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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

 Протекли месец био је један од најактивнијих 
у последње време, узимајући у обзир количину и 
разноврсност активности наших чланова у Србији и 
широм света. Tри успешна турнира Тројка из блока, 
неколико фантастичних окупљања пријатеља и 
чланова организације по дијаспори и обележавање 
славе организације Св. Василије Острошки такође на 
више локација  широм света. Тежиште хуманитарних 
активности било је превасходно на Косову и 
Метохији, где је успешно завршено неколико битних 
пројеката. 
 Наши пријатељи широм дијаспоре били су и 
више него активни током месеца маја, а и веома 
успешни у организовању различитих добротворних 
манифестација. Чланови из Немачке учествовали су 
у презентацији рада организације на Марковданском 
скупу у Констанцу и том приликом прикупили 455€. 
На другом крају света у САД, наши чланови на 
добротворном скупу „Деца за децу“ у манастиру 
Нова Грачаница, прикупили су значајних 3.500$. 
Нешто северније одатле увек активни наши 
представници из Канаде у месту Мисисага, 
организовали су велику палачинка журку, на којој је 
прикупљено фантастичних 5.841$. Од активности у 
Швајцарској издвајамо добротворно вече у Лозани 
где је сакупљено 820 ЦХФ.  Истакли би и леп гест 
пријатеља организације из Лознице, који су у 
хуманитарном дербију прикупили чак 210.000 
динара за помоћ вишедетним породицама. 
Свакако круна свих активности и дешавања 
протеклог месеца било је обележавање славе 
организације Св. Василија Острошког. На више 
локација широм света окупили су се чланови и 
пријатељи организације и достојанствено 
прославили име овог великог Божијег угодника. 
 Обављено је и неколико посета вишедетним 
породицама које ће већином бити помогнуте кроз 
наш спортско-хуманитарни пројекат Тројка из Блока. 
Прво је посећена породица Милуновић са Умке која 
има петоро деце. Затим смо у Нишу посетили 
породицу Стевановић која има четворо малолетне 
деце. У Земуну обишли смо Вучетиће са петоро деце 
и недалеко од Обреновца породицу Николић такође 
са петоро деце. На крају посећена је и породица 
Страјнић из Каћа са петоро деце која живи у 
изузетно тешким условима. 

 На Косову и Метохији спровели смо 
неколико великих пројеката у дело. За десет 
породица из општине Ново Брдо купљено је по две 
козе и два јарета. Укупна вредност овог пројекта 
износила је 435.000 динара. За потребе Народних 
кухиња купљена је мешаона за сточну храну у 
вредности од 431.000 динара. Још једна инвестиција 
на опште добро већег броја домаћинстава спроведена 
је у Великој Хочи где смо купили берач за кукуруз у 
износу од 568.000 динара. Испоручена је и вредна 
помоћ за породице Филић из Лабјана и Миладиновић 
из Старог Грацког. Филићима је набављена крава са 
телетом, док смо за Миладиновиће обезбедили 
столарију, а укупна вредност помоћи износила је 
335.000 динара. Помогнута је и повратничка 
породица Вукосављевић из Косовске Митровице, 
куповином грађевинског материјала за санацију 
стамбеног простора у вредности од 63.820 динара.  
На крају стигла је помоћ директно и за наше 
најмлађе у изолованом Ораховцу. За обнову вртића 
наменили смо 129.071 динар уз помоћ чега је 
купљена и замењена столарија и сређена фасада. 
Истовремено покренут је и велики пројекат 
сређивања куће породици Стојковић из Гњилана коју 
чине самохрани отац и троје малолетне деце. 
 Од акција помоћи породицама истичемо и да 
је обезбеђена значајна помоћ породици Поповић са 
четворо деце из Челинца у Републици Српској. За 
њих су набављени тракторски прикључци у 
вредности од 4.000км. 
 Турнири Тројка из Блока се одвијају све 
успешније како сезона одмиче. Почетком маја прва 
локација је била Краљево где је прикупљена 41.510 
динара. По први пут турнир је организован и у 
Рашкој, где је прикупљено 56.530 динара. На већ 
стандардној локацији у Нишу ове године 
прикупљена је 51.130 динара. 
 Спровођење велике Васкршње акције је у 
току, као и припрема неколико значајних пројеката 
обнова кућа вишедетним породицама. Велики 
пројекти захтевају велика средства, тако да је свака 
помоћ и више него добродошла, како би најмлађима 
обезбедили у што краћем року боље услове за 
одрастање и срећније детињство. 
 
 

С поштовањем, 
Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Породица Милуновић 

 
Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ из Београда посетили су пред Васкрс 
породицу Милуновић у њиховом дому који се 
налази у београдском насељу Умка.  
 
Ову вредну породицу чине отац Бојан (38) и мајка 
Ружица (36) и деца Лука (7), Марија (5), Марта 
(4) и Лазар (2), а ускоро ће породица постати 
богатија за још једног члана своје породице пошто 
је мајка Ружица у осмом месецу трудноће.  
 

 
Милуновићи са о. Макаријем, игуманом манастира 

Фенек 

Милуновићи су до пре четири године становали као 
подстанари у Жаркову са двоје деце, али 
захваљујући својим родитељима, добрим људима и 
Божијој помоћи купују плац у Умци и почињу са 
зидањем породичне куће у којој данас живи њих 
шесторо а ускоро очекују и принову.  
 
Отац Бојан је запослен у ГСП-у као возач, а мајка 
Ружица  као вероучитељ у ОШ ''Уједињене нације'' 
на Цераку, а такође примају и родитељски додатак 
од 14.000 динара на четврто дете.  
На жалост, на дечији додатак немају право јер збирне 
плате родитеља прелазе предвиђену границу за 27 
динара. 
 

 
Tренутан изглед поткровља куће Милуновића 

 

 
Бојан у разговору са представницима организације 

Срби за Србе 

 У посети код 

Милуновића 
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Због великих новачних издатака које је породица 
имала за потребе изградње и опремања куће као и 
брзог проширивања породице, нису успели да 
потрковље куће опреме са дечијим собама и малим 
купатилом. Тренутно, свих шесторо су смештени у 
две собе, па ће седми члан породице морати да 
добије своје место. 
 

 
Да српске колевке постану пуне 

 
У разговору са представницима наше организације, 

Милуновићи су истакли молбу да им се помогне у 
набавци грађевинског материјала за потребе 
завршетка изградње и опремања поткровља у 
кући за две дечије собе и купатило.  
 
Тиме би деца добила додатни простор за живот и 
учење, а родитељи велику помоћ и подршку у даљем 
одгајању своје велике породице.  
 
Све потребне грађевинске радове би изводио отац 
Бојан самостално и уз помоћ пријатеља по потреби. 

 
Будући простор за степениште у поткровљу 

 

 
 
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
упућује апел свим пријатељима, члановима и 
донаторима организације да ПОДРЖЕ реализацију 
овог пројекта како би охрабрили ову али и бројне 
друге породице да шире и јачају своје породице, 
нарочито у овим тешким временима када сваке 
године у Србији око 40.000 људи више умре него 
што се роди. 

У посети код 

Милуновића 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
из Ниша посетили су крајем априла шесточлану 
породицу Стевановић која живи у нишком насељу 
Палилула. Стевановиће смо планирали да помогнемо 
у склопу овогодишњег хуманитано-спортског 
турнира „Тројка из блока" који ће се одржати у 
недељу 22. маја у Нишу. Породицу чине мајка 
Јелена, отац Александар, деца Милица (8), 
Наташа (7), Димитрије (4), Анђелија (2). 
 
Стевановићи су вредна породица, која је до пре само 
неколико година живела сасвим добро за наше 
услове.  
 

 
Срби за Србе са породицом Стевановић у њиховом 

дому 

Отац Александар, који је по струци правник, 
покренуо је приватан бизнис, где је могао да заради 
толико да оствари своју највећу жељу – да има 
многочлану породицу.На жалост, у последњих 
неколико година, његова фирма, као и стотине 
других, не може да опстане у условима свеопште 
економске кризе. Када је потражња за услугама 
његове фирме значајно опала, дошли су у ситуацију 
да на месечном нивоу не могу да зараде довољно 
како би обезбедили својој деци нормалне услове за 
живот. 
 
Ипак, како су Стевановићи велики борци, отац 
Александар дошао је на идеју да поново обнови 
домаћинство његовог прадеде, у селу које се налази 
близу Ниша, и да започне посао са пчелама. За 
претходних годину дана, великим трудом и радом 
успео је да крене са послом и тренутно Стевановићи 
имају десет кошница. Пошто је план породице да у 
наредним годинама знатно повећају број кошница, 
како би од продаје меда могли да зараде довољно 
новца за нормалан живот, одлучили смо да од 
прикупљаних средстава кроз пројекат „Тројка из 
блока" донирамо породици Стевановић још десет 
кошница, као и врцалицу - машину путем које се 
извлачи мед из кошница. 
 
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! 

СЗС код 

Стевановића 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 
ЗА СРБЕ уручили су у склопу велике Васкршње 
акције вредну помоћ за Народне кухиње на Косову 
и Метохији. Донација у виду мешаоне за сточну 
храну за пољопривредно газдинство које се налази 
у општини Ново Брдо, испоручена је 
представницима организације „Мајка девет 
Југовићa'' из Грачанице која брине о раду овог 
пољопривредног газдинства од чијег прихода се 
делимично обезбеђују средства за потребе рада 
Народних кухиња и набавци хране за преко 2.000 
најугроженијих људи на Косову и Метохији сваког 
дана. Вредност помоћи је 431.000 динара. 
 

 
Мешаона сточне хране 

 

 
 

 
Пољопривредно газдинство у Новом Брду 

  

 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Помоћ за 

народне кухиње 
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Спортско-хуманитарни пројекат Хуманитарне 
организације Срби за Србе „Тројка из блока" по 
други пут је одржан у Земуну, и то на теренима КК 
Младост. Две године за редом Земунци показују 
како се води рачуна о комшијама!  
 
Уз подршку Општине Земун и КК Младост, остварен 
је изузетан турнир, а награда за све учеснике је 
помоћ породици Вучетић из Земуна! Породицу 
Вучетић основали су Александар и Адриана, а Бог 
им је подарио петоро дивне деце - Константина (13), 
Димитрија (11), Касијану (8), Елену (3) и најмлађег 
Стефана, који је тек напунио годину дана. 
 

