарне 
организације “Срби за Србе” Александар 
Крсмановић предочио је резултате које је 
организација остварила до сада на територији 
Републике Српске, а још битније шта је планирано да 
се уради у будућности. Премијерка Цвијановић је 
изразила велику захвланост за наш минули рад и 
искрено нас позвала да у будућности сарађујемо још 
више на пројектима помоћи угроженим породицама. 

 
 
Јако интересантну изложбу и предавање на тему 
“Моје Јадовно” одражао је Душан Бастасић, 
председник удружења и поштовалаца жртава 
усташког логора Јадовно – Госпић – Паг. Много тога 
смо чули и научили од господина Бастасића на тему 
историје логора Јадовно, тему о којој се јако мало зна 
а још висе ћути. А ако прошлост заборавимо онда 
нам нема ни будућности… 
 
Посебно задовољство представљала је чињеница да 
је велика већина посетиоца прославе већ одраније 
чула за организацију “Срби за Србе” и што је још 
важније упућена је у све детаље нашег рада и 
деловања. 
 

Искрено се захваљујемо организаторима ове 
свечаности на урученој повељи “Теслин народ”. 
 

 
 
Поплаве су прошле, али пустош је остала иза њих. 
Не дозволимо да по ко зна који пут заборавимо људе 
погођене несрећом. Наше мало је некоме све.  
Деца су наша будћност! 

„Теслин народ“ 

повеља за СЗС 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
боравили су током последњег викенда у јуну на 
Косову и Метохији. Након присуства на светој 
Литургији у суботу 28. јуна на Видовдан у порти 
манастира Грачаница, присуствовали смо и служењу 
парастоса косовским јунацима на Газиместану. 
Претходног дана у Грачаници свечано је откривен и 
споменик српском јунаку Милошу Обилићу. 
 

Чланови Срби за Србе на Газиместану 

 
 
У недељу Срби за Србе присуствовали су светој 
Литургији у манастиру Драганац у Гњилану. 
 

 
СЗС код споменика Милошу Обилићу у Грачаници 

 

Радује нас чињеница да је сваке године присутан све 
већи број младих људи на обележавању Видовдана у 
Грачаници и на Газиместану. Позивамо све људе 
добре воље да и у будуће обилазе и помажу српске 
светињена и народ на територији Косова и Метохије. 

За Видовдан 

на Космету 
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Трећи овогодишњи спортско – хуманитарни турнир 
у брзом шутирању тројки ”Тројка из блока” 
успешно је одржан у суботу 31. маја у Новом Саду, 
на кошаркашком терену Париске Комуне 1. Упркос 
тмурном дану окупило се око 500 Новосађана, а 
присутни су били и пријатељи турнира из других 
градова. У конкуренцији од око 110 учесника у 
квалификационом делу турнира издвојило се њих 20, 
а победнички пехар припао је по први пут девојци 
Бојани Квржић, која је у финалној серији 
убацила 10 тројки. Друго место на турниру припало 
је Бориславу Тошићу, док је трећи био Вељко 
Радаковић. 
 

 
 
Заједничка победа свих који су у суботу 
присуствовали овом целодневном спортском - 
хуманитарном дешавању је прикупљена финансијска 
помоћ, која ће бити усмерена породицама које су 
претрпеле губитке услед поплава. За само пар сати 
трајања турнира, прикупљено је 105.000 динара 

(укључујући учеснике и спонзоре турнира). “Тројку 
из Блока” у Новом Саду су подржали и наши 
спортисти, бивши српски и југословенки 
кошаркашки репрезентативац Миленко Топић, 
кик боксер Ненад Пагонис као и најбољи 
баскеташи 3 на 3 у свету Душан Домовић-Булут, 
Марко Ждеро и Никола Угрица. 
 

 
Најбољи баскеташи на свету у 3 на 3 баскету са 

Бојаном Квржић-победицом турнира у Новом Саду 

 
Велику музичку подршку као и до сада у Новом 
Саду пружио нам је познати новосадси репер 
Бранко Николић Кобра. Још једном се захваљујемо 
свима који су били део ове спортско – хуманитарне 
манифестације. Желимо да истакнемо посебну 
захвалност нашим донаторима и спонзорима који су 
подржали реализацију овог пројекта: 
- ПИП, Нови Сад – 35.000 динара  
- ДСС, Нови Сад – 20.000 динара  
- ЈКП Тржница, Нови Сад – 10.000 динара 
- Драган Ковачевић – 50 евра и 2.000 динара 
 

 
Заједничка слика на крају такмичења до следећег 

дружења у Новом Саду 

Тројка из 

блока Н. Сад 
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У недељу 1. јуна на кошаркашким теренима ОШ 
„Лаза Костић“, одржан је, уз подршку 
Кошаркашког савеза Србије, сада већ 
традиционални хуманитарни турнир у брзом 
шутирању тројки „Тројка из блока“. Ово је трећа 
година за редом да се турнир одржава на теренима у 
Блоку 23.  
 
Турнир ”Тројка из блока” на Новом Београду је 
уследио након што је успешно одржан у Горњем 
Милановцу, Нишу и Новом Саду. Упркос облацима 
пре почетка турнира, на теренима се окупио велики 
број учесника. Својим присуством бројне познате 
личности су подржале и отвориле турнир. 
 

 

Присутнима се прво обратио кошаркашки 
репрезентативац Србије Новица Величковић, затим 
познати београдски репер Бошко Ћирковић – 
Шкабо, као и новинар Вања Булић. Хуманитарни 
турнир су такође подржали и прослављени српски 
одбојкаши Александар Атанасијевић – Бата, 
Драган Станковић (капитен одбојкашке 
репрезентације Србије), Никола Росић, Бојан 
Јанић, као и кошаркаш Црвене Звезде Војислав 
Стојановић. 
 

 
Кошаркашки репрезентативац Србије  

Новица Величковић отвара турнир 

 

 
Новинар Вања Булић на отварању турнира 

Тројка из 

блока Н. БГД 
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Одбојкашки репрезентативац Србије 

 Александар - Бата Атанасијевић  
 
У конкуренцији од 152 учесника победнички пехар 
припао је Николи Тиосављевићу, који је у 
финалној серији убацио 15 тројки. Друго место на 
турниру припало је Душану Нешковићу са 12 
погодака, док је трећи био Николоа Гостовић са 11 
погодака.  
 
Хуманитарни турнир ”Тројка из блока” су и ове 
године подржали наши пријатељи из „Аgi pasta 
away“, који су сав приход од продаје пасти 
приложили у хуманитарне сврхе.  
 
На турниру је укупно прикупљено 270. 550 динара, 
од чега је од спонзора и донатора 171. 500 динара, 
доку су преостала средства прилог учесника и 
пријатеља турнира. 