 
Заједничка фотографија у дому породице Вучетић 

 
Мајка Андријана са Стефаном, Еленом и 

Димитријем 

 
Вредна породица Вучетића живи на самом крају 
Земуна и живи на крајњим могућностима и са 
последњом снагом коју вредни отац Александар 
показује и живи за своју децу. Пет икона је на зиду 
породице Вучетић, поред иконе заштитника њихове 
породице, а пет светих имена штите имена деце 
Вучетића. И поред све муке и недостатака са којима 
са суочавају, родитељи одвајају од уста да би децу 
васпитали у патријахалном духу и у православној 
вери. 
 

 
Најмлађи и најстрији - Стефан у крилу брата 

Константина 

СЗС у посети 

Вучетићима 
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У овој се кући множи љубав, скупљају се иконе, и на 
зидовима се гомилају књиге. А управо су нови 
зидови оно што треба Вучетићима за бољи живот. 
Стан у коме живе довели су у пристојно стање 
сходно својим могућностима, али остала им је 
незавршена соба на улазу у кућу, у коју би преселили 
дневну собу и кухињу и на тај начин ослободили 
једну просторију за удобнији живот деце. 
Изграђивањем ове собе деца би добила нови простор 
за учење и нову собу за играње, маштање и здравије 
развијање. 
 

 
Тренутни изглед простора који ће ускоро постати 

дневна соба 

Хуманитарна организација Срби за Србе препознала 
је прекопотребну акцију која се мора спровести у 
Земуну и кроз Тројку из блока биће и реализована! 
Одмах након турнира приступило се остваривању 
идеје и Вучетићи ће ових дана добити нових 20 
квадрата који ће им значити много више него што 
релативно мала квадратура може да прикаже. Уз 
помоћ добрих Земунаца, Вучетићи иду ка бољем 
животу. 
 

 
Породица Вучетић испред свог дома 

 
Мисија Тројке из блока препознаје потребе 
угрожених породица и са свог основног задатка - 
изградње и поправке купатила, прилагођава се 
основним потребама угрожених породица и 
покушава на сваки начин да помогне! Буди и ти део 
Тројке из блока! 
 
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 у посети 

Вучетићима 
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Хуманитарна организација Срби за Србе већ две 
године активно помаже вртић ,,Наша радост'' у 
Ораховцу на Косову и Метохији.  
 
Након успешно спроведене акције реконструкције 
крова на вртићу, наставља се помоћ за метохијску 
децу! Замењени су дотрајали прозори на задњој 
страни вртића и урађена је спољна изолација и 
фасада на већем делу објекта.  
 
Део средстава обезбеђен је у Немачкој, тачније од 
деце из школе „Albert-Einstein-Gymnasium" која 
су вредно прикупила 400 евра и на тај начин 
помогли својим млађим другарима на Косову и 
Метохији. Вредност радова на вртићу износила је 
129.701 динар. 
 

 
Изглед вртића у Ораховцу мај 2015. године 

 
Изглед вртића у Ораховцу мај 2016. године 

 

 
Изглед задње стране вртића пре замене прозора 

 

 
Тренутни изглед задње стране вртића после замене 

прозора 

Помоћ за 

вртић на КиМ 
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У склопу велике ВАСКРШЊЕ АКЦИЈЕ 2016. 
захваљујући бројним донаторима из целог света, 
успешно је завршен велики посао који ће знатно 
унапредити живот најмлађих мештана овог 
напаћеног и заборављеног краја. 
 

 
Нови прозор 

 

 
Нова балконска врата и прозор 

 
Од крова, до фасаде, Хуманитарна организација 
Срби за Србе, променила је изглед једне од 
најважнијих кућа у Метохији.  
 
Кућа у којој расту најмлађи Срби на Космету сада је 
много удобнија и безбеднија и доведена је стање које 
испуњава све потребе деце. 

 
Нови прозор у кухињи на вртићу „Наша радост“ у 

Ораховцу 

 

 
Насмејана дечица из вртића у Ораховцу са 

захвалницом за другаре из Немачке 

 

Помоћ за 

вртић на КиМ 
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Захвалница од најмлађих из Ораховца за другаре из 

Немачке 

 

 
Дечица из Ораховца са захвалницом за донаторе 

организације Срби за Србе 

 
Захвалница од најмлађих из Ораховца 

 

 
Улазна капија дечијег вртића у Ораховцу 

 
Васкршњом акцијом још једном Срби из Метохије 
добијају јасан знак и велику подршку од 
Хуманитарне организације Срби за Србе - знак да 
нису сами и да ће и даље добијати помоћ и 
најважнију подршку - НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Помоћ за 

вртић на КиМ 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
посетили су крајем априла седмочлану породицу 
Николић која живи у селу Пољане, општина 
Обреновац.  
 
Николиће смо планирали да помогнемо у склопу 
овогодишњих хуманитано-спортских турнира 
„Тројка из блока". Породицу чине отац Златко, 
мајка Сања и деца Душан (14), Андријана (9), 
Теодора (5), Павле (4) и Младен (2). 
 

 
Кућа у којој живи породица Николић 

 
Кућа у којој живе Николићи је донација од људи 
добре воље, који су им је поклонили почетком ове 
године. Родитељи Златко и Сања су незапослени, 
породица прима социјалну помоћ у износу од 11.000 
динара и дечији додатак у износу од 10.000 динара. 

 
 

 
Тренутни изглед спољашњег дела на породичној кући 

Николића 

СЗС код 

Николића  



 
 
 

Месечни извештај за мај 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 14 

 

 
Место на кући где је планирано пробијање врата и 

дозиђивање купатила 

 
Отац  Златко надничи на повременим пословима 
како би на тај начин допринео скромном кућном 
буџету.  
Највећи проблем Николићима представља 
недостатак купатила у кући, тако да је у плану да им 
се на месту лимене бараке догради на кућу купатило 
које ће највише користити најмлађима.  
 
Породица Николић има велику жељу да се бави 
пољопривредом, тачније свињарством, јер имају 
могућност на 10 ари плаца да покрену малу 
производњу. 
 

 
Родитељи са децом Павлом, Теодором, Андријаном, 

Душаном и Младеном 

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 

Николића  
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе 
уручили су почетком маја у склопу велике 
Васкршње акције вредну помоћ за две породице са 
децом које живе на Косову и Метохији.  
 
Крава са телетом уручена је Филић Синиши и 
Соњи са децом Луком (5), Невеном (3) и Новаком 
(1) из села Лабјане у Новом Брду, а породици 
Миладиновић Светозара са сином Душаном, 
трудном снајом Јеленом и унуком Филипом (3) из 
Старог Грацког, помоћ се огледала у куповини 
прозора и врата за кућу.  
 
Укупна вредност испоручене помоћи износи 335.000 
динара. 
 

 
Мајка Соња са малим Новаком 

 

 
Невена и Лука Филић највише су се обрадовили крави 

са телетом 

 

 
СЗС са породицом Филић и испорученом кравом са 

телетом 

 

 

Помоћ стигла 

на КиМ 
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Деда Светозар Миладиновић са унуком Филипом и 

трудном снајом Јеленом 

 
Замењена врата и прозори на кући Миладиновића 

 

 
Трудна Јелена са сином Филипом 

 
 
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.  
 

 

Помоћ стигла 

на КиМ 
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Хуманитарна организација Срби за Србе посетила 
је средином фебруара социјално угрожену 
четворочлану породицу Стојковић која живи у 
условима тешког сиромаштва у селу Партеш на 
Косову и Метохији (општина Гњилане). Чине је 
самохрани отац Милорад и деца Тамара (8), 
Милош (7) и Јелена (6). Њихова мајка их је 
напустила када је најмлађе дете имало само 1.5 
годину, а недуго потом и извршила самоубиство. 
Иако одрастају у тешким условима, деца су 
васпитана и ведрог духа. Њихов отац се труди да им 
пружи најосновније, вредан је, али потребна му је 
подршка. Иако смо се у оваквим ситуацијама на 
терену често сусретали са ситуацијом да отац има 
проблема са алкохолом, у случају Милорада 
Стојковића смо се пријатно изненадили његовом 
трезвеношћу, љубављу према деци и чврстој вољи да 
опстане на Косову и Метохији. 
 

 

 
Другарица са Тамаром и Јеленом Стојковић 

 
Породица живи од косовског и дечијег додатка, што 
није довољно за подизање троје деце, али отац поред 
тога држи кокошке и труди се да им обезбеди 
најосновније упркос отежаном кретању и тешким 
условима живота.  
 
Управо је помоћ у побољшању животних услова 
најпотребнија.  
 
Потребно је да се ходник и две собе у приземљу куће 
реконструишу и доведу у функционално стање, као и 
да се обезбеди комплетно нов намештај јер су 
садашњи узели на отпаду и у веома је лошем стању. 
 

 
Самохрани отац Милорад 

Сви заједно за 

Стојковиће 
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Средином маја прикупљено је 5.841 канадских 
долара на палачинка журци у Мисисаги (Канада) за 
помоћ породици Стојковић. Мајстори су проценили 
да је потребно око 10.000 евра како би се пројекат 
реализовао. План је да се током пролећа и лета 
прикупе неопходна средства од донатора из целог 
света, тако да грађевински радови почну на лето и да 
најмлађим Стојковићима обезбедимо макар мало 
здравије и пријатније одрастање. 
 

 
Милош Стојковић 

 

 
Јелена Стојковић 

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

 
 

 
 

 
 

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

Сви заједно за 

Стојковиће 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 
Србе испоручили су 17. маја у склопу велике 
Васкршње акције помоћ у виду грађевинског 
материјала за породицу Вукосављевић која 
планира да се врати на Косово и Метохију, тачније 
у Косовску Митровицу. Породицу чине родитељи 
Драган и Љиљана и троје деце Игор (33), Јелена 
(29) и Тијана (25). Недавно су добили стан у 
Косовској Митровици у који планирају да се преселе 
из Краљева након што га среде. Ми смо им у тој 
намери помогли куповином 35 метара квадратних 
ламината, 35 метара стиропора, 40 метара лајсни, 
8 метара зидних плочица, 4 метра подних 
плочица, лепка и фуге у укупној вредности од 
63.820 динара што ће им послужити за сређивање 
собе, кухиње и ходника. 
 

 
Родитељи Драган и Љиљана у току сређивања 

стана 

 

 
 

 

Помоћ за 

Вукосављевиће 
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Испоручена помоћ породици Вукосављевић 

 

 
Љиљана и Драган  Вукосављевић поред испорученог 

материјала 

 

Да би се породица уселила у стан неопходно је још 
набавити 3 прозора, санитарије, белу технику, 3 
кауча, кухињске елементе, сто, столице, ормар, 
усисивач, пеглу итд. Ако је неко у могућности 
директно да помогне овој породици, може се јавити 
нашој организацији за контакт податке. 
 

 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 

Помоћ за 

Вукосављевиће 
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Хуманитарне организације Срби за Србе 
испоручила је крајем маја у склопу велике 
Васкршње акције вредну помоћ за породице са 
децом које живе у Великој Хочи на Косову и 
Метохији. Помоћ се огледала у набавци берача 
кукуруза који ће моћи да користе житељи Велике 
Хоче. Вредност испорученог берача кукуруза износи 
568.000 динара, а већи део донација обезбеђен је од 

парохијана цркве Свети Сава из Флегминтона, 
Сиднеј, Аустралија. 
 

 

 
 

 
Берач кукуруза 

 

Нова помоћ за 

Велику Хочу 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
наставиће, захваљујући својим донаторима и 
пријатељима организације, са активном подршком 
у спровођењу хуманитарних, али и економских 
пројеката за помоћ српском народу широм Косова и 
Метохије, како би се обезбедила сигурна будућност 
за преостали српски живаљ на овој светој али 
напаћеној српској земљи.  

Уједно, организација СРБИ ЗА СРБЕ упућује јавни 
апел свим државним институцијама, јавним и 
приватним компанијама као и другим сродним 
хуманитарним удружењима да ПОДРЖЕ БУДУЋЕ 
ПРОЈЕКТЕ наше организације који ће допринети 
бољој и квалитетнијој будућности за српски народ, а 
пре свега социјално угрожене породице и њихово 
потомство.  
 

 
 

 

Нова помоћ за 

Велику Хочу 
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ уз 
сарадњу и велику помоћ пријатеља из ЕХО „Мајка 
девет Југовића'' из Грачанице испоручила је велику 
помоћ за 10 српских породица на Косову и 
Метохији у склопу Васкршње акције. Подељено је 
20 коза и 20 јарића у укупној вредности од 435.000 
динара. Животиње су по други пут купљене у 
Епархијској фарми коза и оваца на Новом Брду, 
отвореној крајем 2013. године, којом управља 
организација „Мајка девет Југовића''. Добијена 
средства од продаје коза и јарића усмериће се у нове 
пројекте пољопривредне производње у општини 
Ново Брдо. 
 

 
 

Организација СРБИ ЗА СРБЕ ће свакако 
наставити спровођење овог и сличних пројеката, 
превасходно у сарадњи са ЕХО „Мајка девет 
Југовића'' као и са другим братским хуманитарним 
организацијама широм света, који за циљ имају 
економско осамостаљивање социјално угрожених 
породица као и стицање могућности за радом, 
производњом и продајом пољопривредних 
производа на Косову и Метохији. 
 

 
Утовар коза и јарића у приколицу 

 
Списак породица којима су уручене козе и јарићи, 
као и фото извештај погледајте у прилогу: 
 

 
1. Петковић (Прековце) – Данијел Петковић, 

супруга Јелена, мајка Гордана и син Огњен (2) 

Козе и јарићи 

за породице  
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2. Павић (Прековце) – Љубиша Павић, супруга 

Драгана, мајка Славица, деца: Јован (8) и Михајло 

(5) 

 

 

 
3. Васић (Јасеновик) – Ивица Васић, супруга Бобана, 

деца: Данијел (12), Данијела (10) и Дијана (5) 

 

 
 

 
4. Трајковић (Лепине) – Бојан Трајковић, самохрани 

отац са сином Стефаном (18) и ћерком 

Стефанијом (11) 

Козе и јарићи 

за породице  
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Истовар коза и јарића код породице Петровић из 

Јасеновика 

 

 
5. Петровић (Јасеновик) – Зоран Петровић,  

супруга Даница, деца: Сања (13), Тијана (10) и 

Немања (12) 

 

 
 

 
6. Денић (Стража) – Мита Денић, супруга 

Славица, деца: Игор (25), Иван (23), Дејан (19), 

Марина (16), Тања (13), Никола (8) 

 

 

Козе и јарићи 

за породице  
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7. Симјоновић (Стража) – Драгиша Симјоновић, 

супруга Фидана, деца: Милена (22), Марија (20), 

Сања (18), и Лазар (14) 

 

 
8. Костић (Преоце) – Марко Костић, отац 

Славољуб, мајка Сунчица, супруга Бранкица и син 

Петар (7) 

 

 
9. Васовић (Жеровница) – Влада Васовић, супруга 

Добринка и деца: Стефан (18) и Соња (17) 

 
 

 
10. Симјоновић (Прековце) – Синиша Симјоновић, 

супруга Данијела и деца: Никола (16), Немања (13) 

и Анђела (9) 

 
Позивамо све донаторе широм света да 
РЕДОВНИМ МЕСЕЧНИМ ДОНАЦИЈАМА 
подрже овај и бројне друге пројекте Хуманитарне 
организације СРБИ ЗА СРБЕ како би преко потребна 
помоћ стигла што пре до великог броја социјално 
угрожених породица и њихове деце. 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Козе и јарићи 

за породице  
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Хуманитарна организација Срби за Србе помогла 
је крајем маја шесточлану породицу Поповић из 
села Бранешци које је удаљено 25 километара од 
Челинца у Републици Српској. Родитељи Миленко 
и Славка живе са четворо дијеце Илијана (20), 
Милијана (18), Гојко (17) и Бојана (15). Уз велику 
помоћ и добру вољу донатора успјели смо доћи до 
циља који је остварен, Поповићи су добили 

прикључне машине за трактор у вриједности од 
4.000 KM. Овом акцијом отац Миленко је богатији 
за пет прикључка (купилица за сијено, сијачица, 
плугови, дрљача и и пумпа за наводњавање 
њиве). 
 

 
 
Породицу Поповић посетили смо почетком године, 
тако да смо тада видели да немају никаво мјесечно 
примање, отац Миленко повремено заради на 
сезонским пословима када га позову као неку врсту 
испомоћи.  

Прије пар година је подигао кредит од ког је купио 
трактор, али без прикључних машина за које није 
имао довољно пара. Прикључке је позајмљивао или 
изнајмљивао да би обрађивао своје њиве од којих 
породица има највише користи. Сије жито као и 
кромпир, тако да је и то додатни извор прихода за 
породицу. 
 

 
Вредна помоћ за вредног домаћина Миленка 

Поповића 

 

 
 
Поповиће смо раније помогли са куповином сјемена 
и од тад је створена идеја да се купе прикључци 
породици како би им се олакшали радови.  
 
И уједно са новим прикључним машинама би 
Миленко могао да заради обрађивајући друге њиве у 
околним селима. 

Помогнути 

Поповићи 
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Велику срећа и задовољство су могло видјети на 
њиховим лицима када су напокон угледали поред 
своје куће пристигле прикључне машине, јер нису 
могли поверовати до тог тренутка, да ће стварно 
добити помоћ. 
 

 
 

 
Поповићи са донираним прикључним машинама за 

трактор 

Миленко се заједно са својом породицом захвалио 
свим донаторима који су му омогућили да са својим 
машинама напокон може да обрађује њиве, као што 
је рекао, нема више мољакања по селу да му неко 
посуди потребне прикључке. 
 
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! 
 
С ВЕРОМ У БОГА! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Помогнути 

Поповићи 
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Током маја месеца на молбу радника из центра за 
социјални рад Нови Сад, представници 
Хуманитарне организације Срби за Србе обишли 
су породицу Страјнић из Каћа.  
 
Породицу чине мајка Гордана, деца  Стефан (12)  
Јелена (14), Јована (16) и Душан (18), а до скоро је 
са њима живела и Зора (22) која се удала.  
Иначе Гордана је самохрана мајка петоро деце, 
прошле године јој се муж упокојио после краће 
болести.  
 
Невоља је велика, а како се са њом носи то зна само 
мајка Гордана која прима једино социјалну помоћ од 
15.000 динара. 
 

 
Породица Страјнић у свом дому 

Како несрећа на несрећу иде поред болести супруга 
породици Страјнић је искључена и струја због малог 
дуга за струју, али оптерећеног каматама, док воду 
никад нису ни имали, већ све своје потребе за водом 
решавају пумпајући воду из давно избушеног 
бунара. Међутим ту није крај проблемима, кућа у 
којој живе се једним делом урушила, поготово задњи 
део куће где је некада постојала штала и била стално 
под влагом. 
 

 
Јелена, Јована и Стефан са мајком Горданом 

 
Новосађани и пријатељске фирме су 28.05.2016. 
показали хуманост и на турниру „Тројка из блока“ 
скупили 247.520 динара за породицу Страјнић што 
је оквирно довољно да се изгради купатило. Оно што 
свакако не би смели је да изградимо купатило и 
чекамо да се остатак куће сручи Страјнићима на 
главу. 
 

 

СЗС код 

Страјнића  



 
 
 

Месечни извештај за мај 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 30 

 

 
Кућа у којој тренутно живи породица Страјнић 

 
Зато је потребна ВАША помоћ! Поред купатила и 
увођења воде требало би срушити задњи део куће и 
подзидати нови забат како би спречили даље рушење 
куће, промена прозора, реконструкција две 
просторије у којима Страјнићи обитавају (кошуљица, 
ламинат, гипсани зидови...) до намештаја пошто је 
њихов неупотребљив. 
 

 
Срби за Србе са Страјнићима испред породичне куће 

 
За све набројано немамо много времена, зима је рок 
после кога нећемо имати шта да реконструишемо. 
Прикључи се и ти, помозимо да Стефан, Јелена, 
Јована и Душан са својом мајком дочекују неке 
лепше дане у свом дому. 
 

 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
СРБИ ЗА СРБЕ 

СЗС код 

Страјнића  
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Хуманитарна организација Срби за Србе из 
Немачке учествовала је у још једној изузетно 
успешној акцији српског народа на Боденском 
језеру. Марковдански сабор окупио је вернике на 
острву Рајхенау код Констанца, у манастиру 
Митецел на Боденском језеру подно Алпа, у 
организацији парохије и Црквене општине 
Фридрихсхафен, а по благослову надлежног 
архијереја Епископа франкфуртског и све Немачке г. 
Сергија.  
 
Мошти Светог Марка изнете су пред вернике да их 
целивају након литургије и причешћа, а потом се 
верни народ организовано пребацио из Рајхенауа у 
Констанц на Саборску прославу, где се, уз песму и 
игру, прославио дан Светог Марка. Сабор је 
протекао у најлепшем реду, а за богат програм и 
врхунску организацију побринули су се добри људи 
из СКСД-а „Немањићи''. 
 

 
 

 
 
Марковдански сабор свештенства и благочестивог 
народа српског са простора јужне Немачке и 
Баварске прошао је у духу православља и са 
представљањем Хуманитарне организације Срби за 
Србе, чиме је исписана нова страница у поглављу 
битисања СПЦ и народа на просторима Немачке. 
 