 
 
“Тројку из блока” су и ове године красили сјајни 
наступи бројних реп група, који су наступали упркос 
киши и тако охрабрили све присутне такмичаре и 
госте турнира да остану на теренима.  
Први су наступили наши пријатељи из групе Sick 
Touch праћени сјајним наступом кошаркашког 
фристајлера Немање Блажића-Tricky, Бошко 
Ћирковић – Шкабо из Београдског синдиката, 
затим увек добро расположени момци из ТХЦ ла 
Фамилија, као и реп музичари са леве обале Дунава 

Uncle Jo и Уков.  
 

 
 
Турнир су подржали и: потпредседник КСС Дејан 
Томашевић, Фронтмен групе 357 Никола Хаџи 
Николић, Аца Селтик – Деспот, мото клуб 
”Архангели’‘ као и многи други. За добру атмосверу 
током читавог дана побринуо се млади ди џеј 
Немања Дамњановић – Partymakers из Горњег 
Милановца. 

Тројка из 

блока Н. БГД 
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Још једном се захваљујемо свима који су били део 
ове спортско – хуманитарне манифестације, 
директору и радницима ОШ Лаза Костић као 
великом броју спонзора и донатора. 
 

 
Одбојкашки репрезентативац Србије Никола Росић 

са сином Вуком на отварању 

 

Спонзори турнира: 
- Мишконе Пластик – 10.000 дин. 
- ТК Газела – 11.500 дин. 
- Макс кафе – 10.000 дин. 
- Стрит бутик – 10.000 дин. 
- АСБВ Техника – 25.000 дин. 
- Дорат МЦ – 20. 000 дин. 
- Рамипа – 53.000 дин. 
- Њ.П. – 7.000 дин. 
- Томислав М. – 5.000 дин. 
- Алпрос – 20.000 дин. 

 
 

 
Победник турнира ”Тројка из блока” на Новом 

Београду Никола Тиосављевић са Игором Рашулом 

председником организације Срби за Србе 

 

 
Организатори, гости и пријатељи 

 турнира ''Тројка из блока'' 

Тројка из 

блока Н. БГД 
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7. јуна, чикашки огранак Хуманитарне 
организације Срби за Србе одржао је друго по реду 
такмичење у шутирању тројки под називом ”Тројка 
из блока” у Чикагу. Турнир је поново одржан на 
теренима Veteran’s Park у насељу Лионс, по 
пријатном и сунчаном суботњем дану. Ове године, 
турнир је имаo неколико старих такмичара уз учешће 
великог броја нових. Најмлађи такмичар је имао 
само 8 година, и са мало среће и знања успео да дође 
до друге рунде такмичења. Са више од 50 учесника 
који су се кроз квалификације борили за финални 
део, само су две групе од по пет финалиста остале у 
борби за победнички трофеј. 
 

 
 
Са неколико сјајних шутирања, треће место припало 
је Алекси Вујић, друго место заузео је повратник на 
победником постољу од прошле године Павле 
Ћосић док је прво место заузео Милан Милетић, 
после четири дуге и напорне рунде шутирања за три 
поена. Надамо се да су сви учесници уживали у 
дружењу и да ће се сви вратити следеће године у још 
већем броју. 
 

 

 
 
За разлику од прошле године, укупан прихо до 
прикупљених донација од учесника и спонзора биће 
искоришћен у пројекту Хуманитарне организације 
Срби за Србе у борби против поплава у Србији и 
Републици Српској. Захваљујући бројним 
учесницима, посетиоцима и спонзорима, 
прикупљено је укупно $4,650 на овогодишњем 
турниру. 
 

 
 
Такође, посебну захвалност желимо да изразимо 
нашим спонзорима који су учинили да овај турнир и 
ове године буде и више него успешан, а то су 
компаније: Woodland Transport, Pro Star Freight 
Systems, Marko Transport, ADR Custom Builders, 
2N Licensing, White City Logistics, Beograd Café и 
Accolade Design. Захваљујемо се и насељу Лионс 
који нам је и овог пута дозволио да се турнир 
”Тројка из блока” одржаи на њиховим сјајним 
теренима. 

Тројка из 

блока Чикаго 
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У суботу 7. јуна, по први пут је на кошаркашким 
теренима у Лаћарку ”Кики и комшије” одржан је 

хуманитарни турнир у брзом шутирању тројки 
”Тројка из блока”. Уз подршку општине Сремска 
Митровица и домаћинској атмосфери код ”Кикија” 
окупило се преко 200 људи и 60 такмичара.  
 

 
Заменик градоначелника Сремске Митровице 

Томислав Јанковић 

 

 
Генерални директор спортског савеза града 

Сремска Митровица Немања Црнић 

 
 

Победник турнира била је Мирјана Костадиновић 
са постигнутих 14 кошева, другопласирани је био 
Бојан Кркобабић са 12 кошева, док је треће место 
заузео Стеван Вуколић са 10 погодака. Такмичење 
је трајало пуна два сата, а укупна сакупљена цифра 
са турнира износи 12.450 дин. Још једном се 
захваљујемо свима који су били део ове спортско – 
хуманитарне манифестације. 
 

 
Мирјана Костадиновић победник турнира  

”Тројка из блока” у Лаћарку 

Тројка из 

блока Лаћарак 
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Ово је други пут у 2014. години да је припадница 
лепшег пола освојила турнир ”Тројка из блока” што 
нас изузетно радује. Оба пута турнири су одржани на 
подручју северне Србије – Војводине одакле нам и 
долазе наше симпатичне победнице. Турнир су 
отворили заменик градоначелника Сремске 
Митровице Томислав Јанковић и генерални 
директор спортског савеза града Сремска Митровица 
Немања Црнић. 
 

 
Бојан Кркобабић другопласирани на турниру 

 
Најмлађи такмичар на турниру  

''Тројка из блока'' у Лаћарку 

 

 
Стеван Вуколић трећепласирани на турниру 

 

 

Тројка из 

блока Лаћарак 
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Хуманитарно такмичење у шутирању тројки 
„Тројка из блока“ одржано је у хали „Гордана 
Гоца Богојевић“ (Парк), уместо на кошаркашком 
терену у Великом Парку, због кише, која је можда 
омела још неке такмичаре да дођу.  
 
Међутим, и поред кише учествовало је скоро 100 
такмичара и присуствовао велики број гледалаца. 
Такмичење су отворили Александар Ристић –Алф, 
легенда клуба америчког фудбала „Дивљи Вепрови“ 
и капитен ОК „Раднички“ Милан Илић.  
 
Химну Србије „Боже правде“ извела је Даница 
Крстић, док је за музичку подршку био задужен 
Игор Јевтић – Муки. 
 

 
Даница Крстић на отварању турнира изводи химну 

”Боже правде” 

 
 
Најмлађи су се на крају најбоље показали, па је тако 
прво место освојио Лука Миленковић са 15 
погодака, друго Алекса Шуковић са 11 , а трећи је 
био Никола Станковић са 9. Прикупљено је 22.630 
динара, који су намењени за места настрадала у 
поплавама широм Србије и Републике Српске. 
Захваљујемо се фирми „Магнети Марели“ и кафеу 
„Карпе Дием“ на подршци. Покрет Чиста Србија 
захваљује се коорганизаторима Удружењу студената 
права и Јединственом ђачком парламенту средњих 
школа Крагујевца, као и Спортском центру „Парк“ 
на уступљеној хали за такмичење, и осталим 
пријатељима турнира. 
 

 

„Тројка“ и у 

Крагујевцу 
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Финалисти такмичења ''Тројка из блока''  

у Крагујевцу 

  

 
Младен Матијашевић, директор пројекта ''Тројка 

из блока'' (лево) и Никола Цвијановић, секретар 

Хуманитарне организације Срби за Србе у Немачкој 

 

 
Никола Станковић, трећепласирани на турниру 

 
Алекса Шуковић, освојио је друго место 

 

 
Лука Миленковић – победник турнира 

”Тројка из блока” у Крагујевцу 

„Тројка“ и у 

Крагујевцу 
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Победник турнира ''Тројка из блока'' у Борчи  

Бојан Тодоровић 

 

У суботу 21. јуна на кошаркашким теренима ОШ 
„Јован Ристић“ у Борчи одржан је хуманитарни 
турнир у шутирању тројки „Тројка из блока“уз 
свесрдну подршку Кошаркашког савеза Србије. 
Након низа успешних „хуманитарних тројки“ широм 
Србије, турнир је по први пут организован и у 
београдском насељу Борча. На теренима се окупио 
велики број учесника, а турнир су својим присуством 
подржале бројне познате личности које су отвориле 
турнир, као што су Дејан Томашевић, 
потпредседник Кошаркашког савеза Србије, Бојан 
Јанић, бивши капитен одбојкашке репрезентације 
Србије, Миливоје Ћирковић бивши фудбалер 
Партизана, као и Недељко и Љуба Јовановић 
рукометаши Србије. 
 

 
Бивши одбојкашки репрезентативац Бојан Јанић са 

својом супругом глумицом Надом Мацанковић 

 
Потпредседник Кошаркашког савеза Србије 

 Дејан Томашевић 

 

 
Наши прослављени рукометни репрезентативци 

Србије Недељко и Љуба Јовановић са  

Милошем Симовићем (у средини) 

 
Турнир ”Тројка из блока” су подржали и хип-хоп 
извођачи, Бошко Ћирковић Шкабо, Грасхопер, 
Манда, Дућа, Уков, Нина, Анкл Џо, Савке из 
РВГ-а, Хоук, ДЈ Ђорђу Богдану, ТХЦ ла 
Фамилија, који су у паузи између шутирања тројки 
забављали бројну публику која се тог дана окупила у 
Борчи. 

Тројка из 
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Бивши фудбалер Партизана Миливоје Ћирковић 

 

 
Хип-хоп извођачи – Дућа (лево), 

 Грасхопер (у средини), Манда (десно) 

 
Уз добар хип-хоп, припадници Рвачког клуба 
„Победник“ из Борче и ММА клуба „Цар Душан 
Силни“ из Београда одржали су презентацију 
борилачких вештина и тиме додатно загрејали 
атмосферу на теренима. 
 
У конкуренцији од 115 учесника, турнир је освојио 
млади Бојан Тодоровић који је у финалу оставио 
остале учеснике за собом са 13 постигнутих тројки, 
другопласирани је био Лазар Стајчић са 10 
погођених тројки, док је трећепласирани био 
Василије Роговић са 9 постигнутих кошева. 

 
 
Посебну захвалност дугујемо спонзорима турнира: 
Општини Палилула, Раверо кожној галантерији, 
Ауто Кеш центру, кафићи Ехо и Рагина глава јер 
су нам од самог старта указали поверење и 
финансијски стали уз нас, а ништа мање помогли су 
нам и наши медијски пријатељи ТВ Студио Б, 
Радио Телевизија Србије, лист Спорт, портал 
грађана Палилуле, Блиц, Б92, национални портал 
Магацин, интернет портал Лоби инфо и други. 
 

 
Председник општине Палилула Стојан Николић 

отвара турнир у Борчи 

 
Не смемо да заборавимо и домаћина, ОШ “Јован 
Ристић” који нам је крајње великодушно уступио 
своје терене и сву осталу техничку подршку.Хвала и 
пријатељима из компаније Agi Pasta Away у чијим 
феноменалним оброцима смо уживали током 
турнира, као и кафе ресторану “Бели анђео” који 
нам је уступио сунцобране. Борча и Борчанци су 
показали да имају велико, спортско и хуманитарно 
срце и због тога ћемо дати све од себе да овај турнир 
већ од следеће године добије префикс 
“традиционални”. 

Тројка из 
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У суботу 28. јуна на баскет терену “Неимар“ у 
центру Београда, на општини Стари град одржан је 
Видовдански хуманитарни турнир у шутирању 
тројки „Тројка из блока – Фамилија за Србију“ уз 
свесрдну подршку пријатеља из реп групе ТХЦ ла 
Фамилија. Након низа успешних хуманитарних 
турнира широм Србије, по први пут ово такмичење 
организовано је и на Старом граду.  
 

 
 

 

На популарном ”Неимару” у улици Мајке Јевросиме 
се окупио велики број учесника, а турнир су својим 
присуством подржале бројне познате личности – 
Немања Трики Блажић, млада реп група 
Даунтаун и многи други. 
 

 
 
У конкуренцији од 103 учесника, Видовдански 
турнир ”Тројка из блока – Фамилија за Србију” 
освојио је млади Лука Цако који је однео пехар са 8 
постигнутих тројки, другопласирани је био Растко 
Бојовић са 7 погођених тројки, док је 
трећепласирани био Војин Бабић са 6 постигнутих 
кошева. Уз добру хип-хоп музику, за који су били 
задужени момци из реп групе Даунтаун, Трики је 
извео своју ”магију” са лоптом и тиме додатно 
загрејао атмосферу на терену. 
 

 
 
Посебну захвалност дугујемо спонзорима турнира: 
Гринстрит Кафе-у, билијар клубу Кју бол, 
Баштици, Евергрин кафе-у, Парламент-у, Клише-
у, као и кафићима Дринка, Дранкен Дак Паб 
(Пијана Патка), Макао вегетеријанској кухињи и 

Видовданска 

„Тројка“ у БГД  
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кинеској кухињи Луда кућа, јер су нам од самог 
старта указали поверење и пружили финансијску 
подршку. Нису изостали ни наши медијски 
пријатељи из листа Спорт и многи други. 
 