 
 
Манифестација у оквиру Сабора трајала је богата три 
сата, а за то време на штанду Хуманитарне 
организације Срби за Србе, гости су се могли 
упознати са радом организације и донирати 
добротворне прилоге.  
 
Захваљујући добром народу српском у Немачкој, 
скупљено је 455,77 евра донација на 
Марковданском сабору у Констанцу! 

Марковдански 

сабор  
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Кивот са моштима Светог Марка 

 

 
У Немачкој слањен текста SZS на број 81190 донира 

се 2,99 € 

 

 

Нова страница за живот Срба у овом делу Немачке, и 
нова страница за рад Хуманитарне организације 
Срби за Србе у Немачкој. Са овом племенитог и 
богомблагословеног Сабора, отишао је свет 
најлепши дух српског народа, а велики хуманитарни 
рад добио је нова крила. 
 

 
 

 
 
Хуманитарна организација Срби за Србе наставиће 
да организовано делује широм Немачке, и позива све 
људе добре воље да се укључе и донирају средства 
за помоћ вишедетним социјално угроженим 
породицама широм Балкана! 

Марковдански 

сабор  
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Хуманиратна организације СРБИ ЗА СРБЕ 
прославила је 12. маја своју славу Светог Василија 
Острошког. Представници организације из Србије, 
Аустралије, Сједињених Америчких Држава, 
Швајцарске, Канаде, Немачке и Црне Горе 
окупили су се у својим парохијама и пресекли 
славски колач и освештали жито.  
У наставку вести погледајте лепе фотографије 
прославе славе широм света. 
 

 
 

 
Прослава славе у цркви Светог Симеона 

Мироточивог на Новом Београду, Србија 

 
 

 
 

СЗС прослава 

славе  
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Прослава славе у цркви Светог Ђорђа у Сиднеју, 

Аустралија 

 

 
Прослава славе у цркви Светог Луке у Вашингтону, 

Сједињене Америчке Државе 

 
 

 
Прослава славе у Цириху, Швајцарска 

 

 

СЗС прослава 

славе  
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Прослава славе у Храму сабора свих српских 

светитеља у Мисисаги, Канада 

 

 

 
Прослава славе у храму Светог Вазнесења 

Господњег у Ахену, Немачка 

 

 
Прослава славе у цркви Светог Ћирила и Методија у 

Нирнбергу, Немачка 

 

 
Прослава славе у цркви Светог Василија Острошког 

у Никшићу, Црна Гора 

СЗС прослава 

славе  

СЗС прослава 

славе  
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Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА 
СРБЕ из Чикага организовали су 7. маја 2016. 
године по први пут хуманитарно фоклорно вече под 
називом ''Деца за децу''.  
 
Овај свечани скуп се одржао у манастиру Нова 
Грачаница, који се налази у предграђу Чикага. 
Комплетан догађај је био предвиђен за извођење 
дечијих фолклорних група а све у циљу 
прикупљања донација за угрожену српску децу 
широм Балкана. Поред сјајних фолклорних извођења 
и традиционалне музике, сви гости су уживали у 
домаћој кухињи и пријатном дружењу. 
 

 
Петко Петровић, председник организације СРБИ 

ЗА СРБЕ у САД 
 

 
 
Фолклорне групе које су узеле учешће: ФГ 
''Опленац'' (Св. Јован, Bellwood, IL), ФГ ''Авала'' 
(Св. Стефан, Чикаго), ФГ ''Моравац'' (Св. Никола, 
Brookfield, IL) и ФГ ''Грачаница'' (Нова Грачаница, 
Third lake, IL). Фолклорне групе су чиниле ''мале'' 
групе деце узраста 4-7 година, и ''велике'' групе деце 
узраста 13-17 година. 
 

 
 
Поред дечијих фолклорнихи група, сви гости били су 
почаствовани сјајним извођењем етно певачице 
Сандре Глишић, која је у свом аранжману изводила 
песме попут ''Црвен цвете'', ''Суза Косова'' и ''Уснила 
је дубок санак''.  
 
Све фолклорне групе су добиле захвалнице испред 
наше организације за учешће у овој хуманитарној 
акцији. 

Хуманитарно 

вече у САД 
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Представници Хуманитарне организације СРБИ 

ЗА СРБЕ у Чикагу 

 

 

Деца, заједно са својим родитељима и пријатељима 
организације успели су да прикупе $3,500 донација 
за помоћ угроженим српским породицама, а пре 
свега деци, широм Балкана. 
 

 
 

 
 
Велику захвалност дугујемо свим учесницима, као 
и волонтерима наше организације који су помогли 
да читав догађај буде организован беспрекорно. 

Хуманитарно 

вече у САД 
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У недељу, 15. маја, 2016. године, ХО Срби за Србе 
Канада су били домаћин трећој Палачинка журци 
у Српском центру у Мисисаги, Онтарио. Преко 300 
људи је дегустирало укусне палачинке, чаврљајући 
са старим и новим пријатељима и подржало вредну 
ствар: да се прикупи новац за породицу којој је 
потребна помоћ. Захваљујући великодушности 
донатора, скупљено је $5,841.00, да се помогне 
породица Стојковић, самохрани отац Милорад са 
троје деце: Тамара (8), Милош, (7) и Јелена (6), из 
села Партеш, Општина Гњилане на Косову и 
Метохији. Новац прикупљен на Палачинка журцу, 
као и додатних $2,600.00 претходно прикупљених 
донација са слава и других донација из ове године, 
што је укупно $8,441.00 из Канаде биће упућено за 

помоћ породици Стојковић. 
 

 
 

Припрема успешног догађаја зависи од тимског рада, 
а наш тим је био изузетан! Захваљујући читавој 
војсци добровољаца, од помоћи у кухињи до тима за 
чишћење, акција је прошла беспрекорно. Посебну 
захвалност дугујемо нашим свештеницима на 
подршци, Управном одбору парохије Светог Саве из 
Торонта за коришћење сале, као и Колу српских 
сестара за коришћење кухиње. Посебну захвалност 
дугујемо нашим великодушним спонзорима и 
помагачима: 
 

• Дана Мишчевић 
• Радио програм Равна Гора  

(Бранка и Миленко Ђуровић) 
• Новине (Ивана Ђорђевиђ) 
• СрпскаТоронто Телевизија  

( Милан Чобанов – продуцент) 
• Вести (Горана Глигоревић) 
• САН (Весна Недић) 
• Томас Макачек – фотограф 
• Немања Трбојевић – видеограф 
• Јован Лукић 

 

 
Велику захвалност упућујемо драгим волонтерима 

 
Палачинка журка је била разлог за славље и из још 
једног разлога – председница ХО Срби за Србе 
Канада, Ангелина Рачић је објавила да је само 
неколико дана раније стигла одлука да је одобрен 
захтев СЗС Канаде за статус добротворне 
организације у Канади. Овај нови статус ће у 
великој мери помоћи у прикупљању средстава за 
пројекте организације. 

Сладак успех у 

Канади 
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Представнице Хуманитарне организације СРБИ 

ЗА СРБЕ у Канади 

 
Срби и палачинке су добитна комбинација! 
Позивамо Србе и из других заједница да организују 
своје добротворне акције и тиме помогну напоре ХО 
Срби за Србе. Ко зна? Можда су палачинке у 
Хамилтону, Виндзору, Витбију, Нијагара Фалсу, 
Киченеру/Ватерлоу укуснији од оних у Мисисаги!!! 
 

 

Једно је сигурно: што више новца прикупимо, што 
више новца донирамо, гласнија ће бити порука 
нашим људима у Отаџбини, који се боре да преживе: 

да их чујемо, да их видимо и да их нисмо 
заборавили! 
 
Радујемо се следећој, четвртој Палачинка журци у 
2017. години. 
 
КАД СЕ СРБИ ОКУПЕ, ДЕШАВАЈУ СЕ ДОБРЕ 
СТВАРИ! 
 

 
 

 

Сладак успех у 

Канади 
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14. маја у Лозани је одржано је друго донаторско 
вече Хуманитарне организације Срби за Србе из 
Швајцарске. Циљ хуманитарних вечери је, осим 
директног прикупљања помоћи за социјално 
угрожене српске породице са више деце широм 
Балкана, свакако и ширење мреже донатора СЗС на 
подручју Романдије, тј. француског говорног 
подручја у Швајцарској. Током вечери прикупљено 
820 франака којима ће директно бити помогнуте 
породице из пројекта ДЕЦА СУ НАША 
БУДУЋНОСТ. 
 

 
 
Добротворној вечери су присуствовали и чланови 
управе КУД-а Славија из Лозане, који су најавили 
будућу подршку организацији. Током вечери 
публици су се представили и двоје младих и светски 
признатих уметника, дуо „Tutto a Dio" из Литваније 
са хармоником и виолом. 

 
Дуо „Tutto a Dio" из Литваније 

 
Присутни су имали прилику да виде кратки филм о 
организацији, и неколико видео извештаја о недавно 
спроведеним акцијама. Такође је званично 
представљен и хуманитарни СМС број за 
Швајцарску. Током вечери, као и до сада сви 
присутни су били послужени палачинкама од стране 
чланова организације. 
 

 
 
12. јуна Срби за Србе ће у Ромонту организовати 
хуманитарни турнир у шутирању тројки, „Тројка из 
блока". Заштитно лице овог спортско-хуманитарног 

догађаја је Петар Алексић, тренер кошаркашке 
репрезентације Швајцарске. 

Добротворно 

вече у Лозани 
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2. Хуманитарни фудбалски дерби између 
навијача Црвене Звезде и Партизана  одржао се 9. 
маја 2016. године на стадиону ФК Лозница пред око 
500 гледалаца. Комплетан приход од продатих 
карата 202.000 динара и донација од 8.000 динара 
прослеђен је Хуманитарној организацији Срби за 
Србе за помоћ социјално угроженим вишедетним 
породицама на подручју општине Лозница. 
Резултат фудбалског дербија, иако је био у другом 
плану, био је 3 према 3. 
 

 
 
Навијачи Црвене Звезде и Партизана на терен су 
изашли у промотивним мајицама предстојећег 
спортско-хуманитарног турнира ТРОЈКА ИЗ БЛОКА 
који се одржава у Тршићу 19. јуна 2016. године са 
јасном паролом СВИ У ТРШИЋ! 
 

 

 
Петлићи ФК Лозница пружили су подршку овом 

хуманитарном дербију 

 

 
Фудбалски дерби одржан је пред око 500 гледалаца 

на популарном Лагатору 

 

 
 
Подршку овом фудбалском дербију пружили су 
Драган Мићић, бивши нападач Црвене Звезде и 
Дамир Кахриман, први голман Црвене Звезде 
донирањем дресова који ће ускоро бити продати на 
хуманитарној аукцији. Такође, Драган је и заиграо на 
самој утакмици у тиму Црвене Звезде. 