 
 
Не смемо да заборавимо ни домаћина, двориште 
”Неимар’‘, које нам је крајње великодушно 
уступило свој терен и сву осталу техничку подршку. 
Хвала и пријатељима из компаније Agi Pasta Away у 
чијим феноменалним оброцима смо уживали током 
турнира. Људи са Старог града су показали да имају 
велико, спортско и хуманитарно срце и због тога 
ћемо дати све од себе да овај Видовански турнир већ 
од следеће године добије префикс “традиционални”. 
 

 
 

 

 
 
На турниру је укупно прикупљено 60.130 динара, од 
чега је од продаје дискова ТХЦ ла Фамилије који је 
такође ишао у хуманитарне сврхе прикупљено 
20.400 динара, а преостала средства су прилози 
учесника, спонзора и пријатеља турнира. 
 

 
 

 
 
Више о пројекту: www.trojkaizbloka.org 

Видовданска 

„Тројка“ у БГД  
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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) 
- Занатска радња FANCY LAND,  
   Kнеза Вишеслава 63 (ТЦ Видиковац) 
- Филолошки факултет, Студентски трг 3  
    (у холу факултета) 
- Продавница САНИ, Запљањска 86а  
    (Браће Јерковић) 
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних  
   инвалида бб (Борча) 
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар) 

- Фото студио Express, Пилота Михајла  
    Петровића 65 (Видиковац)  
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а  
    (Нови Београд) 

- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а  
    (Жарково) 
 

СУБОТИЦА 
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ 
 
РУМА 
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3  
 
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 

 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
- Књижара MOJA KЊИГА,  I српског устанка 130 
...................................................................................... 

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

Донаторске 

кутије 
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Хуманитарни 

СЗС бутик 
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈУН 2014. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 240 
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 57 
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 319 
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 81 
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 34 
6. City Fresh Market donation box /САД/ - $ 303 
7. OSG Tap & Die employees /САД/ - $ 1.337 
8. Алекс К. /САД/ - $ 100 
9. Вук Р. /САД/ - $ 970 (Bank of America) 
10. Анонимно /САД/ - $ 40 (АТ&T) 
11. Марко П. /САД/ - $ 12.12 (АТ&T) 
12. Зоран Г. /САД/ - $ 27.64 (АТ&T) 
13. Анонимно /САД/ - $ 2.12 (АТ&T) 
14. Милан Д. /САД/ - $ 4.2 (АТ&T) 
15. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин. 
16. Смиљана М. /Србија/ - 1.000 дин. 
17. Поли План 1то1 ДОО /Србија/ - 15.000 дин. 
18. Срдан О. /Србија/ - 24.000 дин. 
19. Хаџи Владан М. /Србија/ - 5.000 дин. 
20. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин. 
21. Тим Василић /Србија/ - 10.000 дин. 
22. Алена Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
23. Далибор В. /Србија/ - 4.700 дин. 
24. ДСС, Нови Сад /Србија/ - 20.000 дин. 
25. Анна К. /Русија/ – 10 € 
26. Милош В. – 100 € 
27. Биљана Р. /Немачка/ – 100 € 
28. Топлица С. /Аустрија/ – 140 € 
29. Yury B. /Русија/ - 30 € 
30. Бојана В. /Израел/ – 10 € 
31. Милан М. /Шведска/ – 15 € 
32. Frank А. /Румунија/ – 15 € 
33. Марко САБ Фонд /Јужна Африка/ – 300 € 
34. Александар И. /Канада/ – 60 € 
35. Бојан Б. /Велика Британија/ – 10 € 
36. Мирослав Ч. /Шпанија/ – 10 € 
37. Александар Т. /Канада/ – 15 € 
38. Душан С. /Немачка/ – 15 € 
39. Ann W. /САД/ - $ 10 
40. Дан K. /САД/ - $ 25 
41. Синиша Р. /САД/ - $ 100 
42. Александар И. /САД/ - $ 100 
43. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25 
44. Александар Б. /САД/ - $ 350 
45. Ненад В. /САД/ – 3,57 € 
46. Драженко М. /Аустралија/ – 79,57 € 
47. Maxim S. /Русија/ – 10 € 
48. Ivan P. /Русија/ – 50 € 
49. Sergey N. /Русија/ – 10 € 
50. Anna E. /Русија/ – 15 € 
51. Анонимно – 50 € 

52. Владан Ђ. /Канада/ - 150 € 
53. Анонимно /Русија/ – 15 € 
54. Olesia E. /Русија/ – 10 € 
55. Aleksandr L. /Русија/ - 70 € 
56. Данка Р. /Србија/ - 80 € 
57. Марија Н. /Швајцарска/- 30 € 
58. Markus E. /Швајцарска/ - 200 € 
59. Ivana I. /Француска/ - 30 € 
60. Irina C. /Канада/ - 100 € 
61. H. Berghout EO /Холандија/ – 25 € 
62. Мирела Ц. /Холандија/ - 10 € 
63. Недељко С. /Република Српска/ – 50 € 
64. Мирјана Ј. /Норвешка/ – 310,69 € 
65. Милан Р. /Република Српска/ - 48 КМ 
66. Борислав И. /Република Српска/ - 40 КМ 
67. Свим срцем /Србија/ - 20.000 дин. 
68. Луцерн /Србија/ - 10.000 дин. 
69. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Нови Сад /Србија/ - 31.000 дин. 
70. Ђорђићи /Аустралија/ - 270 € 
71. Милица Миљуш /Србија/ - 1.000 дин. 
72. Проф. Милева Макањић /Србија/ - 3.000 дин. 
73. Др. Бабић /Србија/ - 50 € 
74. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Нови Београд 
       /Србија/ - 67.550 дин. + 270 € 
75. Босиљка М. Ј. /Аустрија/ - 100 € 
76. Зоран М. /Швајцарска/ - 1.750 CHF 
77. Ђорђе М. /Србија/ - 1.000 дин. 
78. Милева М. /Србија/ - 1.000 дин. 
79. Божидар Ј. /Србија/ - 5.000 дин. 
80. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
81. Марко Г. /Аустрија/ - 20 € 
82. Kropf G. /Аустрија/ - 30 € 
83. Ивана Ј. /Аустрија/ - 50 € 
84. Dmitry P. /Русија/ - 15 € 
85. Ekaterina B. /Русија/ - 70 € 
86. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
87. Сања Ђ. /САД/ - $ 20 
88. Maya F. /САД/ - $ 25 
89. Зоран М. /САД/ - $ 50 
90. Саво Р. /Немачка/ - 20 € 
91. Хуманитарни спортски дан, деца из Бочара  
       /Србија/ - 8.975 дин. 
92. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF 
93. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
94. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 888 CHF 
95. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF 
96. К. Н. Д. Ј. Цирих /Швајцарска/ - 512 CHF 
97. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF 
98. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF 
99. Мира Р. /Швајцарска/ - 500 CHF 
100. Срби из Базела – Хуманитарни концерт  
         /Швајцарска/ - 15.623,55 CHF 
101. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин. 