Фудбалски 

дерби у Лозници 
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Посебну захвалност организатори тунира истичу 
КУД Караџић Лозница, ФК Лозница, ТВ Лотел, 
ТВ Подриње, Лозничке новости, Џиуџицу клуб 
Лозница и Троноша вода. 
 

 
 

 
Заједничком игром за помоћ вишедетним 

породицама 

 

 
Петлићи ФК Лозница 

 
Породица Тодоровић 

 
У прошлогодишњем првом фудбалском дербију у 
Лозници 2015. године прикупљено је 176.800 
динара донација са којим је испоручена вредна 
хуманитарна помоћ породици Тодоровић са петоро 
деце из села Горње Борине, општина Лозница, и то у 
виду реконструкције њихове породичне куће - 
постављање пода у три просторије, постављање 
подних и зидних плочица у купатилу, замена 
санитарија и дотрајале столарије, уз набавку новог 
шпорета, бојлера, усисивача и ормара за дечије собе.  
 

 
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

Фудбалски 

дерби у Лозници 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
поставила је почетком маја донаторску кутију у 
Београду и то у холу Правног факултета. Укупан 
приход који буде прикупљен у кутији биће 
искоришћен за помоћ српским вишедетним 
социјално угроженим породицама. Захваљујемо се 
људима са Правног факлтета који су подржали 
највећи пројекат организације „Деца су наша 
будућност".  Правни факултет се налази у Булевару 
краља Александра 67. 
 

 

 
 

 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Нова СЗС 

кутија у БГ-у 
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Други дан Васкрса, Васкршњи Понедељак, другу 
годину за редом, резервисан је био за турнир Тројка 
из блока у Краљеву! 2. маја у 14 часова, у старој 
Хали спортова, упркос киши и невремену, окупили 
су се људи добре воље да још једном васкрсну веру у 
доброчинство и братољубље!  
 
Након успеха од прошле године, највећи 
хуманитарни спектакл вратио се у град који је 
показао да, поред краљевског имена, има и 
краљевско срце – 127 такмичара и један поносни 
спонзор, дискотека Уно моменто (7.000 динара), 
допринели су да буде скупљено 41.510 
динара! Краљево наставља светлу традицију 
хуманости, спорта и забаве! 
 

 

 
 
Велико интересовање Краљевчана за турнир дошло 
је до врхунца на самом терену. Преко три стотине 
људи дошло је да ужива у спектаклу који већ пет 
година спроводи хуманитарну мисију изградње и 
реновирања купатила.  
 

Туристичка организација Града Краљева 
уступила је звучнике за потребе турнира, а њих је на 
најбољи начин искористио диџеј Дркси, заједно са 
великим пријатељем турнира репером и богословом 
Анкл Џоом. Карате клуб Кинг и Крав Мага 
Глобал тим демонстрирали су борилачке вештине у 
паузи, и то је њихова велика подршка другу годину 
заредом.  
 
РК Слога и КК Плеј дошли су са својим питомцима 
и још једном показали истински спортски дух! 
 

 

„Тројка“ у 

Краљеву 
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Чланови карате клуб Кинг демонстрирају ову 

боричачку вештину 

 
Најбољи међу најбољим краљевачким тројкашима 
били су Димитрије Драгићевић са 29 тројки, Зоран 
Ђикић са 20 тројки и десетогодишњи 
Војин Цветановски са 15 тројки.  
 
Симболична одличја и пехар за победника награда су 
за све људе који су узели учешће у турниру, у 
турниру у коме су највећи победници деца из 
социјално угрожених породица којима следи 
прикупљена помоћ. Хуманост, спорт и забава три су 
дела магије Тројке из блока, највећег пројекта 
Хуманитарне организације Срби за Србе.  
 
Хвала свим добрим људима града Краљева који су 
заједно допринели овом изузетно успешном турниру. 
 

 
Финалисти турнира 

 
Сребро, злато и бронза 

 

 
 
Краљевски град прославио је још једном своју 
доброту! И догодине ћемо славити Васкрс на обали 
Ибра! Краљевски пример свима, како се живи 
хуманост, спорт и забава! 
 

 
 
Буди и ти део Тројке из блока! 

„Тројка“ у 

Краљеву 
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У четвртак, 19. маја, са почетком у 18 часова, 
одржан је први турнир Тројка из блока у Рашки, 
на којем је учествовало 55 такмичара, а заједно са 
спонзорима скупљено 56.530 динара! Хуманитарна 
организација Срби за Србе и Општина Рашка, са 
благословом манастира Ђурђеви ступови, 
организовали су спортско-хуманитарни пројекат чија 
је мисија изградња купатила породици Токалић. У 
18 часова зачула се химна Републике Србије, а сви 
присутни у спортској хали Бане устали су и 
поздравили заставу државе чији су темељи у овом 
древном граду. У спортском духу, на спортском 
терену, окупили су се људи добре воље да по први 
пут у њиховом граду покажу колико има њих који 
брину о својим социјално угроженим комшијама! Од 
најмлађих, до најстаријих, сви су устали и 
поздравили заставу Републике Србије, али су сви 
устали и у одбрану братољубља и да поносно покажу 
да ће сложно помагати ближњима. 
 

 

Дивни скуп је својом молитвом благословио отац 
Герасим, игуман манастира Ђурђеви ступови, 
који се пуној хали добрих људи обратио са 
најрадоснијим хришћанским поздравом – Христос 
Воскресе!  
 
Истакао је да су највећи победници турнира у Рашки 
мали Токалићи, а да је Христос победник свуда где 
се људи окупе због братске љубави и помоћи 
ближњем.  
 
После беседе оца Герасима, Зоран Николић, 
председник Спортског савеза Општине Рашка, 
захвалио се на лепом поздраву игуману Ђурђевих 
ступова, а такође се захвалио Хуманитарној 
организацији Србе за Србе на иницијативи и 
спровођењу њеног највећег пројекта. 
 

 
Милош Симовић и Зоран Николић 

 
Сјајну идеју препознала је Општина Рашка и 
резултат је велика посета на турниру и велики 
пројекат помоћи Токалићима, истакао је Николић. 
Портпарол Хуманитарне организације Срби за 
Србе и менаџер пројекта Тројка из блока Милош 
Симовић поздравио је први турнир у Рашки и 
пожелео да још много година траје мисија Тројке из 
блока у Рашкој области и да много породица добије 
лепшу будућност уз помоћ својих добрих комшија!  
 
Истакао је досадашње успехе Хуманитарне 
организације Срби за Србе, а након тога позвао оца 
Герасима да свечаним шутирањем тројке и званично 
отвори турнир. 
 

Прва „Тројка“  

у Рашкој 
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Отац Герасим отвара турнир 

 
Терен су потом преузели набољи тројкаши из Рашке, 
а микрофон су преузели најбољи репери младе 
генерације у Србији и региону – ТХЦ Ла Фамилија.  
Спектакл је освојио спортску халу Бане! Рашка је 
показала да поред велике и богате историје има и 
људе великог срца који су спремни да се уједине и 
изборе за бољу будућност социјално угрожених 
комшија! Хуманост и спорт и забава на полувремену 
су достигли врхунац када су по једну песму 
одреповали момци из ТХЦ Ла Фамилије и млади 
репер Анкл Џо. 
 

 
Боре, Сале Ел и Стефан - ТХЦФ у акцији 

 
Поносни спонзор првог турнира у Рашки била је 
Пољопривредна апотека Семе са донацијом од 
7.500 динара, а поносни донатори били су: 

председник Општине Рашка, господин Игњат 
Ракитић – 6.300 динара, Блу скај – 5.000 динара, 
Рок кафе Рашка – 5.000 динара, Еко клуб Зелени 
путокази – 5.000 динара, Планинарски мото клуб 
Јазавац – 4.900 динара и О.К. Бане – 1.500 динара. 
 

 
 
Техничко спонзорство и помоћ у организацији 
турнира дошла је од Општине Рашка и Спортског 
савеза Рашке, а техничка подршка на највишем 
нивоу, као и гостопримство у спортској хали 
обезбедио је Кошаркашки клуб Бане. Питомци 
овог клуба, пожртвовано су волонтирали на самом 
турниру, а пре тога су себи направили оригиналне 
мајице Тројка из блока Рашка, које ће им, поред 
дивног сећања на први турнир остати још једна драга 
успомена. 
 

 

Прва „Тројка“  

у Рашкој 
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Срби за Србе и Отац Герасим 

 

 
 
Борба у финалу за најбољег шутера била је 
изједначена до самог краја, а тада је заблистала 
највећа победа од свих – освајач трећег места 
Предраг Радомировић препустио је своју награду 
много млађем такмичару од себе, којег је у фото-
финишу победио за кош!  
 
Емоција је преплавила све присутне и дуго је трајао 
аплауз за четвртог победника турнира!  
 
Три медаље за четири најбоља тројкаша!  
 
Злато и пехар за Предрага Николића, сребро за 
Владимира Петровића и бронза за најмлађег 
финалисту Душана Дугалића! 

 
Сребро, злато и две бронзе из Рашке 

 
Хвала свима који су учествовали у првом турниру 
Тројка из блока у Рашки. Хвала поносним 
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима са 
којима ћемо завршити пројекат помоћи Токалићима 
– сав материјал биће донација фирме Мегамит 
Шумник! Хуманитарна организација Срби за Србе 
захваљује свима са најлепшом поруком – ДЕЦА СУ 
НАША БУДУЋНОСТ! 
 

 
 
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
 
НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 
СРБИ ЗА СРБЕ 

Прва „Тројка“  

у Рашкој 
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Трећи турнир Тројка из блока у Нишу одржан је 22. 
маја, а овог пута 117 шутера и три поносна 
спонзораскупили су 51.130 динара за светлију 
будућност њихових комшија!  
 
25.130 динара скупљено је од пријава такмичара, а 
Скајхостинг, Кафана Галија и 1х2 Барбар 
спонзорисали су пројекат са 26.000 динара! На овај 
начин, Нишлије су још једном показале да их не 
оставља равнодушним нечија мука, већ напротив – 
окупља их у решавању проблема!  
 
Велика посета је оставила потпун утисак, а посебно 
зато што се још једном ујединила и урбана музичка 
сцена из Ниша пред својом хуманом публиком. 
 

 
 

Наступали су са ТХЦ Ла Фамилијом, Фурио 
Ђунта, Мали Мире, Демонио и Анкл Џо, а турнир 
је својим певачким умећем и свечаним извођењем 
химне Републике Србије отворио Тодор Китановић, 
ученик ОШ ,,Свети Сава”, која је опет била 
домаћин спортско-хуманитарног пројекта Тројка из 
блока. 
 

 
 
О породици Стевановић већ смо писали на сајту 
Тројка из блока и сада чекамо да завршимо започето 
и да објавимо свима нови успех у Нишу. 
Хуманитарна организација Срби за Србе и 
Удружење младих ОРНАС из Ниша настављају да 
помажу вишедетне социјално угрожене породице у 
Нишу и нишкој области, и посебно се захваљују 
свима који су помогли свих ових година и који су 
омогућили да и овај турнир прође у најбољем реду. 
То су наши поносни спонзори, наши такмичари, 
волонтери и наши навијачи који прате турнире из 
целог света! 
 

 

„Тројка“ у 

Нишу 
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Лепоте нишке Тројке из блока 

 

 
 
Најбољи међу нишлијским тројкашима били су 
Бошко Беговић са 29 кошева и заслуженом златном 
медаљом и пехаром Тројка из блока, Никола 
Маринковић који је изборио сребро са два коша 
мање и Игор Јоцић са 16 кошева и бронзаном 
медаљом. 
 

 

 
 

 
Сребро, злато и бронза из Ниша 

 
Стотине тројки летеле су за нове кошнице породице 
Стојановић и сада смо сви заједно много ближи 
племенитом циљу – Тројка из блока још једном 
враћа наду у боље сутра наше деце, јер – ДЕЦА СУ 
НАША БУДУЋНОСТ!  

„Тројка“  у 

Нишу 
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У АПИЛУ 1.900 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 априла 
пристигло је укупно 1.900 порука, а од почетка 
акције укупно 36.050 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). 
............................................................................................. 

НОВА СЗС МАЈИЦА У ПРОДАЈИ 
 

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ 
представља нову мајицу „Вјенчавам те српско море 
са слободом Црне Горе''. Овај слоган изговорио је 
књаз Никола I након ослобођења Бара и Улциња од 
Отоманске окупације 1878. године. Цена мајице је 
1.300 динара (или 12 €, 24 КМ, 20 CHF, $ 15) + птт 
трошкови. Приход од продатих мајица биће 
утрошен на рад и јачање организације. Мајице у 
величинама S, M, L, XL, XXL и XXXL се могу 
поручити путем емаила: marketing@srbizasrbe.org, 
званичне Facebook странице 
www.facebook.com/srbizasrbe као и у Београду у 
бутику БУНКЕР (улица Драгослава Јовановића 13). 

 
 
За поруџбине у Србији плаћање се врши поузећем, 
док се за иностранство врше уплате електронским 
путем (са напоменом за мајицу). У продаји су и 
друге мајице са српским мотивима у СЗС БУТИКУ. 
............................................................................................. 

ПОЗОВИ 1412 У РЕПУБЛИЦИ 
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 (фиксна или мобилна 
мрежа) на број донирати 1 конвертабилна марка за 
помоћ социјално угроженим породицама у 
Републици Српској.  
 

 

Активности 

током маја 
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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 



 
 
 

Месечни извештај за мај 2016.                      Хуманитарна организација Срби за Србе 55 

 

ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАЈ 2016. 
 
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10 
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10 
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 13 
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 39 
5. Виолета В. /САД/ - $ 25 
6. Михаило П. /Швеска/ - 10 € 
    (пројекат - Васкршња акција) 
7. Милош М. /САД/ - 15 € 
8. Ђорђе К. /Велика Британија/ - 30 € 
9. Алексеј К. /Русија/ - 10 € 
    (пројекат за Косово и Метохију) 
10. Ирина Ћ. /Канада/ - 70 € 
11. Анонимно /Канада/ - 40 € 
     (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
12. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 € 
13. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
14. Бојана П. /Канада/ - 25 € 
15. Филип А. /Норвешка/ - 30 € 
16. Станислав Л. /САД/ - 40 € 
17. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 € 
18. Фрфе /Норвешка/ - 20 € 
19. Валентина С. /Канада/ - 50 € 
20. Славко М. 1389streetwear /Аустрија/ - 10 € 
21. Миланка С. /Француска/ - 30 € 
22. Danny V. /Холандија/ - 5 € 
23. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 € 
24. Svetlana V. /Холандија/ - 5 € 
25. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 € 
26. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 € 
27. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 € 
28. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € 
29. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 € 
30. Анонимно /Аустрија/ - 40 € 
      (пројекат за Поповиће, из Челинца у Р. Српској) 
31. Представништво Републике Српске 
      у Аустрији /Аустрија/ - 300 € 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
32. Весна Д. /Немачка/ - 10 € 
33. Мира Д. /Немачка/ - 10 € 
       (пројекат за Косово и Метохију) 
34. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 € 
35. Милош Л. /Немачка/ - 10 € 
36. Даниела Р. /Немачка/ - 10 € 
       (пројекат за Косово и Метохију) 
37. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 € 
38. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 15 € 

39. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
40. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 € 
41. Данијела Б. /Немачка/ - 20 € 
42. Александар П. /Немачка/ - 20 € 
43. Мирослав С. /Немачка/ - 25 € 
44. Борис В. /Немачка/ - 30 € 
45. Ненад и Тијана М. /Португалија/ - 50 € 
46. Фамилија Вујић /Холандија/ - 150 € 
47. Александар Л. /Швајцарска/ - 100 CHF 
48. Александар П. /Швајцарска/ - 250 CHF 
49. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD 
50. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD 
51. Наташа и Мишо Костић /Канада/ - $ 100 CAD 
52. Александра К. /САД/ - $ 30 
53. Милена и Милош С. /Канада/ - $ 50 
54. Живко Т. /САД/ - $ 100 
55. Ђорђе М. /САД/ - $ 10 
56. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10 
57. Radomans F. /САД/ - $ 15 
58. Зоран З. /САД/ - $ 15 
59. Срђан Г. /САД/ - $ 15 
60. Милен Т. /САД/ - $ 20 
61. www.snd-us.com /САД/ - $ 25 
62. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 € 
63. Св. Сава Флегминтон,  
      Сиднеј /Аустрлија/ - 3.143 € 
64. Давид Л. /Аустралија/ - 10 € 
65. Дискотека „Уно моменто" /Србија/ - 7.000 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
66. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" 
       у Краљеву /Србија/ - 34.510 дин. 
67. Марко Т. /Србија/ - 300 дин. 
      (пројекат за Косово и Метохију) 
68. Породица Стевановић /Србија/ - 500 дин. 
      (за пројекат "Тројка из блока") 
69. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
70. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
71. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
72. Никола Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
73. Вељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
74. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин. 
75. Милан П. /Србија/ - 3.000 дин. 
76. Биљана В. /Србија/ - 4.000 дин. 
77. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
78. Мирослав П. /Србија/ - 5.000 дин. 
79. Анонимно /Грчка/ - 37.500 дин. 
80. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
81. Томислав П. /САД/ - $ 15 
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82. Жељка Б. /САД/ - $ 25 
83. Тихомир Б. /Италија/ - 10 € 
84. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 € 
85. Алекс М. /Аустралија/ - 100 € 
86. Слободан Т. /Норвешка/ - 50 € 
      (пројекат за Крајину) 
87. Стефан В. /Србија/ - 400 дин. 
88. Александар Д. /Србија/ - 500 дин. 
89. Николина Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
90. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин. 
91. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин. 
92. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин. 
93. Иван Д. /Србија/ - 2.500 дин. 
94. Невена Ј. Aetna Employee Matching /САД/ - $ 15,6 
95. Employees AT&T /САД/ - $ 97,98 
96. Microsoft /САД/ - $ 185 
97. Милан Д. /САД/ - $ 15 
98. Vozi Inc. /САД/ - $ 50 
99. Тихомир Б. /САД/ - $ 100 
100. Александар и Властимир А. /Србија/ - 400 дин. 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
101. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин. 
102. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин. 
103. Дејан М. /Србија/ - 5.000 дин. 
104. Бранислав В. /Србија/ - 6.300 дин. 
105. Далибор Ч. /Немачка/ - 30 € 
106. Данијел Ш. /Немачка/ - 150 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
107. Никола Д. /Канада/ - 20 € 
108. Владимир М. /Словенија/ - 50 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
109. Бојана В. /Израел/ - 15 € 
110. Горан П. /Немачка/ - 10 € 
111. Иво В. /Канада/ - 20 € 
112. Зорица С. /Аустрија/ - 10 € 
113. Игор М. /Аустрија/ - 15 € 
114. Предраг М. /Аустрија/ - 16,66 € 
115. Гордана /Аустрија/ - 20 € 
116. Марко М. /Аустрија/ - 50 € 
117. Далибор Карабатак /Канада/ - $ 50 CAD 
118. Ангелина и Данило Рачић /Канада/ - $ 100 CAD 
        (Ангелина и Данило Рачић и 
          њихови гости са славе) 
119. Мирјана и Милинко Маврак /Канада/ - $ 100 
        CAD (Ангелина и Данило Рачић и њихови гости 
120. Драгица и Миливоје Маврак /Канада/ - $ 50 
        CAD(Ангелина и Данило Рачић и њихови гости)       
 