Списак СЗС 

донатора 

Списак СЗС 

донатора 
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102. Огњен С. /Србија/ - 3.320 дин. 
103. Никола М. /Србија/ - 4.500 дин. 
104. Пера Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
105. Иван А. /Србија/ - 6.670 дин. 
106. Владан В. /Србија/ - 16.570 дин. 
107. Еva Maria Z. /Немачка/ - 30 € 
108. Зоран М. /Швајцарска/ - 1.500 CHF 
109. Драган Д. /Србија/ - 10.000 дин. 
110. Eric C. /Бразил/ - $ 10 
111. Ненад Т. /САД/ - 100 € 
112. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
113. Бранко М. Б. /Аустрија/ - 50 € 
114. Olga S. /Русија/ - 50 € 
115. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
116. Eurokomerc-Company doo /Србија/ - 10.000 дин. 
117. Добротворно дружење у Дибендорфу  
         /Швајцарска/ - 1.550 CHF 
118. Stefan K. (Bitcoin Community) /Аустрија/ - 240 € 
119. Аранђеловчани из Патерсона /САД/ - $ 2.060 
120. Слободан М. /Србија/ - 3.000 дин. 
121. Денис П. /Немачка/ - 100 € 
122. Georhe H. /Русија/ - 8 € 
123. Марија Патрашко, породица Ђурас и 
         породица Кравченко /Русија/ - 300 € 
124. Марек С. /Пољска/ - 100 € 
125. Раб Божији /Немачка/ - 50 € 
126. Анонимно /Србија/ - 50 € 
127. Sandi L. - 30 € 
128. Devon S. /Велика Британија/ - $ 101 
129. Биљана Ц. /Канада/ - 10 € 
130. Сњежана В. /Аустрија/ - 10 € 
131. Melissa M. /Канада/ - 30 € 
132. Милан М. /Немачка/ - 200 € 
133. Биљана Р. /Немачка/ - 50 € 
134. Душко Ц. /Канада/ - 67.17 € 
135. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
136. Вукашин М. /САД/ - $ 200 
137. Слободанка П. /Србија/ - 1.115 дин. 
138. Меморијални турнир у фудбалу Немања 
         Миљанић-Пиле /Србија/ - 48.980 дин. 
139. Marko H. /Немачка/ - 100 € 
140. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
141. Natalya K. /Русија/ - 10 € 
142. Olga S. /Русија/ - 1.000 € 
143. Nikita B. /Русија/ - 200 € 
144. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
145. Милан Д. /САД/ - $ 15 
146. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
147. Бранка М. /Србија/ - 1.000 дин. 
148. Srpski Centar Brisbane /Аустралија/ -  $ 15.000 AUD 
149. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин. 
150. Код Чаруге ТР /Србија/ - 3.000 дин. 
151. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин. 

152. Маја Л. /Србија/ - 2.000 дин. 
153. Славиша К. /САД/ - $ 25 
154. Ана М. /САД/ - $ 50 
155. Иван А. /САД/ - $ 25 
156. Горан В. /САД/ - $ 200 
157. James Thiros /САД/ - $ 30 
158. Cynthia Kranz /САД/ - $ 20 
159. Dona Ricard /САД/ - $ 20 
160. Ronnie Podunovich /САД/ - $ 50 
161. Sam Vazanellis /САД/ - $ 100 
162. Jimmy Gergodemos /САД/ - $ 100 
163. Јовица В. /Канада/ - 30 € 
165. Natalie B. /САД/ - 50 € 
166. Александра Б. /САД/ - 70 € 
167. Марко Д. - 100 € 
168. Јелена С. /Канада/ - 50 € 
169. Снежана Г. /САД/ - 70 € 
170. Анонимно /Србија/ - 50 € 
171. Дарко С. /Србија/ - 15 € 
172. Victor K. /Русија/ - 10 € 
173. Ивана Б. И. /Француска/ - 10 € 
174. Ивана Б. И. /Француска/ - 10 € 
175. Елена В. /Русија/ - 200 € 
176. Daria O. /Русија/ - 15 € 
177. Андреј Ј. /Украјина/ - 50 € 
178. Solidarity from Catalonia to Serbia /Шпанија/ - 50 € 
179. Serben-Vereinigung 'Nemanja' /Немачка/ - 2.000 € 
180. Миљко М. /Србија/ - 500 дин. 
181. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
182. Маријана Л. /Србија/ - 25.000 дин. 
183. Раде и Радојка П. /САД/ - $ 200 
184. Andrew H. /САД/ - $ 40 
185. Laura W. /САД/ - $ 50 
186. Dustin К. /САД/ - $ 50 
187. Аnnya К. /САД/ - $ 40 
188. Мирко Север /САД/ - $ 100 
189. Жељко Б. /САД/ - $ 20 
190. Марко Ц. /САД/ - $ 20 
191. Момчило К. /САД/ - $ 7 
192. Бранко С. /САД/ - $ 60 
193. Vicky L. /САД/ - $ 40 
194. Зоран Ј. /САД/ - $ 18 
195. Мирослав и Љиљана Л. /САД/ - $ 160 
196. Mirjanas Tailoring /САД/ - $ 100 
197. DBA Metrio Cafe /САД/ - $ 500 
198. Немања Л. /САД/ - $ 100 
199. Gooderta Limos /САД/ - $ 1.000 
200. Анонимно /САД/ - $ 1.390  
201. Милица Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
202. Иван Р. /САД/ - $ 25 
203. Red Lime /Србија/ - 3.000 дин. 
204. Nicholas H. /САД/ - $ 20 
205. Марија М. /САД/ - $ 50 