121. Katie и Милан Ћук /Канада/ - $ 50 CAD 
        (Ангелина и Данило Рачић и њихови гости са 
          славе) 
122. Лидија Боројевић и Jeff Maclarty/Канада/- $50 
         CAD(Ангелина и Данило Рачић и њихови гости 
         са славе) 
123. Denise и Драгољуб Ћук /Канада/ - $ 25 CAD 
        (Ангелина и Данило Рачић и њихови гости са 
          славе) 
124. Наташа и Горан Урошевић /Канада/ - $ 100 CAD 
         (Ангелина и Данило Рачић и њихови гости са 
         славе) 
125. Драгана и Момир Кубура /Канада/ - $ 50 CAD 
         (Ангелина и Данило Рачић и њихови гости са 
         славе) 
126. Lily,Чедомир и Стеван Цигановић/Канада/-$50 
        CAD(Ангелина и Данило Рачић и њихови гости 
         са славе) 
127. Нада и Александар Павлица /Канада/ - $ 100 
        CAD(Ангелина и Данило Рачић и њихови гости 
         са славе) 
128. www.designswww.com /САД/ - $ 15 
129. Бреза /САД/ - $ 15 
130. Тања Ј. /САД/ - $ 25 
131. Славиша К. /САД/ - $ 25 
132. Иван А. /САД/ - $ 25 
133. Вукашин Х. /Канада/ - $ 15 CAD 
134. Драгана Б. /Канада/ - $ 50 
135. Хуманитарно-културно вече „Деца За Децу" 
         у Чикагу /САД/ - $ 3.500 
136. Александра Д. /Србија/ - 500 дин. 
137. Ненад С. /Србија/ - 500 дин. 
138. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин. 
139. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин. 
140. Дражен П. /Аустрија/ - 10 € 
141. Винка Т. /Швајцарска/ - 20 CHF 
        (пројекат за Републику Српску) 
142. Иван Р. /САД/ - $ 25 
143. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50 
144. Милован М. /Аустралија/ - 10 € 
145. Кафаница „Дрво јаворово" /Србија/ - 4.820 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
146. СЗС штанд на Марковданском сабору у 
         Констанцу /Немачка/ - 455,77 € + 10 CHF 
147. Јосиф В. /Србија/ - 1.500 дин. 
148. Огњен Б. /Србија/ - 2.000 дин. 
149. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 € 
150. Марко-Атина /Грчка/ - 10 € 
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151. Димитрије Т. /Србија/ - 35 € 
152. Милан М. /Хрватска/ - 10 € 
        (пројекат за Крајину) 
153. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ 
154. Небојша Ж. /Србија/ - 10.000 дин. 
155. Casablanca doo /Србија/ - 10.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
156. Vip mobile-СМС 7763 /Србија/ - 36.700 дин. 
157. Драган К. /Чешка/ - 10 € 
158. НЛСТД /Холандија/ - 60 € 
159. Анонимно /Аустрија/ - 70 € 
        (пројекат за Поповиће, из Челинца у Р. Српској) 
160. Cafe-Pub Barfly /Аустрија/ - 50 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
161. Vozi.me /Аустрија/ - 150 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
162. Сања Ђ. /Црна Гора/ - 20 € 
        (пројекат за видео надзору у Гораждевцу) 
163. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ 
164. Александар М. /САД/ - $ 15 
165. Милан З. /САД/ - $ 25 
166. Никола Б. /Србија/ - 300 дин. 
167. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин. 
168. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин. 
169. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
170. Бојана М. /Србија/ - 1.000 дин. 
171. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин. 
172. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин. 
173. AmazonSmile Found /САД/ - $ 24,44 
174. Оља М. /САД/ - $ 15 
175. Весна К. /САД/ - $ 25 
176. Саша С. /САД/ - $ 30 
177. Немања Л. /САД/ - $ 100 
178. Немања Д. /Србија/ - 4.000 дин. 
179. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF 
180. ЈКП Тржница /Србија/ - 50.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
181. Јован М. /Србија/ - 0,19 € 
182. Анонимно /Србија/ - 10 € 
        (пројекат - Васкршња акција) 
183. Анонимно /Канада/ - 19 € 
184. Ненад С. - 20 € 
185. Владица С. /САД/ - 20 € 
186. Анонимно /САД/ - 100 € 
187. Бојана Перишић /Канада/ - $ 50 CAD 
188. Хелена У. /Канада/ - $ 15 
189. Милош А. /САД/ - $ 15 
190. Милош К. /САД/ - $ 15 

191. Јела Н. /САД/ - $ 15 
192. Никола М. /САД/ - $ 40 
193. Хелена П. /САД/ - $ 150 
194. Хум. вече у Лозани /Швајцарска/ - 820 CHF 
195. Бојан Н. /Италија/ - 50 € 
196. Драган Н. - 30 € 
197. Sky hosting /Србија/ - 100 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
198. Зоран С. /САД/ - $ 20 
199. Даниел П. /САД/ - $ 25 
200. Трифун Т. /Србија/ - 700 дин. 
201. ДОО ПИП Нови Сад /Србија/ - 50.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
202. Анонимно /Словенија/ - 99 € 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
203. Ненад Ф. /Република Српска/ - 40 КМ 
204. Раде Р. /Немачка/ - 20 € 
205. Оливера Ј. /Србија/ - 50 € 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
206. Aлександар Р. /Норвешка/ - 10 € 
         (пројекат за Републику Српску) 
207. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 € 
208. Слађан Л. /Немачка/ - 10 € 
209. Александра Д. /Србија/ - 500 дин. 
210. Лазар Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
211. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин. 
212. Пекара „Код Жике" /Србија/ - 2.720 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
213. Љубиша Л. /Србија/ - 5.000 дин. 
214. Бојана Б. /Србија/ - 5.000 дин. 
215. Ђ. Т. /Србија/ - 60.000 дин. 
216. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 € 
        (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
217. Гордон Јончић /САД/ - 10 € 
218. Миленко П. /Велика Британија/ - 20 € 
219. Б. С. /Аустрија/ - 30 € 
220. Драган З. /Немачка/ - 10 € 
221. Данијела М. /Немачка/ - 10 € 
222. Татјана Б. /Немачка/ - 15 € 
223. Љубо С. /Немачка/ - 50 € 
224. Васка Т. - 10 € 
225. Радивоје В. /Србија/ - 10 € 
226. Радоје В. /Белгија/ - 50 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
227. Радоје В. /Белгија/ - 30 € 
         (пројекат за развој и јачање СЗС организације) 
228. Теодора С. /Француска/ - 10 € 
229. Били Питон /Шпанија/ - 50 € 
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230. Радоје В. /Белгија/ - 15 €(пројекат за Крајину) 
231. Хум. палачинке у Мисисаги /Канада/ - $ 5.841 
        CAD 
232. Бошко С. /Србија/ - 1.500 дин. 
233. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин. 
234. Хуманитарни дерби 
        „За децу Лознице" /Србија/ - 210.000 дин. 
235. Бранислава Ђ. /Француска/ - 30 € 
236. Блаженко Р. /Аустрија/ - 50 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
237. Блаженко Р. /Аустрија/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
238. Анонимно /Аустрија/ - 81 € 
         (пројекат за породицу Вучетић из Земуна) 
239. Татјана М. /САД/ - 10 € 
240. Protecta El. Services /Аустралија/ - $ 15 
241. Иван А. /САД/ - $ 25 
242. Срђан П. /САД/ - $ 50 
243. Драгомир С. /Канада/ - $ 50 
244. Александра Д. /Србија/ - 500 дин. 
245. Марија М. /Србија/ - 500 дин. 
246. Еко клуб-Зелени путокази /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
247. Галија и пријатељи /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
248. 1х2 BarBar /Србија/ - 7.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
249. Семе СТР /Србија/ - 7.500 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
250. Недељко П. /САД/ - 30 € 
251. Joван М. /Аустрија/ - 70 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
252. Радован Г. /Немачка/ - 150 € 
253. Владимир М. /САД/ - $ 25 
254. Анонимно /Велика Британија/ - 70 € 
255. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
        Рашкој /Србија/ - 17.670 дин. + 30 € 
256. Rock caffe /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
257. П.М.К. Јазавци /Србија/ - 4.900 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
258. Игњат Ракитић /Србија/ - 6.300 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
259. Драган Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
260. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин. 
261. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин. 
262. Владимир М. /Словенија/ - 50 € 
        (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 

263. Младен П. /Србија/ - 50 € 
264. Анонимно /Канада/ - 50 € 
         (пројекат за Крајину) 
265. Ива М. /Аустрија/ - 10 € 
         (пројекат за Ристиће, село Стрезовце на КиМ) 
266. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 € 
267. Немања В. /Србија/ - 10 € 
268. Биљана Ц. /Канада/ - 25 € 
269. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 € 
270. Бојан Б. - 50 € 
271. Дарко С. /Аустрија/ - 30 € 
272. Јован С. /Немачка/ - 40 € 
273. Братислав и Мирјана Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF 
274. Vincent J. /САД/ - $ 5 
275. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15 
276. Младен и Милица С. /САД/ - $ 20 
277. Славица П. /САД/ - $ 25 
278. Марта С. /Канада/ - $ 25 
279. Давид Г. /САД/ - $ 50 
280. Младен С. /САД/ - $ 50 
281. Живко Л. /САД/ - $ 50 
282. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
         Нишу /Србија/ - 25.130 дин. 
283. Немања Н. /Србија/ - 500 дин. 
284. Александра Д. /Србија/ - 1.000 дин. 
285. Анонимно /Холандија/ - 30 € 
286. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 € 
287. Aна М. /Немачка/ - 15 € 
        (пројекат за Косово и Метохију) 
288. Биљана Б. /САД/ - $ 15 
289. Срђан М. /САД/ - $ 25 
290. Бојан Ј. /САД/ - $ 25 
291. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25 
292. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50 
293. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
         Њујорку /САД/ - $ 1.316 
294. Меморијални фудбалски турнир 
        „Милен Рашевић" - Земун /Србија/ - 880 дин. 
295. Живко Л. /САД/ - $ 50 
296. Мирослав К. /Србија/ - 500 дин. 
297. Иван и Саша С. /Србија/ - 1.000 дин. 
298. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин. 
299. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин. 
300. Мирјана Р. С. /Србија/ - 5.000 дин. 
301. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин. 
302. Morrello Sweets /Србија/ - 7.000 дин.  
        (за пројекат "Тројка из блока" у Павиљонима) 
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303. Тениски клуб Газела /Србија/ - 12.000 дин 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
304. Теленор-СМС 7763 /Србија/ - 76.084 дин. 
305. Даница Ј. /Србија/ - 15 € 
306. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 € 
307. Зоран П. /Аустралија/ - 30 € 
308. Ружица М. /Немачка/ - 100 € 
         (пројекат - Васкршња акција) 
309. Стеван П. /Немачка/ - 50 € 
310. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 30 € 
311. Црквена слава /Немачка/ - 83,90 € 
312. SZS на 81190 /Немачка/ - 132,53 € 
313. Данијела Ш. /Канада/ - 20 € 
314. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF 
315. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF 
316. Александра Д. /Република Српска/ - 10 КМ 
317. Општина Пале /Република Српска/ - 96 КМ 
318. Бошко Ј. /САД/ - $ 25 
319. Јован Арсић /Канада/ - $ 150 CAD 
        (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
320. AE Serbian Parties, донаторска кутија 
        (22. маj at Maison) /Канада/ - $ 150 CAD 
321. Ђорђе К. /Србија/ - 100 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
322. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин. 
323. Татјана В. /Србија/ - 2.500 дин. 
324. Михајло Ж. /Србија/ - 5.000 дин. 
325. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин. 
326. Кућа кобасица /Србија/ - 10.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
327. Банијац /Исланд/ - 15 € 
328. Горан Р. /Шведска/ - 40 € 
329. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF 
330. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF 
331. Yvonne M. /Велика Британија/ - $ 25 
332. Анкица Д. /САД/ - $ 25 
333. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 € 
334. ДИС маркет Нови Сад /Србија/ - 42.160 дин. + 
         5 €(СЗС донаторска кутија) 
335. ТЦ Меркур Нови Сад /Србија/ - 41.830 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
336. Божо Б. /Србија/ - 1.000 дин. 
337. Pacifik link /Србија/ - 5.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока" у Павиљонима) 
338. Јован П. /Србија/ - 17.000 дин. 
339. Томислав П. /САД/ - 15 € 
340. Ана В. /Србија/ - 20 € 
341. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF 

342. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF 
343. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ 
         (помоћ за Лазиће код Угљевика у Р. Српској) 
344. 1389 Streetwear /Аустрија/ - 50 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
345. Hemingway's Music & Jazz Bar /Аустрија/ - 50 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
346. Edelweiss Restaurant & Cafe /Аустрија/ - 100 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
347. КУД „Острог" /Аустрија/ - 50 € 
         (за пројекат "Тројка из блока") 
348. Nino's Berber Shop /Аустрија/ - 50 € 
        (за пројекат "Тројка из блока") 
349. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
        Линцу (*без спонзорстава) /Аустрија/ - 1.987 € 
350. Славица Ј. /Немачка/ - 30 € 
351. Срђан Л. /Шведска/ - 50 € 
352. Роберт Ј. /Аустралија/ - $ 100 AUD 
353. Кафе бар/паб Хемингвеј /Србија/ - 8.220 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
354. Милош Д. /Србија/ - 500 дин. 
355. Иван Д. /Србија/ - 2.500 дин. 
356. Vedro watercooler /Србија/ - 7.000 дин. 
         (за пројекат "Тројка из блока" у Павиљонима) 
357. Melino relax /Србија/ - 20.000 дин. 
        (за пројекат "Тројка из блока" у Павиљонима) 
358. Слободан П. - 20 € 
359. Наташа К. /Канада/ - 30 € 
         (пројекат за Републику Српску) 
360. Стан /Канада/ - 10 € 
361. Денис Б. /Швајцарска/ - 100 € 
         (пројекат за Косово и Метохију) 
362. Анонимно /Немачка/ - 15 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
363. Нада К. /Италија/ - 50 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
364. Борис М. /Немачка/ - 50 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
365. Соња Т. /Немачка/ - 50 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
366. Марко К. /Немачка/ - 100 € 
367. Joво Д. /Швајцарска/ - 20 CHF 
368. Новица В. /Швајцарска/ - 200 CHF 
369. Милош С. /САД/ - $ 15 
370. Бранкица П. /САД/ - $ 25 
371. Драган П. /САД/ - $ 25 
372. Вујица Ж. /САД/ - $ 50 
373. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50 

Списак СЗС 

донатора 

Списак СЗС 

донатора 
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374. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
        Новом Саду /Србија/ - 39.220 дин. 
375. Представа „Женско-мушки разговори'' у 
      организацији секције сценских уметности 
     Филолошког фак. из Београда /Србија/ - 6.925 дин. 
      (пројекат за породицу Николић из Обреновца) 
376. Бутик БУНКЕР /Србија/ - 7.090 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
377. Хуманитарни турнир „Тројка из блока" у 
         блоку 23 на Н. Београду /Србија/ - 31.660 дин. 
378. Ирена Ратковић /Канада/ - $ 30 CAD 
379. Ким и Мирко Маодуш /Канада/ - $ 100 CAD 
380. Горан Врућинић /Немачка/ - 100 € 
381. Aнонимно /Република Српска/ - 20 € 
        (пројекат за Републику Српску) 
382. Владимир Л. /Србија/ - 10 € 
383. Хуманитарни турнир у стоном тенису у 
         Новом Саду /Србија/ - 5.100 дин. 
384. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин. 
385. Сервис компјутера Xelart /Србија/ - 2.500 дин. 
        (СЗС донаторска кутија) 
386. Далибор В. /Шведска/ - 20 € 
387. Анонимно /Аустрија/ - 36 € 
        (пројекат за породицу Николић из Обреновца) 
388. Винка П. /Немачка/ - 20 € 
389. Нада Г. /Немачка/ - 15 € 
390. Мирослав С. /Немачка/ - 15 € 
390. Милош М. /Швајцарска/ - 10 CHF 
391. A. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 СHF 
392. Горан М. /Швајцарска/ - 50 СHF 
        (за пројекта на Косову и Метохији и Р. Српској) 
393. Дејан Н. /Швајцарска/ - 50 СHF 
394. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 СHF 
395. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 СHF 
396. Марина Г. /Швајцарска/ - 200 СHF 
        (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
397. Александар Т. /Канада/ - $ 25 
398. Зоран М. /САД/ - $ 100 
399. Петар П. /Србија/ - 1.200 дин. 
400. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин. 
401. Никола В. /Србија/ - 3.000 дин. 
402. Телеком Србија-СМС 7763 /Србија/ - 19.900дин. 
403. Јелена П. /Аустрија/ - 10 € 
         (пројекат за Стојковиће, село Партеш на КиМ) 
404. Зоран Ф. /Швајцарска/ - 10 € 
         (пројекат за Крајину) 
405. Борис С. /Швајцарска/ - 200 € 
         (пројекат за Крајину) 

406. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ 
407. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 195 CAD 
 
УКУПНО ДОНАЦИЈА У МАЈУ: 34.068 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Списак СЗС 

донатора 
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Преглед новчаних токова за мај 2016. године 
 

РСД ЕУР КМ ЦХФ ЕУР УСД ЦАД ЕУР

Почетно стање – 30.04. 1.117.145 975 9.162 14.579 1.643 2.231 3.170 6.297
Примљене донације 1.523.772 20 226 2.080 1.601 7.437 7.416 6.724
Трошкови донација 0 0 0 0 0 -68 0 -95

Донирана средства -1.438.412 0 -5.849 0 0 0 0 -11.270
Помоћ породицама у Великој Хочи на Косову и Метохији - берач за кукуруз -568.000

Помоћ породицама на Косову и Метохији - набавка коза и јарића -435.000

Помоћ за породицу Вучетић, Земун - грађевински материјал, мајстори, врата -178.592 -1.170

Помоћ за породицу Стевановић, Ниш - 10 кошница са ројевима пчела -123.000

Помоћ за породицу Бабић, Прибој - прозори и врата за кућу -70.000

Помоћ за породицу Вукосављевић, К. Митровица - грађевински материјал -63.820

Помоћ за породицу Ловрић, Крајина - стеона крава -1.450

Помоћ за породицу Топо, Крајина - крава, грађевински материјал, сто, ормар и кревет -679 -1.280

Помоћ за породицу Рашета, Крајина - музилица за козе и лактофриз -1.000

Помоћ за породицу Кљајић-Перић, Крајина - набавка краве -1.000

Помоћ за породицу Маћешић, Крајина - кревет на спрат, радни сто и две крмаче -900

Помоћ за породицу Млађен, Крајина - набавка фрезе -900

Помоћ за породицу Орловић, Крајина - машина за метал -900

Помоћ за породицу Кљајић, Крајина - орада и стубови за кокошињац -800

Помоћ за породицу Вученић, Крајина - грађевински материјал -700

Помоћ за породицу Куриџа, Крајина - тањирача и згртач сена -550

Помоћ за породицу Остојић, Крајина - ламинат, лајсне и лепак -550

Помоћ за породицу Војновић, Крајина - два кауча и бојлер -540

Помоћ за породицу Марић, Крајина - грађевински материјал 2. део -400

Помоћ за породицу Вујасиновић, Крајина - доплата за трактор -300

Помоћ за породицу Поповић, Челинац, Р.Српска - тракторска приколица и плугови -4.000

Oперативни трошкови -774.883 -16 -465 -686 -260 -2.299 0 -1.563
Трошкови штампања годишњих извештаја СЗС за донаторе -184.960

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Нишу -56.235

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Краљеву -41.905

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Линцу -33.171 -446

Трошкови пута у Крајину приликом Васкршње акције -32.652

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Рашкој -22.731

Трошкови испоруке помоћи на Косову и Метохији у склопу Васкршње акције -18.530

Трошкови пута за турнир Тројка из блока у Херцег Новом и Требињу -17.530

Трошкови организације турнира Тројка из блока у Новом Саду -14.720

Трошкови обиласка породица у Бањалуци и Приједору -11.812

Трошкови пута за турнир Тројка из блока у Нишу -9.170

Трошкови организације турнира Тројка из блока у блоку 23 на Новом Београду -8.000

Трошкови посете породице Страјнић из Каћа -2.820

Трошкови израде мајци за потребе турнира Тројка из блока у Њујорку -1.384

Трошкови организовања пројекта Деца за децу у Чикагу -646

Трошкови организовања турнира Тројка из блока у Њујорку -208

Трошкови организације штанда на сабору у Констанци -170

Трошкови активирања смс броја у Швајцарској -589

Трошкови издавања дозволе за турнир Тројка из блока у Ромонту -50

Трошкови пута у Челинац приликом испоруке помоћи -100

Трошкови посета породицама у Р.Српској -70

ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција -1.618 -16 -19 -48 -52 -52 -26

Трошкови плата запослених -165.000 -185

Обавезни намети државе на плате запослених -100.802 -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 -11.957

Административни трошкови канцеларије у Београду -3.200

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 -46

Трошкови СМС сервиса у Немачкој -38

Трошкови регистрације организације у Канади

Трошкови маркетинга -1.000

Интерни трансфери новца 709.576 1.000 0 0 -1.000 -4.300 -8.441 3.663
Трансфер новца из Канаде у Србију 709.576 -8.441

Трансфер новца из САД-а у Аустрију -4.300 3.663

Трансфер новца из Немачке у Црну Гору 1.000 -1.000

Крајње стање – 31.05. 1.137.198 1.978 3.074 15.972 1.985 3.002 2.145 3.756

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  124 
Сједињене Америчке Државе 83 

Канада 41 
Немачка 40 
Аустрија  33 

Швајцарска 25 
Холандија  9 

Република Српска 8 
Аустралија 7 

Велика Британија 5 
Норвешка 5 

Остале државе 27 

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 мај од 2006. – 2016. године 
 

 
 

Број примљених донација за мај 
 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! 

„Сеобе“ – Алекса Шантић 

 

Пусто ли ћеш бити, Невесиње равно, 

Расадниче српства, колијевко лава! 

Пусто, јер се, ето, сели племе славно, 

А наша будућност, где је она?- спава. 

 

Вјеровасмо у њу ко у свети живот, 

Василија светог што клонуле снажи! 

Вјеровали смо у њу ко у вјечни живот. 

Вјерујући у вас, о орлови наши! 

 

О, не дајте, Сби, да Вукова љага 

Окаља вам образ чист ко сунце са неба! 

Не идите браћо, од роднога прага, 

Јер мученој земљи мученика треба... 