Списак СЗС 
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206. Милица К. /Канада/ - $ 100 
207. Саша Л. /Швајцарска/ - 5 € 
208. Фрфе /Норвешка/ - 40 € 
209. Небојша М. /Канада/ - 10 € 
210. Иво В. /Канада/ - 20 € 
211. DJ Mivu /Немачка/ - 10 € 
212. Олег К. /Русија/ - 10 € 
213. Биљана В. /Аустрија/ - 200 € 
214. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
215. Душанка Т. /Аустрија/ - 350 € 
216. Danny RS Twente /Холандија/ - 50 € 
217. Boelie en Jessie Twente /Холандија/ - 50 € 
218. Dinand Twente /Холандија/ - 50 € 
219. Rob Twente /Холандија/ - 40 € 
220. Lesley RMS Twente /Холандија/ - 20 € 
221. Anton M. /Холандија/ - 40 € 
222. Владан Ж. /Холандија/ - 20 € 
223. Nikola Zwolle /Холандија/ - 50 € 
224. Vladan en Liza /Холандија/ - 150 € 
225. Tanja Zerr Rusija /Холандија/ - 50 € 
226. Dimitri Amsterdam /Холандија/ - 25 € 
227. Ritchie Twente /Холандија/ - 20 € 
228. Rick Twente /Холандија/ - 20 € 
229. Dennis Baseman Twente /Холандија/ - 150 € 
230. Pool Twente /Холандија/ - 50 € 
231. David Twente /Холандија/ - 30 € 
232. Tom. S. Twente /Холандија/ - 20 € 
233. Wilmink Twente /Холандија/ - 20 € 
234. Champion AFCA 25 /Холандија/ - 25 € 
235. Rene en Andrea Versteeg /Холандија/ - 20 € 
236. Sharbel Yousef /Холандија/ - 100 € 
237. Eric Twente /Холандија/ - 20 € 
238. Mini Pool Twente /Холандија/ - 20 € 
239. Roderik Twente /Холандија/ - 20 € 
240. Quentin Twente /Холандија/ - 28 € 
241. Jorgos Twente /Холандија/ - 40 € 
242. Bollerik Twente /Холандија/ - 20 € 
243. Danny V. /Холандија/ - 20 € 
244. Nikoletta V. /Холандија/ - 20 € 
245. Svetlana V. /Холандија/ - 20 € 
246. Elizaveta V. /Холандија/ - 20 € 
247. Ekaterina V. /Холандија/ - 20 € 
248. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF 
249. Милован 99 /Швајцарска/ - 60 CHF 
250. Студенти Медицине УНИ Фрибург  
          /Швајцарска/ - 500 CHF 
251. Дејан К. /Швајцарска/ - 200 CHF  
252. Елена Д. (Храм св. мц.Татианы МГУ) /Русија/ - 200 € 
253. Sam F. /САД/ - $ 81 
254. Николина Б. /САД/ - $ 15 
255. Sheerie K. /САД/ - $ 50 
256. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 € 
257. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 

258. Анонимно /Белорусија/ - 10 € 
259. Храм св. мц. Татианы МГУ /Русија/ - 10 € 
260. Вида Ћ. /Немачка/ - 50 € 
261. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
262. Техно каса комисион /Србија/ - 6.000 дин. 
263. Srpski Centar Brisbane /Аустралија/-  $ 15.000 AUD 
264. Никита К. /Русија/ - $ 5 
265. Александар М. /САД/ - $ 15 
266. Ирена Г. /САД/ - $ 25 
267. Милан З. /САД/ - $ 25 
268. Hope Point Church /Аустралија/ - $ 340 
269. Весна К. /САД/ - $ 25 
270. Милош В. /САД/ - $ 15 
271. Валентина С. /Канада/ - 35 € 
272. Бранислав Л. /Канада/ - 10 € 
273. Наташа П. /Ирска/ - 10 € 
274. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
275. Марко Ц. /Србија/ - 10 € 
276. Lev S. /Русија/ - 10 € 
277. Марко Г. /Србија/ - 70 € 
278. Мирослав Б. /Аустрија/ - 100 € 
279. Вања Ђ. /Србија/ - 500 дин. 
280. Фитнесс World /Србија/ - 7.000 дин. 
281. Милан С. /Србија/ - 39.000 дин. 
282. Радован П. /Чешка/ - 100 € 
283. Алекса П. /Нови Зеланд/ - $ 20 
284. Ненад В. /САД/ - $ 5 
285. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF 
286. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
287. Омладински бициклистички клуб Београд  
          /Србија/ - 10.000 дин. 
288. Весна Џ. /Србија/ - 10.000 дин. 
289. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Чикаго /САД/ - $ 4.650 
290. Милисав Д. /САД/ - $ 25 
291. Pietro Donato /САД/ - $ 50 
292. Стојанка В. /САД/ - $ 150 
293. Microsoft Matching Gift Program /САД/ - $ 612.48 
294. Paul Solomon /САД/ - $ 180 
295. Предраг К. /САД/ - $ 50 
296. Драгана W. /САД/ - $ 498 
297. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25 
298. Зоран С. /САД/ - $ 20 
299. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
300. Б. Бојанић /САД/ - $ 15 
301. Игор Лана Г. /САД/ - $ 50 
302. Даниел П. /САД/ - $ 25 
303. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Лаћарак /Србија/ - 12.450 дин. 
304. Младен Р. /Норвешка/ - 20 € 
305. Ninn S. /Француска/ - 10 € 
306. Uta L. /Немачка/ - 200 € 
307. Биљана Р. /Немачка/ - 50 € 
308. Анонимно /САД/ - 100 € 
309. Бојан Н. /Аустралија/ - 10 € 
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310. Драган Н. - 30 € 
311. Жељко Д. /Норвешка/ - 50 € 
312. Станислав Л. /САД/ - 15 € 
313. Анонимно /Русија/ - 100 € 
314. Банијац /Исланд/ - 15 € 
315. Лазар Д. - 5 € 
316. Горан Р. /Шведска/ - 40 € 
317. Небојша С. /Србија/ - 2.000 дин. 
318. Мирослав М. /Србија/ - 1.000 дин. 
319. Драган Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
320. Драган М. /Србија/ - 2.000 дин. 
321. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Крагујевац /Србија/ - 22.630 дин. 
322. Виолета Л. - 50 € 
323. Младен Д. - 100 € 
324. Милинко В. - 500 € 
325. Милорад М. - $ 50 
326. Лазар З. - 200 € 
327. Клаус Т. - 100 € 
328. Анонимно - 100 € 
329. Снежана Н. - 100 € 
330. Ратко П. - 500 € 
331. Тања и Педа baby shower /САД/ - $ 370 
332. Зоран М. /САД/ - $ 100 
333. Томислав Б. /Канада/ - 50 € 
334. Анонимно /Швајцарска/ - 100 € 
335. Бојан С. /Србија/ - 100 € 
336. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
337. Б. С. /Швајцарска/ - 60 CHF 
338. K. Richard /Швајцарска/ - 300 CHF 
339. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
340. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин. 
341. Ненад Б. /САД/ - $ 20 
342. Вукашин Ђ. /САД/ - $ 20 
343. Вукашин М. /САД/ - $ 20 
344. Спиро А. /САД/ - $ 20 
345. Слободан Л. /САД/ - $ 20 
346. Бошко Ђ. /САД/ - $ 10  
347. Иван А. /САД/ - $ 25 
348. Anna-Lisa B. /САД/ - $ 500.43 
349. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
350. Игор И. /Аустралија/ - 20 € 
351. Vaska T. - 10 € 
352. Милован И. /Норвешка/ - 30 € 
353. Милан С. /Канада/ - 136 € 
354. Maria P. /Русија/ - 170 € 
355. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
356. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин. 
357. Марио Ц. /Србија/ - 1.000 дин. 
358. Марко П. /Србија/ - 1.000 дин. 
359. ПЛАТОМАТ Терминали /Србија/ - 1.550 дин. 
360. Green Street Caffee /Србија/ - 7.000 дин. 
361. Сабор Бурсаћа /Србија/ - 12.450 дин. 
362. Иво Ђ. /Србија/ - 13.670 дин. 

363. Хум. вече у Торонту /Канада/ - $ 2.000 CAD 
364. Ирена Б. /САД/ - $ 182 
365. Мирко Р. Б. /Перу/ - $ 25 
366. Ирена Б. /САД/ - $ 100 
367. Данијел К. /Аустралија/ - 25 € 
368. Мирко Ж. /Немачка/ - 15 € 
369. Даниел Р. /Немачка/ - 15 € 
370. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
371. Студенти са Универзитета у Редингу 
         /Велика Британија/ - 25 € 
372. Божидар Ј. /Србија/ - 3.000 дин. 
373. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин. 
374. Бутик UNIQUE STORE /Србија/ - 7.736 дин. 
          (СЗС донаторске кутије) 
375. Миодраг В. /Србија/ - 10.000 дин. 
376. ФК Србија, Њујорк /САД/ - $ 4.500 
377. Donald & Janice Geopner /САД/ - $ 20 
378. Хум. пикник у Синсинатију /САД/ - $ 1.252 
379. Хум. журка у Лос Анђелесу /САД/ - $ 2.620.87 
380. К99 /Норвешка/ - 50 € 
381. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 € 
382. Марко С. /Словенија/ - 10 € 
383. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
384. Данијела С. /Канада/ - 20 € 
385. Bella R. /Велика Британија/ - 42 € 
386. Balkan Burger Bar /Јужна Африка/ - 350 € 
387. Давид Г. /САД/ - $ 50 
388. Драгиша Д. /САД/ - $ 15 
389. Марта С. /Канада/ - $ 25 
390. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
391. Срђан М. /САД/ - $ 25 
392. Лазар Г. /Велика Британија/ - 20 € 
393. Рашко П. /Аустрија/ - 20 € 
394. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
395. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF 
396. Дејан и Оља Л. /Швајцарска/ - 200 CHF 
397. Сузана Т. /Швајцарска/ - 240 CHF 
398. Сузана Ј. /Швајцарска/ - 150 CHF 
399. Хум. забава у Базелу /Швајцарска/ - 300 CHF 
400. Зоран Р. /Швајцарска/ - 4.000 CHF 
401. ОССИ Швајцарска /Швајцарска/ - 650 CHF 
402. Хум. вечера Женева /Швајцарска/ - 260 CHF 
403. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
404. Знаменски манастир, Курск /Русија/ - 130 € 
405. Анонимно /Америка/ - 30 € 
406. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
407. Бруно К. - 100 € 
408. Спортски савез Палилуле /Србија/ - 30.000 дин. 
         (Спонзор турнира ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Борча) 
409. Ауто-кеш центар /Србија/ - 5.000 дин. 
         (Спонзор турнира ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Борча) 
410. Раде К. /Аустралија/ - $ 500 AUD 
411. Јованка Р. /Аустралија/ - $ 300 AUD 
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412. Сава З. /Аустралија/ - $ 150 AUD 
413. Горица К. /Аустралија/ - $ 150 AUD 
414. Данило Дане Ј. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
415. Софија Б. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
416. Милорад Ј. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
417. Радмила М. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
418. Јосип М. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
419. Даница Л. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
420. Стево М. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
421. Милорад Л. /Аустралија/ - $ 90 AUD 
422. Бечић М. /Аустралија/ - $ 70 AUD 
423. Pancake Cafe Europa /Аустралија/ - $ 3.040 AUD 
424. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
425. Данко П. (Microsoft) /САД/ - $ 6.24 
426. Microsoft Matching Gift Program /САД/ - $ 6.24 
427. Александар Ј. (Microsoft) /САД/ - $ 300 
428. Microsoft Matching Gift Program /САД/ - $ 300 
429. Анонимно (Microsoft) /САД/ - $ 200 
430. Бојана Д. (Microsoft) /САД/ - $ 1.550 
431. Вељко М. (Microsoft) /САД/ - $ 500 
432. Марко Р. (Microsoft) /САД/ - $ 100 
433. Милена Д. (Microsoft) /САД/ - $ 150 
434. Урош В. (Microsoft) /САД/ - $ 200 
435. Иван М. (Microsoft) /САД/ - $ 300 
436. Немања М. (Microsoft) /САД/ - $ 100 
437. Анонимно (Microsoft) /САД/ - $ 100 
438. Александар Ј. (Microsoft) /САД/ - $ 200 
439. Владо З. (Microsoft) /САД/ - $ 200 
440. Дејан С. (Microsoft) /САД/ - $ 100 
441. Aleksander K. /Словенија/ - 30 € 
442. Ненад и Наташа K. /САД/ - 15 € 
443. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
444. Никола С. /Србија/ - 10 € 
445. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
446. CARLA B. G. - 12 € 
447. Фото студио Express /Србија/ - 2.500 дин. 
          (СЗС донаторске кутије) 
448. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Борча /Србија/ - 43.310 дин. 
449. Анонимно /Србија/ - 1.700 дин. 
450. Анонимно /САД/ - $ 100 
451. Вељо М. - $ 100 
452. Анонимно /Русија/ - 30 € 
453. Маја Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
454. Далибор С. /Финска/ - 50 € 
455. Van Antwerpen Luc & Christel Westdorp 
          /Холандија/ - 5 € 
456. Борис В. /Немачка/ - 15 € 
457. Саша Л. /САД/ - $ 30 
458. Сербоси /Канада/ - $ 620 
459. Нина & Максим К. /САД/ - $ 50 
460. Мирјана С. /Србија/ - 2.000 дин. 
461. Анонимно /Србија/ - 200 € 
462. Саша Л. /Швајцарска/ - 6 € 

463. Дејан М. /Немачка/ - 10 € 
464. СКУД Африка и Срби добре воље 
          /Јужна Африка/ - 300 € 
465. Синиша & Мирјана П. /САД/ - $ 50 
466. Наташа Р. /Канада/ - 400 € 
467. Јелена Г. /Канада/ - 30 € 
468. Анонимно /Шведска/ - 50 € 
469. Донација са Малте /Малта/ - 13.500 дин. 
470. Лидија П. /Србија/ - 5.600 дин. 
471. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин. 
472. ТРОЈКА ИЗ БЛОКА Стари град /Србија/ - 60.130 дин. 
 
 

УКУПНО У ЈУНУ: 97.419 € 
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Преглед новчаних токова за јун 2014. године 
 
 

 

ЕУР РСД КМ ЦХФ ЕУР УСД
Почетно стање – 1. 6. 4.791 8.698.741 53 9.285 139.593 107.123
Примљене донације 1.170 3.084.318 20.288 26.194 13.606 31.857
Трошкови донација 0 0 0 -28.95 -212.35 -280.44

Донирана средства -1165 -956333 -11388 0 -3.650 0
Помоћ породици Јовановић из Кладурова - набавка коза -165 -10.000 0 0 0 0

Помоћ породици Ђурић из Лаћарка - доградња куће -1.000 -391.558 0 0 0 0

Помоћ породици Вулић из Остружнице - изградња куће 0 -25.623 0 0 0 0

Помоћ породици Радивојевић из К. Митровице - фрижидер 0 -25.750 0 0 0 0

Помоћ Ковачевићима из Оберновца-фрижидер и замрзивач 0 -48.980 0 0 0 0

Помоћ породици Марковић из Дренове - изградња купатила 0 -96.711 0 0 0 0

Помоћ Новаковићима из Дорослова - куповина куће II део 0 -175.000 0 0 0 0

Помоћ породици Миливојевић из Ниша - изградња купатила 0 -41.283 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ у храни за поплављене у Србији 0 -128.198 0 0 0 0

Хуманитарна помоћ у батереријским лампама 0 -13.230 0 0 0 0

Набавка хигијенских средстава за породице из Добоја 0 0 -488 0 0 0

Помоћ породици Работа из Р. Српске - набавка трактора 0 0 -8.500 0 0 0

Помоћ породици Ћосовић са Пала у РС - мотокултиватор 0 0 -2.400 0 0 0

Васкршња помоћ породицама у Крајини (IV део) 0 0 0 0 -3.650 0

Oперативни трошкови -1000 -191.872 -377 -1306 -1510 -861.8

ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна 0 -1.221 -5 -10 0 0

Инострана провизија банака 0 -1.464 -60 0 0 0

Трошкови трансфера новца 0 0 -12 0 0 -15

Трошкови плате запослених у Београду за јун 0 -50.000 0 0 0 0

Обавезни намети државе на плате запослених за јун 0 -30.313 0 0 0 0

Трошкови књиговодства у Србији за јун 0 -8.120 0 0 0 0

Трошкови закупа канцеларије у Београду -200 0 0 0 0 0

Трошкови комуналија канцеларије у Београду за мај 0 -12.696 0 0 0 0

Наканада за коришћење Вивеум платформе 0 0 0 0 -24 0

Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a 0 0 0 0 -19.95 0

Трансфер новца са девизног на динарски рачун -800 90.042 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Нови Сад 0 -11.900 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Нови Београд 0 -16.824 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Лаћарак 0 -16.050 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Крагујевац 0 -9.620 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Борча 0 -23.972 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Стари град 0 -1.870 0 0 0 0

Трошкови организације "Тројка из блока" Чикаго 0 0 0 0 0 -165

Трошкови слања годишњег СЗС извештаја за 2013. 0 -29.718 0 0 0 0

Трошкови горива током борбе против поплава у Србији 0 -52.386 0 0 0 0

Трошкови пута у Црној Гори 0 -12.000 0 0 0 0

Трошкови пута у Лаћарак 0 -3.000 0 0 0 0

Трошкови канцеларијског материјала 0 -760 0 0 0 0

Трошкови превоза трактора породици Работа из Р. Српске 0 0 -300 0 0 0

Годишњи трошак канцеларије у Швајцарској 0 0 0 -1.296 0 0

Квартални трошкови СЗС рачуна у Аустрији 0 0 0 0 -203 0

Трошкови трансакција преко Вивеум платформе 0 0 0 0 -308 0

Трошкови Eps-Geburhen рачуна у Аустрији 0 0 0 0 -3 0

Трошкови Heidelberger Payment платформе 0 0 0 0 -20 0

Трошкови израде СЗС мајица 0 0 0 0 0 -657

Трошкови конверзије канадских чекова 0 0 0 0 0 -25

Трошкови маркетингшке кампање (7. део) 0 0 0 0 -932 0

Завршно стање – 30. 6. 3.796 10.634.854 8.576 34.144 147.827 137.838

САД и 
Канада

Србија
Република 

Српска
Швајцарска

Аустрија и 
остале земље

Финансијски 

извештај 
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Финансијски 

извештај
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2014. године 

 

2014. године 

 

€
Јун 2006.

Јун 2007.

Јун 2008.

Јун 2009.

Јун 2010.

Јун 2011.

Јун 2012.

Јун 2013.

Јун 2014.

Јун 2006.

Јун 2007.

Јун 2008.

Јун 2009.

Јун 2010.

Јун 2011.

Јун 2012.

Јун 2013.

Јун 2014.

Финансијски 

извештај 
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Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и 
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ 
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове 
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света. 
 
1. Путем PayPal система: 
    Европа:  szsaustrija@gmail.com 
    САД:  szsamerika@gmail.com 
 
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на 
    званичном сајту организације:   
    www.srbizasrbe.net/donacije 
  
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com 
 
4. Динарски рачун у Србији: 
    Бр. рачуна: 160-279491-71  
    Banca Intesa, Београд 
 
5. Девизни рачун у Србији: 
    IBAN:RS35 1600 0508 0002 3812 69 
    SWIFT: DBDBRSBG 
    Customer: SRBI ZA SRBE 
    Banca Intesa, M.Popovica 7b,  
    11070 Novi Beograd, Serbia 
 
6. Рачун у Швајцарској: 

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

7. Рачун у Аустрији: 
    Account: 10364339 
    BLZ: 32000 
    Post code: 1030 
    City: Wien 
    Country: Austria 
     
     IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339 
     SWIFT: RLNWATWW 
     Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe 
 
8. Рачун у Републици Српској: 
     КМ рачун: 5688061340001652,  
     Банка Српске, Бања Лука 
 
9. Девизни рачун у Републици Српској:  
     IBAN: BA39 5688 0612 0000 2134 
     SWIFT: BАLVBA22 
     Customer: Srbi za Srbe 
     Bank: Banka Srpske,  
     Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka 
 
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com 
 
11. Готовином путем терминала Платомат на 
       202 локације широм Србије 

Могућности 

донирања СЗС 
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Хуманитарна организација  
СРБИ ЗА СРБЕ 

 
www.srbizasrbe.org 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Charity organization Serbs for Serbs 
www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE! 
 

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

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT! 

Видовдан – Гордана Лазаревић 

 
У небо гледам Пролазе вјекови,  

Сјећања давних једини лекови.  

 

Куд год да кренем теби се враћам поново,  

Ко да ми отме из моје душе Косово!  

 

Ко вечни пламен у нашим срцима  

Косовског боја остаје истина.  

 

Куд год да кренем теби се враћам поново,  

Ко да ми отме из моје душе Косово!  

 

Опрости Боже све наше грехове,  

Јунаштвом даруј кћере и синове.  

 

Куд год да кренем теби се враћам поново,  

Ко да ми отме из моје душе Косово!  


